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Estados Unidos da América: da política expansionista 

do século XIX aos movimentos de defesa dos direitos 

civis dos negros  

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Unidade 3, Capítulo 8 

 

Relevância para a aprendizagem 

O objetivo desta sequência didática é problematizar o processo de expansão dos Estados 

Unidos, fazendo com que os alunos compreendam os seus antecedentes e as suas consequências, 

principalmente entre as populações indígenas e negra. Com o intuito de aprofundar o conhecimento 

dos alunos sobre a história estadunidense e os conflitos internos decorrentes da Guerra de Secessão, 

será proposto que façam uma pesquisa sobre as principais lideranças dos movimentos pelos direitos 

civis dos negros de 1950 a 1960, de modo que possam compreender como o ativismo dessas figuras 

contribuiu para romper com restrições legais impostas à população negras do país até então.  

 

Objetivos de aprendizagem 

• Identificar as principais características dos Estados Unidos no século XIX. 

• Compreender o processo da conquista do Oeste, as consequências para os povos indígenas 
da região e as transformações nas paisagens. 

• Compreender a expansão territorial dos Estados Unidos e seu desenvolvimento econômico,  
e relacioná-los à ideia do Destino Manifesto presente na sociedade estadunidense. 

• Explorar as motivações, o desenvolvimento e as consequências da Guerra de Secessão. 

• Analisar o movimento de segregação racial dos negros nos Estados Unidos e conhecer a 
luta pelos direitos civis desse grupo.  
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Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Independência dos Estados  
Unidos da América 
Independências na América espanhola 

(EF08HI06) Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para  
o entendimento de conflitos e tensões. 
(EF08HI07) Identificar e contextualizar as especificidades dos diversos processos  
de independência nas Américas, seus aspectos populacionais e suas conformações 
territoriais. 

Os Estados Unidos da América  
e a América Latina no século XIX 

(EF08HI25) Caracterizar e contextualizar aspectos das relações entre os  
Estados Unidos da América e a América Latina no século XIX. 

O discurso civilizatório nas Américas,  
o silenciamento dos saberes indígenas 
e as formas de integração e destruição 
de comunidades e povos indígenas 
A resistência dos povos e 
comunidades indígenas diante  
da ofensiva civilizatória 

(EF08HI27) Identificar as tensões e os significados dos discursos civilizatórios, 
avaliando seus impactos negativos para os povos indígenas originários e as 
populações negras nas Américas. 

 

Desenvolvimento 

Aula 1 – O povoamento dos Estados Unidos e seus impactos para os povos nativos 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: em sala de aula 

Organização dos alunos: sentados em suas carteiras, organizadas de modo que estejam de frente para a lousa e para  

o professor 

Recursos e/ou material necessário: giz, lousa, mapa-múndi ou projetor de imagens para a reprodução de mapa político 

dos Estados Unidos 

Materiais de referência: 

• COSTA, Priscila Borba da. O destino manifesto do povo estadunidense: uma análise dos elementos delineadores  

do sentimento religioso voltado à expansão territorial. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE HISTÓRIA, 5., 2011, 

Maringá. Anais...  Maringá: Universidade Estadual de Maringá, 2011. Disponível em: 

<http://www.cih.uem.br/anais/2011/trabalhos/224.pdf> . Acesso em: 17 set. 2018. 

• Mapa político dos Estados Unidos da América. Disponível em: <http://www.freemapviewer.com/en/map/Map-

United-States_194.html>. Acesso em: 17 set. 2018. 

Para iniciar esta sequência didática, pergunte aos alunos quais são seus filmes, séries e desenhos 

animados preferidos. É esperado que a maioria dos alunos se refira às produções feitas nos Estados 

Unidos. Em seguida, questione a turma se há algo em comum na maioria das produções culturais 

mencionadas por eles. Após ouvir as respostas, explique que a cultura estadunidense se disseminou pelo 

mundo por meio da sua indústria cultural, influenciando hábitos e comportamentos em muitos países, 

inclusive no Brasil. Para entender esse processo de preeminência dos Estados Unidos, que chegou a 

ponto de influenciar a cultura de muitos países, explique que é importante tratar do período de 

expansão estadunidense durante o século XIX, responsável por moldar a política imperialista do país.  

Para desenvolver a aula expositiva, retome com os alunos o tema da Independência dos 

Estados Unidos, proclamada em 4 de julho de 1776. Utilize um mapa político dos Estados Unidos 

http://www.cih.uem.br/anais/2011/trabalhos/224.pdf
http://www.freemapviewer.com/en/map/Map-United-States_194.html
http://www.freemapviewer.com/en/map/Map-United-States_194.html
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como material de apoio para ajudar a mostrar aos alunos como se deu seu processo de expansão 

territorial no final do século XVIII e durante o século XIX. Explique que os Estados Unidos foram 

colonizados pelos ingleses a partir do século XVII, quando foram estabelecidas 13 colônias na região 

(que atualmente correspondem a estados do país). Elas se concentraram na Costa Leste do território 

estadunidense, às margens do Atlântico.  

Retome que a Independência dos Estados Unidos foi resultado de um conjunto de eventos. 

Ressalte que em 1775 ocorreram discordâncias entre representantes das 13 colônias e da metrópole, 

principalmente em relação ao aumento de impostos que a Inglaterra passou a cobrar dos colonos, os 

quais deflagraram uma guerra contra tropas inglesas.  

Os conflitos bélicos envolvendo estadunidenses – que contavam com o apoio militar de 

franceses, espanhóis e holandeses, adversários políticos e econômicos da Inglaterra – e ingleses 

duraram até 1783, quando os ingleses reconheceram oficialmente a independência dos Estados 

Unidos. É importante frisar que os Estados Unidos da América tornaram-se o primeiro país a declarar 

a sua independência de uma metrópole europeia, e que tal fato influenciou as lutas e processos de 

independência que ocorreram no continente americano no início do século XIX. 

Explique que após a consolidação do processo de independência, governantes da nova nação 

passaram a promover uma política expansionista, o que fez com que os Estados Unidos tivessem um 

grande crescimento populacional ao longo do século XIX. Uma das políticas adotadas para promover o 

crescimento do país foi o estímulo à vinda de colonos, principalmente de origem europeia, com  

o propósito de promover a ocupação produtiva das terras ao Sul e ao Oeste do atual território 

estadunidense. Essa política fez com que o país passasse de uma população de 2,4 milhões de habitantes 

em 1775, às vésperas da Independência, para cerca de 90 milhões de habitantes em 1890. Combinada  

às políticas de incentivo para a vinda de novos colonos, os Estados Unidos anexaram e compraram 

territórios ao Sul e ao Oeste, como a Louisiana, região que era controlada pelos franceses em 1803;  

a Flórida, comprada dos espanhóis em 1819; e a aquisição do território do Alasca, em 1867, que pertencia 

até então à Rússia.  

Dentro dessa política expansionista, é importante também ressaltar que os Estados 

Unidos entraram em guerra com o México pela região do Texas, que fazia parte do território 

mexicano. A Guerra Mexicano-Americana durou de 1846 a 1848, e o México acabou sendo 

derrotado e obrigado a ceder territórios que hoje correspondem aos atuais estados do Texas, 

Novo México, Arizona, Califórnia, Colorado, Utah e Idaho. Durante sua explanação, utilize 

novamente o mapa como recurso para indicar essas transformações, que integraram o processo 

de expansão territorial estadunidense ao longo do século XIX. 

Como justificativa dos interesses econômicos e políticos, explique aos alunos a importância  

da doutrina do Destino Manifesto, termo que teria sido criado pelo jornalista estadunidense John 

O’Sullivan com o propósito de angariar apoio popular às ações de anexação do Oregon (que ainda era 

uma possessão inglesa) e do Texas. A doutrina do Destino Manifesto, segundo Sullivan, preconizava 

que a expansão territorial em curso não era motivada apenas por interesses econômicos, mas que 
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aquela era uma missão divina a ser cumprida, e que os estadunidenses seriam o povo eleito por Deus 

para cumprir o destino de promover o desenvolvimento no mundo, bem como levar o esclarecimento 

aos povos tidos como “inferiores” na América do Norte. Explique que essa ideologia influencia a política 

estadunidense até hoje, especialmente no que se refere aos atos intervencionistas empreendidos pelo 

governo dos Estados Unidos em relação ao governo de outros países. 

Dessa forma, para além da anexação de territórios ao Oeste e o grande aumento da 

população estadunidense, explique aos alunos que aquela doutrina e as ações empreendidas pelos 

colonos estadunidenses se chocaram com os interesses dos povos originários do território. Os povos 

indígenas da América do Norte, que ocupavam as áreas que foram conquistadas pelos colonos com a 

Marcha para o Oeste, foram fortemente afetados pela doutrina do Destino Manifesto e pela política 

expansionista dos estadunidenses. Uma das mais graves consequências dessa política e doutrina foi o 

extermínio dos povos indígenas, resultando na destruição de vários de seus elementos culturais. No 

início do século XIX, estima-se que mais de 1 milhão de índios vivia em uma área localizada entre os 

montes Apalaches (cordilheira que separa a Costa Leste do Oeste estadunidense) e o oceano Pacífico. 

Essa população teria sido reduzida a menos de 300 mil em 1860.  

Reserve os 15 minutos finais da aula para uma atividade em que os alunos responderão, por 

escrito, às seguintes questões:  

1. O que representou a política expansionista dos Estados Unidos, sobretudo para as populações 
nativas daquele território? 

2. Você identifica algum reflexo dessa política expansionista na sociedade contemporânea? 

Os alunos poderão terminar de responder às questões em casa, mas espera-se que consigam 

fazer uma crítica à ideia de construção de uma nova nação rica e poderosa assentada no extermínio 

massivo dos povos indígenas. Para a segunda questão, esperam-se respostas mais pessoais, contudo, 

é preciso que os alunos relacionem a política expansionista e a ideologia do Destino Manifesto com 

as ações militares estadunidenses e, até mesmo, à indústria cultural estadunidense, responsável por 

influenciar a cultura de outros povos e nações.  

 

Aula 2 – A Guerra de Secessão e a questão racial dos Estados Unidos 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: em sala de aula 

Organização dos alunos: sentados em suas carteiras, organizadas de modo que estejam de frente para a lousa e para  

o professor 

Recursos e/ou material necessário: giz, lousa, mapa-múndi ou projetor de imagens para a reprodução de mapa político 

dos Estados Unidos 

Materiais de referência: 

• VIANA, Larissa. A reconstrução radical norte-americana e os debates do período pós-abolição. Disponível em: 

<http://anphlac.fflch.usp.br/reconstrucao-radical-apresentacao> . Acesso em: 26 jul. 2018. 

• Mapa político dos Estados Unidos da América. Disponível em: <www.freemapviewer.com/en/map/Map-United-

States_194.html> . Acesso em: 26 jul. 2018. 

http://anphlac.fflch.usp.br/reconstrucao-radical-apresentacao
http://www.freemapviewer.com/en/map/Map-United-States_194.html
http://www.freemapviewer.com/en/map/Map-United-States_194.html
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Retome a exposição feita na aula anterior, bem como as respostas dos alunos em relação à 

reflexão feita ao final, para explicar à turma que o processo desenvolvimentista e expansionista dos 

Estados Unidos também foi marcado por tensões internas. A principal delas foi a Guerra de Secessão, 

motivada pelo conflito de interesses entre os estados do Sul (cuja economia era baseada na agricultura 

para exportação e empregava mão de obra escravizada) e os do Norte (parte mais desenvolvida e 

industrializada do país, que contava com a economia baseada na produção de manufaturas e no 

comércio), tendo na questão da escravidão um dos seus principais pontos de tensão. 

Explique que a secessão foi motivada pela discordância inicialmente do estado da Carolina  

do Sul com os resultados das eleições estadunidenses que levaram Abraham Lincoln, candidato do 

Partido Republicano ligado aos interesses dos estados do Norte, à presidência do país. Tal desacordo 

levou a Carolina do Sul a declarar a sua independência dos Estados Unidos, decisão que foi seguida 

por outros dez estados sulistas que formaram os Estados Confederados da América. Os demais  

estados estadunidenses formaram os Estados da União e, em 1861, declararam guerra aos Estados 

Confederados. A Guerra de Secessão durou de 1861 a 1865 e foi vencida pelos Estados da União, 

deixando cerca de 600 mil mortos dos dois lados. 

Um acontecimento importante relacionado à Guerra de Secessão foi a abolição da escravidão 

nos Estados Unidos, em 1863. Com isso, muitos ex-escravizados do Norte fizeram parte dos exércitos 

que combateram os exércitos do Sul, o que ajudou a ampliar a superioridade das forças da União em 

relação aos Confederados. Destaque que assim como ocorreu no Brasil, o fim da escravidão nos 

Estados Unidos não significou o fim do racismo e da desigualdade entre brancos e negros no país, 

situação que tem desdobramentos até a atualidade. Por outro lado, o fim da guerra civil abriu 

também possibilidade para o aumento de ações governamentais visando a integração dos negros na 

sociedade estadunidense.  

Esse período ficou conhecido como Reconstrução Radical, que durou de 1865 a 1877. 

Protagonizada pelos republicanos radicais, o então grupo minoritário dentro do Partido Republicano, 

essa época caracterizou-se por intervenções governamentais – principalmente nos estados do Sul de 

tradição escravocrata – voltadas para a implantação de direitos de cidadania negra na sociedade 

norte-americana. Em 1867, por exemplo, foi aprovada a primeira Lei de Reconstrução, cujo texto 

previa o direito de voto aos negros de idade superior a 21 anos na eleição dos delegados que 

redigiriam as novas constituições estaduais no Sul dos Estados Unidos. 

Apesar de essas medidas representarem avanços para a sociedade estadunidense, é importante 

contextualizar que encontraram grande resistência devido às marcas do fim do conflito deixadas nos 

estados do Sul, onde, posteriormente, surgiram sociedades secretas a favor da supremacia branca, 

como os Cavaleiros da Camélia Branca e, principalmente, a Ku Klux Klan, que promoveram ataques 

contra os negros recém-libertos e os apoiadores da reconstrução.  

Em 1877, a experiência de Reconstrução Radical foi interrompida quando o republicano 

Rutherford Hayes, candidato republicano à presidência, comprometeu-se com grupos políticos pela 

retirada das forças governamentais nos estados sulistas e com uma política não intervencionista no 
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que diz respeito à questão racial, o que ficou conhecido como Acordo Hayes. Com esse acordo, 

proliferaram no Sul os black codes – ou códigos negros –, leis estaduais que foram promulgadas 

retirando dos negros direitos de cidadania, como o acesso à propriedade de terras, a possibilidade de 

exercer cargos públicos, o direito ao voto e até mesmo de frequentar os mesmos espaços públicos 

que os brancos. 

Pondere com os alunos que mesmo sendo considerado o país mais poderoso até os dias 

atuais, as restrições dos direitos da população negra persistiram até a segunda metade do século XX. 

A extinção das black codes em estados do país ocorreu somente após intensas lutas empreendidas 

por grupos, movimentos políticos e lideranças negras durante as décadas de 1950 e 1960. 

Apesar de as reivindicações pelos direitos civis da população negra terem ganhado até mesmo 

visibilidade internacional, são recorrentes tensões envolvendo os temas do racismo e da desigualdade 

social entre brancos e negros na sociedade estadunidense. 

Ao final desta aula, proponha à turma que se divida em grupos de 4 a 5 alunos. Solicite que 

realizem um trabalho de pesquisa sobre algumas das lideranças e personalidades negras que  se 

destacaram durante o movimento pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos no século XX. 

Peça para que os alunos façam pesquisas sobre a história e a atuação de três das principais 

lideranças políticas desse movimento: Rosa Parks, Martin Luther King e Malcolm X.  

Peça aos grupos para que montem painéis com imagens que mostrem as trajetórias dessas 

personalidades e que tragam informações sobre quem elas eram, fatos que marcaram a sua atuação 

na luta contra o racismo e pelos direitos civis e de cidadania dos negros na sociedade estadunidense. 

 

Aula 3 – Conhecendo a história de lideranças do movimento pelos direitos civis 

dos negros nos Estados Unidos 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: em sala de aula 

Organização dos alunos: estarão sentados em suas carteiras, organizadas em forma de semicírculo, para que seja 

realizada a apresentação dos trabalhos 

Recursos e/ou material necessário: papel kraft, fita adesiva, lousa 

Para organizar a apresentação dos trabalhos, convide os grupos para que apresentem os seus 

painéis contando um pouco sobre o processo de pesquisa, as fontes consultadas e apresentando 

fatos biográficos importantes sobre as personalidades e a sua atuação na luta pelos direitos civis dos 

negros na sociedade estadunidense. 

Acerca de Rosa Parks (1913-2005), costureira estadunidense, espera-se que os alunos 

abordem o seu pioneirismo na luta pelos direitos civis dos negros, quando, no ano de 1955, ela se 

recusou a sair do assento de um ônibus na cidade de Montgomery (Alabama), que estaria reservado 

para pessoas brancas. Ela foi presa e o seu ato de desobediência a tornou um símbolo do movimento 
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dos direitos civis. Um ano depois do episódio, a Suprema Corte americana julgou inconstitucional a 

segregação racial em transportes públicos. 

Sobre Martin Luther King (1929-1968), é esperado que os grupos apontem que ele se tornou 

famoso pela frase “Eu tenho um sonho. O sonho de ver meus filhos julgados pelo caráter, e não pela 

cor da pele”, proferida em discurso no ano de 1963. Pastor batista, ele se envolveu em um protesto 

contra a prisão de Rosa Parks, liderando um boicote aos transportes públicos no estado do Alabama 

que durou um ano. Teve atuação importante em atos e manifestações pela luta dos direitos civis dos 

negros por vias pacíficas, o que rendeu a ele o Prêmio Nobel da Paz em 1964. Foi assassinado em  

4 de abril de 1968, por um opositor racista. 

Já sobre Malcolm X (1925-1965), é esperado que os alunos falem da sua conversão ao 

islamismo como um marco na sua aproximação da luta pelos direitos civis dos negros. Diferente de 

Martin Luther King, Malcolm X propunha a separação das raças e a criação de um Estado autônomo 

para os negros. Chegou a mudar o seu nome para Al Hajj Malik El-Shabazz e a adotar uma postura de 

articulação entre os negros estadunidenses mais conciliatória em relação aos brancos. Foi assassinado 

aos 39 anos diante da esposa e das quatro filhas. 

Realizadas as apresentações dos trabalhos e após os alunos terem aprendido sobre a história 

dos Estados Unidos e como o país se consolidou como uma potência mundial, reserve o final da  

aula para a realização de um debate com os alunos. Proponha que eles comentem quais foram as 

consequências de tal política expansionista dos Estados Unidos, principalmente para as populações 

nativas e para os negros. Por fim, indague se é possível fazer alguma comparação entre esse aspecto 

da história estadunidense e a história do Brasil, esperando que os alunos possam falar sobre o 

extermínio dos povos e culturas indígenas e o racismo na sociedade brasileira, mesmo após a abolição 

da escravatura. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Para aferir o conhecimento da turma, acompanhe os alunos e verifique se cada um deles: 

• Compreende a relação entre a política expansionista dos Estados Unidos do século XIX e 
o extermínio dos povos indígenas. 

• Entende a influência exercida pela doutrina do Destino Manifesto na política expansionista 
adotada pelos Estados Unidos no século XIX.  

• Estabelece relação entre a Guerra de Secessão e a questão racial estadunidense. 

• Participou do trabalho em grupo e desenvolveu pesquisa coerente com a biografia da 
liderança do movimento pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. 
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Questões para auxiliar na aferição 

1. O que é a doutrina do Destino Manifesto? Como ela se relaciona com a conquista do Oeste? 

2. Quais direitos foram conquistados no contexto da Reconstrução Radical? 

3. Como o preconceito racial existente nos EUA até hoje se relaciona com os acontecimentos de sua 
história? 

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que os alunos respondam que a doutrina do Destino Manifesto preconizava que a 
política de expansão territorial dos Estados Unidos era uma missão divina que os estadunidenses, 
na condição de povo eleito por Deus, deveriam cumprir, seguindo o seu destino de promover o 
desenvolvimento no mundo e levar o esclarecimento aos povos tidos como “inferiores” na 
América do Norte. Essa doutrina influenciou a política de expansão territorial e as expedições 
militares contra os povos nativos, no caso, os grupos indígenas. 

2. Espera-se que os alunos respondam que a Reconstrução Radical caracterizou-se por intervenções 
governamentais voltadas à garantia de direitos de cidadania da população negra recém-declarada 
liberta no país, principalmente nos estados do Sul, onde havia uma tradição escravocrata. Dentre 
suas ações, pode-se citar a garantia de ampliação do direito ao voto para negros com idade 
superior a 21 anos. 

3. Espera-se que, a partir dessa questão, os alunos sintetizem o que aprenderam nesta sequência, 
estabelecendo também o vínculo com o presente. Eles poderão notar que, mesmo garantidos na 
Constituição Federal, os negros tiveram os direitos à cidadania e à igualdade violados durante 
muito tempo. As lutas, portanto, foram essenciais para a efetivação e manutenção das vitórias 
que eles obtiveram após os movimentos pelos direitos civis. Apesar disso, infelizmente são 
comuns demonstrações de racismo nos Estados Unidos até os dias atuais. 


