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UNIDADE I 

A AMÉRICA PRÉ-COLOMBIANA 

1 . O Homem Pré-Colombi<mo; 
Costumes Primitivos. 

Sua Origem e 

2. Principais Povos Pré-Colombianos; Sua Loca
lização. 

3. As Grandes Culturas lndíitenas da América. 
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1.0 Ponto 

O HOMEM PRÉ-COLOMBIANO; SUA ORIGEM 

E COSTUMES PRIMITIVOS 

a) - ESTUDOS SóBRE O HOMEM PRÉ-COLOM
IHANO 

O estudo sôbre o homem, que já povoava a América 
antes do seu descobrimento, por isso mesmo chamado 
homem pré-colombiano, apresenta dois problemas que até 
hoje não tiveram solução: a época em que êle teria apare
cido no Novo-Mundo e o lugar de onde teria sido origi
nário. 

Interessante trabalho feito pelos índios da América Central: 
um colar de pedra. 

Muitos sábios acreditavam que o homem pré-colombia
no povoou o Novo-Mundo em época muito remota. Dês
ses sábios, um dos mais notáveis, foi o dinamarquês Pedro 
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Guilherme Lund que passou quase tôda a sua existência no 
Brasil. 

Em várias cavernas Lund encontrou ossadas humanas 
de animais, chamados fósseis: só na do Sumidouro, perto da 
localidade chamada Lagoa Santa, em Minas Gerais, o gran
de sábio achou cêrca de trinta esqueletos. Depois de pacien
tes estudos, chegou à conclusão de que aquêles restos hu
manos pertenceram a um homem que teria vivido na 
América no tempo dos animais gigantescos, atualmente ' 
extintos •. Dêsse modo o Novo Mundo teria sido povoado na 
mesma época em que surgiu o homem na Europa. As con
clusões de Lund, favoráveis ao povoamento muito remoto 
da América já não têm hoje muita aceitação. 

b) -HIPóTESES SôBRE O POVOAMENTO DA 

AMÉRICA 

Dos sábios que defenderam a hipótese do autoctonismo, 
isto é, o homem americano originário da própria América, 
cita-se o italiano, naturalizado argentino, chamado Floren
tino Ameghino. Na Patagônia êsse sábio encontrou dois 
ossos, uma vértebra e um fêmur, e, depois de estudá-los 
por muito tempo, concluiu serem êles de um animal que 
teria dado origem ao homem. A teoria de Ameghino foi 
muito combatida e é hoje rejeitada pela maioria dos 
sábios. 

Outra hipótese, chamada asiática, admite que o ho
mem pré-colombiano teria vindo da Asia. Os partidários 
dessa hipótese afirmam também que o povoamento do 
continente começou pelo norte: é que, em época muito 
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remota, o Estreito de Bering, entre a América e a A:::ia, 
era menos largo, de modo que a passagem de um conti-

• nente para outro poderia ser feita com relativa facilidade. 

A terceira hipótese chama-se australiana porque seus 
defensores julgam que o homem primitivo americano pro
cede da Austrália. 

Finalmente, muitos sábios observaram numerosas se
melhanças entre o indígena do Novo-Mundo e o que habita 
certas ilhas da Oceania: concluíram, por isso, que os po· 
voadores da América teriam vindo da Oceania. Essa 
quarta hipótese chamou-se malaio-polinésica. 

c) - COSTUMES PRIMITIVOS DO HOMEM 

AMERICANO 

Na época do descobrimento a América era povoada 
por numerosas tribos indígenas. Mas não se deve con
cluir que todos os índios americanos pos::míam ainda cos
tumes primitivos como sucedia aos que habitavam o Bra
sil. 

No México, na Península do Iucatão e no Peru havia 
índios que tinham grandes cidades, construíam palácios e 
templos, faziam lan_ças de bronze e objetos de ouro e pra
ta; também chegaram a adquirir elevados conhecimentos 
sôbre Matemática e Astronomia. Os do Peru construíram 
até fortalezas e estradas com calçamento. Todos êsses 
índios possq.íam, portanto, adiantadas culturas. 
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Embora houvesse, entre as tribos mais atrasadas, mui-tas diferenças, pode-se afirmar que tôdas elas se dedicavam à caça e à pesca, e algumas já praticavam uma agri- , cultura rudimentar. Antes do plantio, geralmente feito pelas mulheres, cabia aos homens a derrubada das matas; em seguida, fazia-se a queimada, que os índios tupis chamavam coivara, processo ainda hoje muito praticado no interior do Brasil. 

A principal lavoura era a do milho, produto conhecido em tôda a América. Na América do Sul também era muito cultivada a mandioca de que os índios faziam farinha. 

A cerâmica, arte de fabricar objetos de barro, era conhecida por tôdas as tribos. No Brasil os vasos trabalhados com mais perfeição foram encontrados na ilha de Marajá: é a ce1·âmica marajoara que se atribui a índios da nação nuaruaque. 

Um costume, geralmente praticado pelos índios americanos era o da a'Y/,tropofagia. Em muitas tribos admitiase a crença de que, devorando os prisioneiros, adquiriamse as suas qualidades. Por isso, nas guerras empreendidas pelos motivos mais insignificantes, os combates tinham curta duração: quando já haviam aprisionado u.m número suficiente de inimigos, suspendiam a luta e regressavam às aldeias onde, em meio de grandes festas, sacrificavam as vítimas. 

Em muitas tribos eram comuns o uso da rêde e a arte de trançar o cipó para a fabricação de cestos e outros objetos de uso doméstico. 

É importante assinalar que a América foi o único continente q'le não conheceu nem a roda, nem o carro: é que no Novo-Mundo não havia animais de carga, a não ser o bisão na América do Norte e a lhama no Peru. Mas e pri-
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meiro semelhante ao boi, vive em estado selvagem e a lhama, ~uito parecida com um pequeno camelo, não suporta 

Cerãnrlca Peruana 
Curioso vaso dos lnoios do Perú que reproduz a figura de um animal. 

cargas pesadas. É por isso que mesmo nas culturas adiantadas, como a dos Incas, o próprio homem é que era utilizado no transporte de mercadorias. 
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RESUMO 

O HOMEM PRÉ-COLOMBIANO; SUA ORIGEM E 

COSTUMES PRIMITIVOS 

a) - ESTUDOS SôBRE O HOMEM PRÉ-COLOMBIANO 

Os problemas sôbre o homem pré-colombiano: a épo
ca em que teria aparecido e o lugar de sua origem. 

A opinião de Lund: povoamento da América em época 
muito remota. 

Os achados de Lund: restos humanos e de animais 
(fósseis) em cavernqs do Brasil. 

b) - HIPóTESES SôBRE O POVOAMENTO DA 

AMÉRICA 

As hipóteses: autO'.:tonismo, asiática, australiana e ma
laio-polinésica. 

A opinião de Ameghino (autoctonismo): a América, 
berço da Humanidade. 

Hipótese australiana: o homem pré-colombiano teria 
vindo da Austrália. 

Hipótese malaio-polinésica: o homem do Novo-Mun
do seria originário da Oceania. 

c) - COSTUMES PRIMITIVOS DO HOMEM AME

RICANO 

As culturas mais adiantadas: índios do México, luca
tão e Peru. 
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Gênero de vida das culturas atrasadas: caça e pesca. 

A agricultura rudimentar: o milho e :: :::!landioca. 

A cerâmica: arte de fabricar objetos de barro. 

A cerâmica mais adiantada no Brasil: C!::âmica mara
joara. 

Outras práticas comuns às tribos atrasadas: antropo
fagia, a rêde e a arte de fiazer cestos.· 

I I 

QUESTIONÁRIO 

1) - Quem foi Pedro Guilherme Lund? 
2) - Qual a opinião de Lund sôbre o homem americano? 
3) - Que são fósseis? 
4) - Quais são as quatro hipóteses sôbre o povoamento da Amé-

5) 
6) 
7) 
8) 
9) 

10) 

11) 
12) 
13) 
14) 
15) 
16) 
17) 
18) 

19) 

20) 

rica? 
- Qual a hipótese menos aceita? 
- Que encontrou Ameghino ? 
- Que é autoctonismo? 
- Quem foi Florentino Ameghino? 
- Qual a opinião de Ameghino? 
- Que importância tem o Estreito de Beri g para a hipótese 

asiática? 
- Que estabelece a hipótese malaio-polinésica? 
- Onde viviam as tribos indígenas mais adiantadas? 
- Que sabiam fazer as tribos mais adiantadas? 
- De que viviam as tribos mais adiantadas? 
- Que é coivara? 
- Quais são os produtos agrícolas mais cultivados no Brasil? 
- Que é cerâmica marajoara? 
- éoma era a guerra entre os índios que praticavam a antro-

pofagia? 
- Por que os pré-colombianos não conheceram a roda e o 

carro? 
- Que é a lhamat 
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PRINCIPAIS POVOS PRÉ-COLOMBIANOS 

a) - TRIBOS DA AMÉRICA DO NORTE 

No norte da América, na região fria que se estende da 
Groenlândia ao Mar de Bering, vivem os esquimós que se 
dedicam à caça e à pesca e, no inverno, habitam casas 
feitas de gêlo. 

No Canadá e nos Estados-Unidos viviam os Peles- · 
Vermelhas, hoje muito reduzidos, pois foram em grande 
parte exterminados pelos conquistadores europeus. Dos 
Peles-Vermelhas as tribos mais importantes eram as dos 
Algonquins, Iro ueses, N~jo~ e A~es e, já nas proxi
midades do exico, os I!.Y&_Q]Q§, assim Ch1nnados porque 
nas elevações construíram grandes povoados, denominados 
7J1J.eblos pelos espanhóis. Suas casas chegavam a possuir 
sete andares e os andares comunicavam-se por escadas que 
podiam ser retiradas quando ocorriam ataques dos índios 
vizinhos. O mais notável dêsses povoados chamou-se 
Pueblo Bonito e ainda hoje se conserva em território dos 
Estados-Unidos: as casas possuem quatro andares e em 
conjunto cêrca de oitocentos quartos_ 

O planalto mexicano de Anauaque, no México, era 
povoado por numerosas tribos, tôdas dominadas pelos 
Astecas. Quando os espanhóis desembarcaram no Méxi
co, os Astecas possuíam um rico império que foi conquis
tado por Fernão Cortez. 

Na Península do Iucatão, que atualmente faz parte 
do território mexicano, e também na América Central, 
viviam os Maias: possuíam adiantada cultura mas já es
tavam em decadência quando a América foi descoberta. 
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Nas Antilhas habitavam os Caribas ou Cara~ba~ que 
também povoavam a América do Sul. Eram habeis ca-

tndio Pele Vermelha 

noeiros e tão ferozes que, do nome cariba derivou-se 
canibal como sinônimo de antropófago (que come carne 
humana). 

b) - TRIBOS DA AMÉRICA DO SUL 
Os índios da América do Sul compreendiam! de um 

modo geral, as populações dos Andes, do Brasil e. dos 
atuais Estados do Prata (Uruguai. Paraguai e Argentma) · 
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A Metalurgia entre os Araucllnlos 
Objeto de adõrno feito de prata que as mulhe
res araucânlas usavam na cabeça . .. A Metalur
gia desenvolveu-se entre êsses índios durante 
a conquista espanhol~. 

Entre os habitantes dos Andes os principais eram os 
Chibchas, na Colômbia e no Panamá, os Incas no Peru e os 
Araucânios no Chile. 

• 
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Os Chibchas possuíam adiantada cultura e distingui
ram-se sobretudo na ourivesaria que é a arte de fabricar 
JOlas. Êsses índios adoravam os astros e sua divindade 
mais importante era o S.o,t ou Bochica que havia vivido 
entre os homens ensinando a prática do Bem. Sua espô-
sa, a Lua. chamava-se Chia. -=-

lnclio do Cha co (Feiticeiro} 

Os Chibcha_:; eram também hábeis tecelões; os tecidos 
eram fabricados com a fibra do algodão. Sua principal 
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cidade chamava-se Bacatá e deu origem a Bogotá que é a 
atual Capital da Colômbia. 

Os Incas eram os índios mais adiantados da América 
do Sul. Seu rico Império ficava no Peru e roi conquistado 
pelE> espanhol Francisco Pizarro. 

Para o sul, no país que é atualmente o Chile, viviam 
os Araucânios. Guerreiros destemidos, os Araucânios em
penhavam-se em freqüentes guerras e resistiram heroica
mente aos conquistadores espanhóis. 

No sul da Argentina, na planície da Patagônia, habi
tavam índios que Fernão de Magalhães, quando fêz a cé
lebre viagem de circunavegação, chamou Patagões. É 
que o grande navegador julgou haver visto nessa região 
homens gigantescos que possuíam enormes pés. 

Os Fueginos eram os índios de cultura atrasada que 
viviam na Terra-do-Fogo, ilha que fica ao sul da Argenti
na. O nome Terra-do-Fogo foi dado por Magalhães; 
quando navegava, durante a noite, por essa região, obser
vou Magalhães que a ilha era iluminada por grandes fo
gueiras. 

c) -OS íNDIOS DO BRASIL 

O mais importante grupo ou nação indígena do Brasil 
era a dos Tupis. Os jesuítas deram-lhes o nome de índios 
da língua geral por ser a mesma falada em tôda a costa 
brasileira. 

As outras nações, como a dos Caribas, Nuaruaques e 
Gês os padres agrupavam com o nome de índios das lín
guas travadas. 

Das tribos dos Tupis, que habitavam o litoral, as mais 
importantes eram Tupinambás, Ca~tés, Tamoios e _!upi
niquins. 

No Rio Grande do Sul havia os Guaranis e os Tapes, 
aldeiados pelos jesuítas espanhóis porque essa região, por 
ficar além do Meridiano de Tordesilhas pertencia à Espa-

• 
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nha. Ainda assim, essas aldeias foram atacadas pelos 
bandeirantes paulistas o que contribuiu para que Portugal 
tivesse, mais tarde, a posse do território do Rio Grande. 

A nação dos @s ou T~as habitava extensas regiões 
do interi0r do Brasil. Uma de suas tribos mais ferozes e 
atrasadas era a dos Aimorés: êsses índios não tinham casas 
e dormiam no chão, sôbre fôlhas, debaixo das árvores. 

A maior parte dos índios da nação Nuaruaque, como 
também a dos Caribas, vivia no vale do Amazonas. Entre 
as tribos dos Nuaruaques havia algumas que possuíam 
certo adiantamento: é o que prova a cerâmica marajoara 
isto é, vasos de argila feitos com perfeição e encontrados 
na Ilha de Marajó. Aos Nuaruaques pertence a tribo dos 
Manaus e êsse nome serviu para denominar a Capital do 
Estado do Amazonas. 

Das nações menores, que habitavam o território brasi
leiro, cita-se a dos Guaicurus, índios cavaleiros do Mato
Grosso, que muito ajudaram o Brasil na Guerra do Para
guai. 

RESUMO 

PRINCIPAIS POVOS PRt-COLOMBIANOS 

·a) - TRIBOS DA AMÉRICA DO NORTE 

Da Groenlândia ao Mar de Bering: os Esquimós. 
Canadá e Estados-Unidos: os Peles-Vermelhas. 
Principais tribos dos Peles-Vermelhas: Algonquins, 

Iroqueses, Navajos, Apaches e Pueblos. 
Planalto de Anauaque (México): os Astecas. 
Península do Iucatão e América Central: es Maias. 
Antilhas: Caribas ou Caraíbas. 
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b) - TRIBOS DA AMÉRICA DO SUL 

Habitantes dos Andes: Chibchas (Colômbia e Pana
má), Incas (Peru) e Araucânios (Chile). 

Patagônia (sul da Argentina) : os Patagões, nome dá
do por Fernão de Magalhães. 

Ilha da Terra-do-Fogo: os Fueginos. 
Cidade dos Chibchas: Bacatá, atualmente Bogotá (Ca

pital da Colômbia). 

c) - OS íNDIOS DO BRASIL 

iJivisão feita pelos jesuítas: índios da língua geral 
(Tupis) e das línguas travadas (outras nações). 

Principais tribos dos Tupis: Tupinambás, Caetés, Ta-
moios, Guaranis e Tapes. 

Gês ou Tapuias: Aimorés. 
Nuaruaques: Manaus. 
Caribas: índios do vale do Amazonas. 
Guaicurus: índios cavaleiros da Mato-Grosso. 

QUESTIONARIO 

1) - Onde vivem os Esquimós? 

2) - Quais são as principais tribos dos Peles-Vermelhas? 

3) - Qual a origem do nome Pueblo? 

4) - Que é Pueblo Bonito? 

5) - Onde viviam os Astecas? 

6) - Quais os índios que viver~m no Iucatão? 

7) - Qual a origem do nome canibal? 

8) - Quais os índios que habitavam os Andes? 
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9) - Que é ourivesaria? 

10) - Que sabe sôbre a religião dos Chibchas'r 

11) - Quem foi Francisco Pizarro? 

12) - Por que se chamaram Patagões os índios do sul da Ar-
gentina? 

13) - Qual a origem do nome Terra-do-Fogo? 

14) - Que eram os Fueginos'! 

15) - Como os jesuítas classificavam os índios do Brasil? 

16) - Quais eram as principais tribos dos Tupis? 

17) -- Que é cerâmica marajoara? 

18) - Como viviam os Aimorés? 

19) - A que nação pertenciam os Aimorés? 

20) - Que sabe sôbre os Guaicurus? 

.·t. 



3.0 Ponto 

AS GRANDES CULTURAS INDfGENAS 
DA AMÉRICA 

a) - OS ASTECAS 
Antes dos Astecas, haviam ocupado o México os Tol

tecas e os Maias. 

A Pirâmide com degrãus 
Os templos astecas chamavam-se teocalis. No alto da pirâmide ficava a pedra do sacrifício. 

Vindos do Norte e ainda bárbaros, os Astecas conquis
taram o país e lentamente foram adquirindo a adiantada 
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cultura dos vencidos. Finalmente fundaram no planalto 
ae Anauaque a Cidade de Tenochtitlan ou Mechtli. Dêste 
nome, Mechtli, derivou-se a palavra México que tanto ser
ve para denominar o país como a sua Capital. 

O chefe asteca tinha a sua autoridade limitada por um 
conselho. Além dos sacerdotes e dos nobres, havia os ho
mens do povo, corno os lavradores e os comerciantes. Os 
escravos eram constituídos pelos prisioneiros de guerra ou 
por aquêles que deixaram de cultivar suas terras. 

O comércio era muito praticado: havia em Tenochti
tlan a grande praça do mercado onde os Astecas vendiam 
protàutos industriais e agrícolas de tôdas as regiões do 
país. 

Os Astecas não conheciam a moeda metálica e em seu 
lugar, usavam a sem9nte de cacau. 

No México a terra era dividida em lotes para ser cu~
tivada pelos chefes de família. Além do milho e do cacau, 
plantava-se o maguei de que faziam uma bebida até hoje 
muito apreciada e que se chama pulque. 

Os antigos habitantes do México conheciam os metais 
preciosos, como o ouro e a prata, com que fabricavam 
jóias. Ignoravam o uso do ferro; do cobre e do chumbo 
faziam suas armas como lanças, machados e flechas provi
das de pontas de metal. 

Os Astecas distinguiram-se nas ciências e nas artes. 
Seus templos chamavam-se teocalis e tinham a forma de 
pirâmides com degraus. No alto da pirâmide, diante do 
altar, ficava a mesa de pedra destinada aos sacrifícios hu
manos: o prisioneiro de guerra ou escravo, que ia ser sa
crificado, era amarrado pelos pés e pelas mãos; em segui
da o sacerdote rasgava-lhe o peito e arrancava o coração, 
ainda palpitando, para oferecê-lo à divindade. 

As leis astecas eram muito severas: pelos menores 
crimes, o criminoso ou era condenado à morte ou passava 
à condição de escravo. 
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b) - OS MAIAS 

Os Maias eram apeliàados os Gregos do Novo-Mundo 
porque tiver(lm notável progresso nas artes, principalmen~ 
te na Arquitetura que é a arte da construç;ão de edifícios, 

Reconstrução ideal da grande praça ele Tenoctltlan, com o templo ae 
Tlaloc, divindade cultuada pelos astecas. 

como templos e palácios. 1!:sse povo habitava a Península 
do Iucatão que hoje pertence ao território do México. 
Também havia vivido numa parte da América Central ou 
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de foram encontradas as ruínas de suas antigas cidades, já 
envolvidas pela floresta tropical. 

A escrita rw,i~ permanece indecifrável o que dificul
ta o conhecimentà da história dêsse püvo, já em decadên
cia quando os espanhóis chegaram ao Novo-Mundo. Suas 
cidades, como Uxmal e Palenque, possuem ruínas monu
mentais: os palácios e templo::;, aí encontrados, provam o 
grande desenvolvimento a que os Maias atingiram na arte 
da construção. 

Das Ciências a mais cultivada era a Astronomia (ciên
cia que estuda os astros): os sacerdotes maias sabiam me
air o tempo, dividiam o ano em 365 dias e estudavam o mo, 
vimento do Sol, da Lua e dos Planêtas. 

Como os Astecas também os Maias eram politeístas 
pois acreditavam em numerosos deuses. Sua principal 
divindade chamava-se Zama. Afirmavam que, em outros 
tempos, Zama viveu entre os homens, foi o inventor da 
escrita e deu nome aos mares, rios e a tôdas as coisas exis
tentes no país. 

c) - OS INCAS 

A tradição atribui a Manco Capac a fundação do Im
pério Inca que floresceu na região do anh go Peru, naquele 
tempo com um território muito extenso pois compreendia 
os atuais Estados do Peru, Bolívia, Equador, além do norte 
do Chile. 

O soberano inca, cercado de uma côrte numerosa era 
considerado como o filho do Sol. 1!:sse astro, adorad~ eo
mo principal divindade, tinha o nome de Inti e para o seu 
culto, havia um grande templo na Cidade de Cusco. 

Entre os Incas, possuíam imenso prestígio os sacerdo
tes, que eram numerosos e as "Virgens do Sol", sacerdoti
zas que vi viam isoladas em grandes edifícios, com a in-
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cumbência de conservar o fogo sagrado, mantido em hon
ra de Inti. 

Vaso Inca que reproduz a figura de um flomem sentado. 

A mais impor1._ante fonte de riqueza do país era a agri
cultura: os Incas construíam canais de irrigação e sabiam 
empregar adubos. • 
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O dia destinado pn.ra o início da semeadura era em 
todo o Império assinalado por grandes festas. O Impera
dor, em pessoa, inaugurava os trabalhos agrícolas: abria 
sulcos na terra e com suas mãos plantava as primeiras se
mentes. 

A Arquitetura dos Incas, embora menos adiantada que 
·a dos Astecas e dos Maias, não consistiu apenas em palá
cios e templos: construíram também pontes, fortalezas e 
até estradas providas de calçamento. Sabiam ainda fabri
car objetos de ouro, prata, cobre e estanho mas, como to
dos os outros povos da América, ignoravam o uso do ferro. 

Os Incas tiveram adiantada indústria de tecelagem: 
seus tecidos eram feitos com a fibra do algodão, com a lã 
de certos animais, como o guanaco e até com penas de aves 
e pêlos de morcêgo. Tiveram ainda notável adiantamento 
na arte da cerâmica: faziam vasos, de um colorido vivo, 
com curiosos desenhos. 

RESUMO 

AS GRANDES CULTURAS INDfCENAS DA 

AMtRICA 

a) - OS ASTECAS 

Principais povos do México: Astecas, Toltecas e 
Maias. 

A Capital do México: Tenochtitlan ou Mechtli, no 
Planalto de Anauaque. 

As classes: os sacerdotes, os nobres, homens do povo 
e os escravos. 
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A moeda dos Astecas: sementes de cacau. 
As plantas: milhQ, cacau e maguei. 
O uso dos metair.: ouro e prata (jóias) ; chumbo e co

bre (armas) . 
Os teocalis: templos astecas, em forma de pirâmides 
Práticas religioso"is: os sacrifícios humanos. 

com degraus. 

h) - OS MAIAS 

\r 
Uxmal e Palenque: cidades perdidas nas florestas. 
A Astronomia l"ntre os Maias: medição do tempo, divi-

são do ano em 365 dias e estudo dos movimentos dos astros. 
Prática religioRa: sacrifícios humanos. 
Principal divirdade: Zama. 
O país dos Mailas: Iucatão e .t\mérica Central. 

c) - OS INCAS 

O fundador do Império Inca: Manco Capac. 
O Peru no tempo dos Incas: Peru, Bolívia, Equador e 

norte do Chile. 
Princip~l divlndade: o Sol (Inti). 
As Virgens rdo Sol: sacerdotizas com a incumbência 

de conservar o fogo !!agrado. ,.. .rv 
A agricultur:a: emprêgo de adubos e de canais de irri

gação. 
A Arquitetura: palácios, templos, pontes, fortalezas e 

estradas providas de calçamento. 
A tecelagem: tecidos feitos com fibra de algodão, lã 

de guanaco, penas de aves e pêlos de morcêgo. 
A cerâmica: vasos em várias côres com interessantes 

desenhos. 
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QUESTIONÁRIO 

l) - Qu2.is os povos que viviam no México? 
2) - Qual a origem da palavra México? 
3) - Qual a importância da semente do cacau no cmnércio dos 

Astecas? 
4) - Quais as plantas cultivadas pelos Astecas? 
5) - Para que servia o maguei? 
6) -- Que fabricavam os Astecas com o cobre e o chumbo? 
7) - Que eram os teocalis? 
9) - Que apelioo tinham os Maias? 
8) - Como eram fpitos os sacrifícios humanos? 

10) - Quais as cidades maias encontradas em meio Jas florestas? 
1l) - Que é a Astronomia? 
12) - Que progresso fizeram os Maias na Astronomia? 
13) - Qual era a principal divindade dos Maias? 
14) - Quem foi Manco Capac? 

15) - Quais os territórios que compreendiam o antigo Peru'! 
16) - Que era Inti? 
17) - Que eram as Virgens do Sol? 
18) - Como se iniciava entre os Incas a semeadura i 
19) Que sabe sôbre a Arquitetura dos Incas'! 
20) - De que faziam os Incas seus tecidos ? 

EXERCíCIOS SôBRE A UNIDAD:E: I (A AMÉRICA PRÉ-CO
LOMBIANA) 

1) - O HOMEM PRÉ-COLOMBIANO; SUA ORIGEM E 

COSTUMES PRIMITIVOS 

a) - Copiar o seguinte trecho, completando as lacunas: 
O sábio dinamarquês, chamado ............ , estudou no Brasil 

ossadas humanas e de animais chamadas ................ , encon-
ti·adas na caverna do .............. , perto da localidade chamada 
· · · . . . . . . . . . . . no Estado de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A opinião de 
Lund era a de que o homem primitivo povoou a América numa 
época ....••.•.••..••••• 

• 
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I>) - Numerar corretamente: 

(1) - Autoctonismo 
- O homem primitivo ori

ginário da própria Amé
rica. 

(2) - Hipótese malaio-poliné
sica 

(3) - Hipótese asiática 

(4) - Hipótese australiana 

- O homem primitivo teria 
vindo pelo Estreito de 
Bering. 

- O homem primitivo terill 
vindo da Oceania. 

- O homem primitivo teria 
vindo da Austrália. 

e) - Assinalar com um x as frases certas: 

- As culturas mais ~. antadas ficavam no Peru, Iucatão e 

no México. 

- O produto agrícola conhecido em tôda a América pelos ín

dios era a cana-de-açúcar. 

- A cerâmica é a arte de fabricar objetos de vidro. 

A cerâmica marajoara foi encontrada na Ilha de Marajó. 

A lhama é um animal da América do Norte. 

- A lhama é um animal do Peru. 

2) -PRINCIPAIS POVOS PRÉ-COLOMBIANOS 

a) - Dar os povos indígenas correspondentes à localização: 

1) - Da Groenlândia ao Mar de Bering. 

• 
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2) Canadá e Estados-Unidos. 

3) - Planalto de Anauaque, México. 

4) - Península do Iucatão e parte da América ( 
Central. 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

Antilhas. 

Colômbia e Panamá. 

Peru. 

Chile. 

Terra-Jo-Fogo. 

) 

) 

10) - Patagônia. 

b) - Copiar o seguinte trecho, completando as lacunas: ...• 

Os J csuítas chamavam aos Tupis índios .......... e às outras 

nações davam o nome de . . . . . . . . . . . . . . Os Tupinambás perten

eiam à nação dos . . . . . . . . . . . . . . . . . No Rio Grande do Sul as duas 

lribos dos Tupis eram . . . . . . . . . . . . . . c . . . . . . . . . . . . . . . Os Ai

morés pertenciam à nação dos . . . . . . . . . . . . . . . . . As duas outras 

grandes nações de índios brasileiros eram . . . . . . . . . . e .........•• 

Os Manaus são índios da nação . . . . . . . . . . . . . . Os índios cava

leiros do Mato-Grosso chamavam-se •................ 

~) - AS GRANDES CULTURAS INDíGENAS DA AMÉRICA 

a) - Assinalar com um x as respostas certas: 

Os Astecas eram o principal povo do México. 

A Cidade de T<'nochtitlan ficava no Planalto de Anauaque. 

'l'cnocht.itlan era Capital dos Incas. 

O maguei é a planta de que os Astecas faziam chocolate. 
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Entre os Astecas a semente do cacau era moeda metálica. 

Os templos astecas chamavam-se teocalis 

b) - Numeral corrctamcnLe: 

( 1) - Os Gregos úo Novo-Mundo. 

(~) - Uxmal. 

(3) - Zama. 

(4) - Manco Capac. 

(5) - Inti. 

( 

( 

- Fundador úo Im-
pério Inca. 

- Deus dos Incas. 

- Apelido dos Maias. 

- Cidade dos Maias. 

- Deus dos Maias. • 

UNIDADE H 

A CONQUISTA EUROPÉIA 

1 . Tradições e Hipóteses Relativas ao Novo· 
Mundo. 

2 . O Descobrim e nto da América e Suas Conse
qüê ncias . 

3. A Conquista da América por Espanhóis e 
Portuguêses. 
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a) 

4.0 Ponto 

O DESCOBRIMENTO DA AMÉRICA 

TRADIÇõES E HIPóTESES RELATIVAS AO 

NOVO-MUNDO 
• 

Desde a Antiguidade, quando viveram os gregos e os 
romanos, que havia referências sôbre a existência de ter
ras a ocidente da Europa. Depois, durante a Idade Média, 
surgiram lendas sôbre ilhas misteriosas e essas ilhas figu
ravam nos portulanos, nome dndo aos mapas que se fa:dam 
naquela ocasião. Uma delas era a Antilha ou Ilha das 
Sete Cidades que nos mapas aparecia aproximadamente 
na posição onde Colombo depois encontrou terras. Conta 
va-se a lenda de que sete bispos haviam partido de Portu
gal para visitar essa ilha. 

Outra lenda referia-se à Ilha de São Brandão: é que 
um missionário, com êsse nome teria ido a terras ociden
tais para catequizar seus habitantes. 

Mas, além dessas tradições, guardava-se a lemb:r:ança 
de viagens feitas à América por navegadores europeus: 
noruegueses e suecos estiveram em 980, na grande ilha que 
denominaram Groenlândia, nome que significa Terra
Verde; um dêles, Leit Ericson chegou, alguns anos depois, 
à costa da América do Norte, na Nova-Escócia, onde en
controu vinhas silvestres, chamando-a por isso, Vinlândia 
(Terra da Vinha). Outras regiões do continente america
no foram visitadas pouco depois, como a foz do São Lou
renço, Terra-Nova e Terra-do-Labrador. 
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Es::tas viagens, empreendidas durante a Idade Média, 
tiveram depois confirmação: é que no território dos Esta
dos-Unidos os conquistadores europeus encontraram, em 
grandes pedras, inscrições feit,as na língua daqueles nave
gadores. 

b) - OS PLANOS DE COLOM:BO 

Na época dos descobrimentos, isto é, no século XV, já. 
se sabia na Europa que a Terra tinha forma arredondada 
e, por isso, quem navegasse sempre para ocidente chegaria 
às índias que ficam a oriente. 

l.Jm sábio italiano, Paulo ToscaneHi traçou um mapa 
em que figuravam a China, o Japão e a índia. Mas, como 
êle julgasse que as dimensões da Terra fôssem menores, 
aquêles países do Oriente eram localizados em regiões pró
ximas da~ Ilhas dos Açôres e das Canárias. Acredita-se 
que Colombo obteve cópia dêsse mapa e, desde então, fi
cou convencido de que era possível atingir às índias pelo 
ocidente. 

Antes de oferecer seus serviços aos reis de Espanha, 
D. Fernando e D. Isabel , Colombo estêve em Portugal, 
onde expôs seus planos a D. João II. Mas o soberano 
português jtl estava interessado no descobrimento de outro 
caminho, o que contorna a Africa, depois percorrido por 
Vasco da Gama. Então Colombo passou para a Espanha 
e lá esperou quase nove anos até ser atendido porque os 
"reis católicos", D . Fernando e D. Isabel estavam ocupa
dos com a guerra contra os árabes. :ll:sses árabes, que 
eram muçulmanos (seguidores da religião fundada por 
Maorhé) , chegaram a dominar quase tôda a Espanha, mas 
sempre combatidos pelos cristãos, foram perdendo os ter
ritórios conquistados até que, no tempo dos "reis católi
cos" estavam reduzidos do pequeno Reino de Granada. 

Vencidos os árabes, em 1492, pôde Colombo, ainda nes
se ano partir do Pôrto de Palas com três caravelas: Santa 
Maria. Pinta e Nina. Um dos seus companh~iros era Vi-
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cente _Pinzon~ qu~ depois estêve no Brasil, numa viagem 
que fez em Janeiro de 1500. Nessa viagem percorreu a 

O Rei D . Fernando 

Casado com D. Isabel. reinava na Espanha D . Fernan• 
do quando a América foi descoberta. 

costa do norte, descobríu a foz do Rio Amazonas, que cha
mou Mar Dulce, e o Rio Oiapoque, que durante muito tem
po teve o nome de Vicente Pinzon. 



46 Antônio José Borges Hermida 

c) - AS VIAGENS DE COLOMBO 

A primeira expedição partiu de Falos, a 3 de agôsto 
de 1492. 

Durante a viagem os marinheiros ameaçaram revol
tar-se e, conta-se até que chegaram a pensar em jogar 

A Partida de Colombo 

Colomoo despede-se no Põrto de Paios pouco antes de empreender a pri
meira viagem (1492). 

Cristóvão Colombo ao mar. O grande navegador, porém, 
não desanimava e, a 12 de outubro, da caravela Pinta foi 
dado um tiro de canhão, sinal de terra à vista: era a Ilha 
de Guanaani, nome dado pelos índios e que se passou a 
chamar São Salvador. Colombo, entretanto, julgou haver 
chegado às índias e é por isso que os selvagens da América 
tiveram o nome de índios. Em seguida partiu à procura 
do Cipango, nome que naquele tempo se dava ao Japão, e 
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pensou haver chegado a êsse país, quando descobriu a Ilha 
de Cuba; logo depois, também descobria a Ilha de Haiti. 

Na segunda viagem, que fêz ao Novo-Mundo, com uma 
esquadra de dezessete navios, Colombo descobriu as Ilhas 
de Pôrto-Rico e Jamaica. Na terceira, chegou à terra 
firme, na América do Sul, e descobriu a foz do Orenoco, 
que êle chamou Bôca-do-Dmgão porque foi aí que um tem
poral ameaçou afundar seus navios. 

Nessa ocasião havia desordens na povoação de São 
Domingos (Haiti): os índios ameaçavam revoltar-se e os 
espanhóis estavam descontentes porque não haviam en
contrado ouro. Os reis de Espanha, informados dessas 
ocorrências, enviaram, à América, Francisco Bobadilha 
que levou presos para a Europa Cristóvão e seu irmão, 
Bartolomeu Colombo. D . Fernando, porém, ordenou que 
os soltassem e o descobridor empreendeu a quarta viagem, 
que foi a última. 

Na quarta viagem Colombo chegoú outra vez à terra 
firme, onde obteve informações de que havia um oceano 
do outro lado do continente: era o Oceano Pacífico que 
o espanhol Balboa descobriu e denominou Mar do Sul. 
Também soube da existência de um rico império indígena: 
era o Império dos Astecas, situado no México. 

Quando voltava para Espanha, morreu D. Isabel 
(1504), a raínha que havia sido sempre sua protetora. 
Dois anos depois, em 1506, morria êle também, pobre e es
quecido, na Cidade de Valadoli. 

d) - CONSEQü:i!:NCIAS DO DESCOBRIMENTO DA 
AMÉRICA 

O descobrimento da América é tão importante que al
guns historiadores preferem a data de 1492 para assinalar 
o fim da Idade Média e o comêço da Idade Moderna. 

A primeira conseqüência do descobrimento da Améri
ca foi a assinatura, em 1494, do Tratado de Tordesilhas, 
que separou as terrJs portuguêsas das espanholas. 
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Colombo, quando voltava da primeira viagem, estêve 
em Portugal e disse a D. João 11 que havia chegado às 
índias. O rei, porém, desconfiava de que as terras desco
bertas já fôssem conhecidas dos navegadores portuguêses 
que percorriam a costa da Africa. Para evitar uma guer
ra entre as duas nações, Espanha e Portugal, foi assinado 
o Tratado de !I'ordesiíhas: ficou estabelecido que os domí
nios dos dois países seriam separados por um meridiano 
distante 370 léguas a oeste do Arquipélago de Cabo Ver
de: as terras a leste dêsse meridiano seriam portuguêsas 
e as que ficassem a oeste, espanholas. 

Outra conseqüência foi a propagação da civilização 
européia pelas terras do Novo-Mundo. Nessa obra dis
tinguiram-se as ordens religiosas, principalmente a dos 
Jesuítas, padres que muito trabalharam pela catequese 
dos índios. 

Também o Mediterrâneo, com o descobrimento da 
América e do Caminho das índias, pela costa da Africa, 
perdeu a importância comercial que havia desfrutado du
rante a Idade Média: o comércio passou a ser feito pelo 
Oceano Atlântico. 

Finalmente, cita-se como conseqüência importante o 
descobrimento de riquezas minerais no Novo-Mundo: o 
ouro e a prata dos países americanos, levados para a Eu
ropa, não só alteraram o valor da moeda como tornaram 
ricas e poderosas as pessoas que não eram nobres mas que 
se dedicaram ao comércio e às conquistas. 

RESUMO 

O DESCOBRIMENTO DA AMtRICA 

a) - TRADIÇõES E HIPóTESES RELATIVAS AO 
NOVO-MUNDO 

As lendas da Idade Média: a Antilha ou Ilha das Sete 
Cidade~> e a Ilha de São Brandão. 
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Os noruegueses e suecos na América: o descobrimento 
da Groenlândia (980) e da Nova··Escócia (costa da Améri
ca do Norte). 

Outras regiões visitadas pelos noruegueses e suecos: 
foz do São Lourenço, Terra-Nova e Terra-do-Labrador. 

Confirmação das viagens: inscrições feitas em pedras. 

b) - Oi> PLANOS DE COLOMBO 

As idéias de Paulo Toscanelli: o mapa com os países 
da China, do Japão e da índia. 

Colombo em Portugal: o plano de D. João 11 de con
tornar a Africa. 

Os reis de Espanha: D. Fernando e D. Isabel (os reis 
católicos). 

Ano de 1492: derrota dos árabes na Espanha (muçul
manos) e partida de Colombo. 

As caravelas de Colombo: Santa Maria, Pinta e Nifi.a. 

Vioente Pinzon, o companheiro de Colombo e a viagem 
de 1500: costa do Brasil (foz do Amazonas e Rio Oiapo
que). 

c) - AS VIAGENS DE COLOMBO 

Partida de Colombo: 3 de agôsto de 149~. 

12 de outubro de 1492: da caravela Pinta é avistada 
a Ilha de Guanaani (São Salvador) . 

Outras ilhas descobertas: Cuba e Haiti. 

Segunda viagem: ilhas de Pôrto-Rico e Jamaica. 
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Terceira viagem: descobrimento da foz do Orenoco 
(Bôca-do-Dragão); prisão de Colombo por Francisco Bo-
badilha. · 

guartfl yiasem: Colombp novaq1ente em terrf! firme. 

Ano de 1506; morte de Colompo n~ Cidade de Vala
doli. 

d) CONSEQüÊNCIAS DO DESCOBRIMENTO 
DA AMÉRICA 

Importâneia da data de 1492: início da Idade Moderna, 

O Tratado de Tordesilhas (1494): separação das ter
ras espanholas das de Portugal. 

Propagação çia civilização européia: fl qb:ça q9ê Je
suítas. 

A importância comercial do Atlântico. 

ConseqüênciaB do descobrimento de riquezas mine
rais: diminuir;ão do valor da moeda e enriquecimento dos 
comerciantes e conquistadores. 

QUESTIONÁRIO 

1) - Quais eram as lendas da Idade Média sôbre as terras do 
Ocidente? 

2) - Que sabe sôbre o descobrimento da Groenlândia? 
3) - Que significa a palavra Groenlândia? 
4} - Quem foi Leit Ericson? 
5) - Quais as regiões da costa americana v1stadas p<ó!los suecos 

e noruegueses? 
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6) - Quem foi Paulo Toscanelli? 

7) - Por que D. João II recusou aceitar os planos de Colombo? 

8) - Que eram os muçulmanos? 

9) - Quais os reis de Espanha que ajudaram Colombo? 

10) - Que sabe sôbre Vicente Pinzon? 

11) - Quando partiu Colombo de Espanha na primeira viaeem? 

12) - Como foi descoberta a An1érica? 

13) - Que era Cipango? 

q) - Que descobriu Colombo na segunda viagem? 

15) - Quem foi Francisco Bobadilha? 

16} - Quais as informações obtidas por Colombo quando es ~êve 

na América, durante a quarta viagem? 

17) - Quando morreu Colombo? 

!8) - Quais a s principais conseqüências do descobrimento da 
América ? 

19} - Que sabe sôbre o Tratado de Tonlesilhas ? 

?.0} - QnP. provocou o descobrimento de riquezas minerais? 

LEITURA 

MORTE DE CRISTóVÃO COLOMBO 

Poucos dias depois de Colombo haver chegado à E~
panha - a 26 de novembro de 1504 - faleceu a Rainha 
Isabel, a doce e boa protetora do Almirante. O descobri
dor, que talvez a amasse em segrêdo, tratou de correr pa
ra junto dela, velho e enfêrmo como estava, porém não 
pôde beijar-lhe as mãos. 
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Desde o instante em que morreu a Rainha, Cotombo 
caiu em desgraça. O Rei Fernando nunca lhe tivera sim
patia e quase não respondia às suas cartas e memoriais. 
Colombo teve que pedir dinheiro emprestado aos amigos. 
Conheceu América Vespúcio, que, sem o querer, tirou-lhe 
a glória de dar seu nome às terras que havia descoberto. 
Continuou i:o.teressando-se, como sempre, pelas coisas do 
Novo-Mundo. Sua saúde se agravava dia a dia. Só po
dia escrever à noite, pois as dores o impediam de fazê-lo 
em outras or.asiões. Além disso, estava quase cego e tinha 
que ditar a escreventes todos os seus trabalhos. Suas úl
timas esperanças foram-se dissipando à medida que o Rei 
Fernando, ingrato e ciumento, não lhe atendia às reclama
ções. No mês de maio de 1506, estando em Valadoli , sen
tiu que ia morrer. Vestiu o hábito de São Francisco, pe
diu a Extrema-Unção e fechou os olhos murmurando: "Em 
tuas mãos, Senhor, encomendo a minha alma". 

(História das Américas - III Volume -

Ricardo Levene - P á jt. 7h. 
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5.0 Ponto 

CONQUISTA DA AMÉRICA POR ESPANHóiS 

E PORTUGUÊSES 

a) - CONQUISTA DO MÉXICO 

Com a notícia de que havia no México um rico impé
rio indígena, com ouro e prata em abundância, resolveu. o 
primeiro Governador de Cuba, Diogo Velasquez, con9-u:s
tá-lo. Com êsse propósito foi organizada uma exped1çao, 
sob o comando de J oão de Grijalva. Mas essa expedição 
apenas tocou ao litoral. 

F oi outro espanhol, Fernão Cortez, quem conquistou 
o Império Asteca, desembarcando no México, em 1519. 
Levava apenas 600 homens, alguns canhões e 18 cavalos. 
Com tão poucas tropas parece impossível que fôsse ·feita 
a conquista de todo o país. Mas havia no México várias 
tribos indígenas que, submetidas aos Astecas, odiavam 
seus dominadores: por isso essas tribos aliaram-se aos es
panhó.l!i. 

O Imperador do México chamava-se Montezuma. 
Quando soube que os invasores se aproximavam , Montezu
ma enviou-lhes muitos presentes e pediu-lhes que aban
donassem o país. Cortez, porém, agiu com habilidade, in
sistindo em ser conduzido à sua presença, para entregar
lhe uma mensagem do Rei da Espanha. 

Com o auxílio de outros índios, os espanhóis alcança
ram a Capital, Tenochtitlan, onde se apoderaram ?e Mon
tezuma. Nessa ocasii'ío o Governador de Cuba, Dwgo Ve-
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lasquez, porque tinha inveja de Cortez, enviou ao México 
uma expedição para prendê-la. Deixando em seu lugar 
Pedro Alvarado, Cortez marchou contra êsses novos ini
migos e, depois de vencê-los, teve que voltar imediatamen-

Fernão Cortez, o Conquistador do México. 

te à Capital: é que os Astecas se haviam revoltado contra 
seus companheiros. P::~ra élcalmá -Jos os espanhóis intima
ram Montezuma a que aparecesse à janela do palácio . . 
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Mas, no momento ern que falava 'h seu povo o Imperador 
foi morto por uma pedrada. Então, durante a noite, os 
espanhóis tiveram que abandonar a cidade e êsse episódio 
passou à História com o nome de Noite-Triste. Consegui-

Montezuma, Imperador dos Astecas. 

ram depois, com o auxílio das tropas indígenas, retomá-la 
e o novo Imperador, Guatimozin, que havia substituído 
Montezuma, foi torturado e morto. 

Cortez voltou para a Europa, onde morreu desgostoso, 
pois não foi devidamente recompensado: é que o Impera
dor Carlos V preferiu nomear D. Antônio de Mendonça 
para o cargo de Vice-Rei da Nova-Espanha, nome que os 

· espanhóis-deram ao México. 
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b) - CONQUISTA DO PERU 

Quando Balboa, o descobridor do Pacifico, q11e deno~ 
minou Mar do Sul, estêve no Panamá, soube da existência 
do Império dos Incas, no antigo Peru. Outro espanhol, 
Francisco Pizarro, combinou com Diogo Almagr :> uma ex
pedição para conquistá-lo. 

Depois de muitas dificuldades, Pizarro conseguiu, em 
1531, desembarcar na costa peruana. Para empreender 
a conquista de tão vasto império, o chefe espanhol levava 
apenas 168 homens. É que muito contribuiu para a vitó
ria dos inv~ores a guerra civil entre o Imperador Ata
ualpa e seu irmão Huáscar. Pizarro convidou Ataualpa 
a vir ao seu acampamento e audaciosamente o aprisionou. 
O Imperador, para libertar-se, ofereceu, como resgate, os 
tesouros que bastassem para encher um quarto até onde 
alcançasse a sua mão. Os espanhóis aceitaram 0 ajuste 
mas, depois que se apoderaram das riquezas, não deram 
ao soberano a liberdade · que haviam prometido. Morto 
Huáscar, por ordem de Ataualpa, pôde Pizarro condená
lo à morte acusando-o de haver assassinado o irmão. 

Os domínios dos Incas tornaram Vice-Reino do Peru 
e, somente mais tarde, quando houve a Independência, é 
que êsse vice-reino se desmembrou para formar as atuais 
repúblicas do Peru, Bolívia e Equador. 

c) -OUTRAS CONQUISTAS ESPANHOLAS 

Na América do Norte, Ponce de Leon descobriu e ex
plorou a Península da Flórida. Êsse espanhol já era ido
so mas soube, por intermédio dos índios, que havia na re
gião a Fonte da Juventude: quem nela se banhasse read
quiria a mocioade. Ponce de Leon saiu a procurá-la e, 
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afinal, convencido de que se tratava de uma lenda, regres- ' 
sou à Ilha de Cuba, onde morreu desiludido. 

Na América do Sul, Diogo Almagro atravessou o ter
ritório que depois se chamou Bolívia e, com grande sacri
fício, conquistou o norte do Chile. Em seguida foi no
meado pelo Rei da Espanha para governar a regi!io con
quistada: daí a inveja do seu antigo companheiro, Pizarro, 
que o mandou assassinar. 

A conquista do Chile foi completada por Valdívia, o 
fundador de Santiago. Valdívia morreu combatendo os 
índios araucânios. 

Foi também um espanhol o primeiro explorador do 
Rio Amazonas: chamava-se Francisco Orelhana e, em 1542, 
percorreu todo o seu curso, atingindo à sua foz no Brasil. 

Orelhana, durante a expedição, julgou haver comba
tido tribos de índias e, como há uma lenda antiga de mu
lheres guerreiras, que se chamam amazonas, foi êsse o no
me que êle escolheu para denominar o grande rio. 

O Rio da Prata foi descoberto por João Dias de Solis 
em 1516. Os índios dessa região contavam que para o in
terior havia a Montanha de Pmta e o poderoso Rei Bran
co, senhor de um império riquíssimo. Essas notícias, que 
possivelmente se referiam aos domínios d , Incas, desper-
taram a ambição dos europeus. \.. 

Um navegador italiano, Sebastião Caboto, a serviço 
da Espanha, chegou ao Rio da Prata e fundou o Forte do 
Espírito Santo. Queria continuar para o interior, à pro
cura das lendárias riquezas, mas os ataques dos índios e a 
falta de recursos o"Qrigaram-no a voltar para a Espanha. 

Para garantir a conquista da região, também ambi
cionada pelos portuguêses, resolveu o govêrno espanhol 
preparar uma grande expedição. Seu comandante, D. 
Pedro de Mendonça, chegou ao Rio da Prata em 1536 e fêz 
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a primeira fundação da Cidade de Buenos-Aires. Um dos 
seus companheiros, João de Espinosa, subiu o Rio Para

"guai e, no ano seguinte, fundou a Cidade de Assunção. 

<;}) - CONQUISTA DA AMÉRICA PELOS 
PORTUGUftSES 

Logo depois à o descobrimento do Brasil, o rei D. Ma
nuel organizou duas expedições com o propósito de explo
rar a costa brasileira. A primeira, que partiu de Portugal 
.em 1501, era comandada por Gaspar de Lemos e descobriu 
a foz do Rio São Francisco, Baía de Todos os Santos. Angra 
dos Reis e, na costa paulist a, a llha de São SebasWio. 

A segunda partiu em 1503 e era comandada por u2'Tl
ça1o Coelho. 

Nas duas expedições vinha o pilôto florentino A méri
co Vespúcio, cujo nome serviu para denominar o conti
nente descoberto por Colombo. Entretanto, informado D. 
Manuel de que a única riqueza do país era o pau-brasil, 
nada fêz pela sua colonização, preferindo arrendá-lo a um 
grupo de negociantes. 

Foi o rei D. João UI, sucessor de D. M~nuel, quem 
resolveu colonizar o Brasil, pois temia que êle passasse pa
ra o domínio dos franceses, estrangeiros que vinham à 
costa brasileira fazer o contrabando do pau-brasil. D. 
João III organizou a expedição cujo comando coube a Mar
tim Afonso ele Sousa. Em 1532, Martim Afonso fundou 
na costa paulista a primeira vila do Brasil: São Vicente. 

Dois anos depois o rei criava o regime das Capitanias 
Hereditárias e novas vilas surgiram, como a de Olinda, na 
Capitania de Pernambuco ou Nova-Lusitânia. O mesmo 
soberano criou depois o Govêrno-Geral e o primeiro Go
vernador-Geral, Tomé d Sousa, fundou, em 1549, na 
Bahia, a Cidade do Salvador, que foi a primeira Capitr~l 
do Brasil. 
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Entretanto, a maior lJü l te da costa btasileira continua
va despovoada o que .favorecia a ação dos franceses que se 
aliav.am aos índios. A do Rio de Janeiro e do Maranhão 
chegaram a ser ocupadas por êsses estrangeiros. No Rio 
de Janeiro eram chefiados por Villegaignon e foram ex
pulsos por Estácio de Sá e seu tio, Mem de Sá, Terceiro 
Governador-Geral do Brasil. No Maranhão, onde funda
ram São Luís, hoje Capital do Estado, foram veneidos por 
Jerônimo de Albuquerque. 

Para a conquista das outras regiões setentrionais, co
mo Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Pará 
foram organizadas numerosas expedições. A última de_s
sas expedições foi a de Pedro Teixeira que, em 1637 subm 
o Rio Amazonas até o território do Peru e contribuiu para 
que passasse ao domínio de Portugal uma extensa região 
que pelo Tratado de Tordesilhas devia pertencer à Espa
nha. 

RESUMO 

CONQUISTA DA AMÉRICA POR ESPANHóiS E 
PORTUGUtSES 

a) -CONQUISTA DO MÉXICO 

Primeira expedição: enviada por Diogo Velasquez · e 
comandada por João de Grijalva. 

A expedição de Fernão Cortez: 600 homens, alguns 
canhões e 18 cavalos. 

Causa da vitória de Cortez: apoio das tribos revolta
das contra os astecas. 
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Cortez no México : aprisiona Montezuma mas tem que 
abandonar a capital (Tenochtitlan) para combater os es
panhóis enviados para prendê-lo. 

Revolta dos astecas: morte de Montezuma, por uma 
pedrada, e retirada dos espanhóis (Noite-Triste ). 

O sucessor de Montezuma: Guatmozin, torturado e 
morto por ordem de Cortez. 

O primeiro vice-rei do México (Nova-Espanha): D. 
Antônio de Mendonça. 

b) -CONQUISTA DO PERU 

O conquistador do Império Inca (Peru): Francisco 
Pizarro. 

Causa da vitória de Pizarro: guerra· civil entre o Im
perador Ataualpa e seu irmão Huáscar. 

Pizarro no Peru: prisão de Ataualpa e sua condena
ção à morte por haver ordenado o assassínio do irmão, 
Huáscar. 

Vice-Reino do Peru: nome dado pelos espanhóis ao 
Império dos Incas. 

Desmembramento do Vice-Reino do Peru: formação 
das Repúblicas do Peru. Bolívia e Equador. 

c) - OUTRAS CONQUISTAS ESPANHOLAS 

Ponce de Leon: descobridor e explorador da Penínsu
la da Flórida. 

Conquista do Chile: iniciada por Diogo Almagro (as
sassinado por ordem de P izarro) e ·concluída por Valdívia, 
o fundador de Santiago (morreu combatendo os araucâ
nios). 

Rio Amazonas: Francisco Orelhana (1542). 
Descobrimento do Rio da Prata: João Dias de Solis 

(1516) . 
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Exploração do Rio da Prata: Sebastião Caboto e A 

fundação do Forte do Espírito Santo. 
Fundação de Assunção: por João de Espinosa (1537) . 

d) - CONQUISTA DA AMÉRICA PELOS 
PORTUGU:t!:SES 

Ação de D . Manuel: expedições exploradoras de 1501 
e 1503. 

Ação colonizadora de D . João III : expedição de Mar
tim Afonso (1530-1532) e criação dos regimes das Capita
nias Hereditárias e do Govêrno--Geral. 

Expedição de Martim Afonso: fundação da Vila de 
São Vicente (1532). 

Fundação do Salvador: por Tomé de Sousa em 1549. 

Ação dos franceses : contrabando do pau-brasil e 
ocupação do Rio de Janeiro e do Maranhão. 

Expulsão dos franceses do Rio de Janeiro: por Mem 
de Sá e Estácio de Sá. 

No Maranhão: expulsos por J erônimo de Albuquer
que. 

Outras regiões conquistadas: Sergipe, Paraíba, Ceará, 
Rio GrandE. do Norte e Pará. 

Conquista dG Rio Amazonas: por Pedro Teixeira 
(1637). 

QUESTIONÁRIO 

1) - Quem foi Diogo Velasquez? 

2) - Por que pôde Cortez, com tão poucas tropas, conquistar o 
MéxicoT 
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3) 

4) 

5) 

6) 

7) 
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Quem era .l\1ontezuma? 

Quem era Pedro Alvarado? 

Que é Noite-T1·iste? 

Como morreu Montezuma? 

Quem era D. Antôni0 de Mendonça? 

8) Que sabe sôbre Balboa? 

9) 

10) 

1:) 

12) 

13) 

14) 

15) 

16) 

17) 

Que favoreeeu a Pizarro para a conquista do Peru? 

Que sabe sôbre a ação de Pizarro no Peru? 

Que era a Fonte da Juventude ? 

Como foi conquistado o Chil e? 

Quem era Orelhana? 

Qual a origem do no~ e Amazonas? 

Quem descobriu o Rio da Prata? 

Que lenda contavam os índios do Rio da Prata? 

Quem fundou Buenos Aires? 

18) Que sabe sôbre as expedições enviadas ao Brasil por D. 
Manuel? 

19) - Como agiram os franceses no Brasil? 

20) Quais as regiões setentrionais conquistadas :{>elos ·po"iu
guêses? 

EXERCíCIOS SôBRE A UNIDADE li (A CONQUISTA i:U
ROPÉIA 

1) - O DESCOBRIMENTO DA AMÉRICA 

a) - Copiar o seguinte tL·echo, completando as lacunas: 

As principais ilhas misteriosas eram . . . . . . . . . . e ..... ... .. .. 
Essas il~as figuravam nos mapas, chamados 

1 
•• ••• ••• : ••• , A 

grande llha da América do Norte, descoberta em 980, chama-se 
. • • . . . . . . . . . , nome que significa . . . . . . . . . . . • . . . Leit Ericson 

_,descobriu ......... ... , o nome de .............• , que significa 
. . • . . . • • • , .. , . . Os reis de Espanha, que ajudaram Colombo, f o-
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Eam .. ... ... ... , . . e . . . . . . . . . . . . . 1!:sses soberanos eram apeli. 

dados . . . . . . . . . . . . . . . . . Colombo teve que esperar alguns ano~ 

porque os soberanos espanhóis estavam em guerra com ........... , 

que ainda possuíam na Espanha o Reino de . . . . . . . . . . . . . . . Co. 

lombo partiu do Pôrto de . . ... . .... •... , no ano de . • . . . . . . coll\ 

três caravelas ........... , , . . . . . . • . . . e .. . ................ .. 

b) - Riscar o que estiver certo: 

1) O navio que avistou terra, na primeira viagem foi Sant& 
Maria, Pinta ou Niiia. 

2) - Colombo julgou que Cipango (Japão) fôsse a Ilha de Pôrto. 
Rico, Jamaica ou C~'l . 

3) - Colombo avistou a foz do Orcnoco na segunda, terceira ou 
quarta viagem. 

4) - A povoação de São Domingos ficava na Ilha de Cuba, Pôrto. 
Ri co ou Haiti. 

5) - Colombo morreu em 1502, 1504 ou 1506. 

2) - CONQUISTA DA AMÉ.<.ICA POR ESPANHóiS 
E 'PORTUGU1l:SES 

a) - Numerar corretamente: 

(l) - Fernão Cortez. 
( 2) - Balboa. 
(3) Francisco Pizarro. 

(4) Império dos incas. 
(5) Ataualpa. 
(6) - Montezuma. 

(7) - P edro Alvarado. 
( 8) - Huáscar. 
(9) - Império dos Astecas. 
(10) - . Diogo Velasquez. 

( ) - Imperador do México. 
( - ) - Companheiro de Cortez. 
( ) - Descobridor do Pacifi. 

CC. 

( ) - Irmão de Ataualpa. 
( ) - Conquistador do Méxi

co. 
- Primeiro Governado1 

de Cuba. 
) - Conquistador do Peru. 
) - México. 
) - Imperador dos Incas . 
) - Peru . 
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h) 

( 
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Assinalar com um x as frases certas: 

O descobridor da Flórida foi Ponce de Leon. 

Diogo Almagro conquistou o nor te do Chile. 

- Diogo Almagro fundou Santiago. 

Francisco Orelhana explorou o Rio Orenoco. 

A viagem de Orelhana foi em 1542. 

- O Rio da Prata foi descoberto por João Dias de Solis. 

- João Dias de Solis fundou no Rio da Prata o forte do 
Espírito Santo. 

- D. Pedro de Mendonça era português. 

- D. Pedro de Mendonça fundou a Cidade •de Buenos 
Aires. 

- João de Espinhosa fundou a Cidade de Assunção. 

c) - Escrever o que julgar certo: 

1) - Comandante da expedição ao Brasil em 
1501. 

2) - Pilôto florentino que acompanhou as 
duas primeiras expedições. 

3) - Fundador da Vila de São Vicente. 

4) - Primeira vila fundada na Capitania de 
Pernambuco. 

5) - Fundador da Cidade do Salvador. 

6) - Ano em que foi fundada Salvador. 

7) - Chefe dos franceses que ocuparam o 
Rio de Janeiro. 

8) - Governador que ajudou a expulsar os 
franceses do Rio de Janeiro. 

9) - Vencedor dos franceses no Maranhão. 

10) Chefe da expedição que subiu o Rio Ama
zonas em 1637. 

UNIDADE Ill 

A AMÉRICA COLONIAL ESPANHOLA 

1 . O Novo-Mundo Espanhol; Divisão Administra
tiva. 

2. As Terras Platinas; a Colônia do Sacramento 
e as Missões do Uruguai. 

3 . O Vice-Reino do Prata. 
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6 .0 Ponto 

O NOVO MUNDO ESPANHOL ; DIVISÃO 
ADMINISTRATIVA 

a) - A CASA DA CONTRATAÇÃO E O CONSELHO 
DAS íNDIAS 

A Espanha coube a maior parte das terras do Novo
Mundo. Essas terras são atualmente os países americanos 
que falam a língua espanhola: o México, na América do 
Norte, tôda a América do Sul, menos o Brasil que foi des
coberto e colonizado pelos por tuguêses, e as três Guianas 
que couberam à Fran ça, Inglaterra e Holanda. 

Para administrar todos os negócios relativos às colô
nias, os Reis Católicos criaram, em 1503, na Cidade de Se
vilha, a Casa da Contratação. A essa instituição cabia 
em primeiro lugar, a direção de tôdas as atividades comeL'
ciais: fiscalizava a emigração, a entrada e saída dos na
vios, estabelecia os impostos para as mercadorias que che
gavam da América e as que para a América eram expor
tadas. 

Mas não eram só essas as funções exercidas pela Casa 
da Contratação: também a ela cabia dirigir e organizar 
as expedições. que se faziam ao Novo-Mundo para desco
brir terras

7 
ou conquistá-las. 

As esquadras que partiam para a América tomavam 
notas rigorosas de tudo que iam observando, como tem
pestades, calmarias, longitudes, latitudes e acidentes des-
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cobertos. Essas observações eram enviadas para a Casa 
de Contratação e estudadas por funcionários especializados 
em assuntos de navegação como os cartógrafos, incumbi
dos de fazer os mapas geográficos. Tôdas essas atividades 
marítimas eram orientadas por um alto funcionário, o 
Pilôto-Mor. O primeiro, a ocupar tão importante cargo, 
criado em 1508, foi o italiano América Vespúcio. Anos 

Amérlco Vespúclo 
Pilôto florentino, América Vespúcio estêve a serviço de 
Portugal e da Espanha. O soberano espanhol nomeou-o 

Pilôto-Mor do Reino. 

antes, êsse navegador estivera a serviço de Portugal e ha
via acompanhado as duas expedições exploradoras envia
das ao Brasil, em 1501 e em 1503, pelo Rei D. Manuel. 
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Durante o período das conquistas e dos descobrimen
tos foi importante o papel exercido pela Casa da Contra
tação. Mais tarde, porém, quando se organizou a admi
nistração das colônias, todos os negócios relativos à Amé
rica Espanhola foram dirigidos pelo Conselho das !ndias. 
A função mais importante dêsse Conselho era a nomeação 
dos altos funcionários, como vice-reis e governadores, que 
deveriam servir no Novo-Mundo. 

b) - DIVISAO ADMINISTRATIVA 

O primeiro vice-reino, criado na América pelo govêrno 
espanhol, foi o de Nova-Espanha ou México, poucos anos 
depois que Fernão Cortez conquistou o país. Seguiu-se a 
fundação do Vice-Reino do Peru e, cêrca de duzentos anos 
mais tarde, foram criados outros dois: o de Nova-Granada, 
no país dos índios Chibchas (Colômbia) e o de Buenos 
Aires nas regiões banhadas pelo Rio da Prata (atualmen
te Argentina, Paraguai e Uruguai). 

Além dos vice-reinos, foram criadas as capitanias
gerais, como a Capitania-Geral de Cuba e a da Venezuela. 

Os vice-reis e os capitães-generais eram as mais altas 
autoridade~ nas colônias. Entretanto, para 
que seus poderes não fôssem absolutos, os reis de Espanha 
criaram as audiências, assembléias que podiam modificar 
e até contrariar as decisões daquelas autoridades. 

Outro cargo importante na América Espanhola foi o 
dos governadores. Suas obrigações e seus direitos eram 
estabelecidos num contrato que assinavam com o Rei. Os 
governadores comprometiam-se a conquistar novas terras 
e a colonizá-las, fundando cidades e fortalezas. 

Para a administração das cidades havia os alcaides
m~ e os corregedores. Assim como a autoridade dos 
vice-reis e dos capitães-generais era limitada pela audiên
cia, a dos alcaides-mores e corregedores era controlada 
por um conselho: o "ayuntamiento" ou cabildo, espécie de 
Câmara Municipal. 
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Os índios eram reunidos em grupos chamados "repar
timientos" ou "encomiendas". Os que dirigiam as "enco
miendas" chamavam-se "encomendeTos": eram pessoas que 
obtinham o privilégio real de utilizar os índios nas ativida
des das minas, lavouras e construções. 

Com a criação das "encomiendas" queria o govêrno 
espanhol converter os índios em pessoas úteis, acostuma
das ao trabalho e à civilização. Entretanto, tão boa inten
ção foi sempre prejudicada pela ambição dos "encomende
ros" que exploravam o trabalho dos nativos a ponto de, 
pràticamente, reduzí-los à escravidão. 

Os "repartimientos" que estavam sob a direção dos 
padres, quase sempre jesuítas, chamavam-se reduções e 
tiveram notável progresso. As reduções) fundadas nas 
terras do Rio da Prata, converteram-se em povoados tão • 
florescentes que provocaram a ambição dos bandeirantes 
paulistas e foram por êles destruídas. Contudo, com êsses 
ataques, contribuíram os bandeirantes para que o territó
rio do Brasil fôsse maior do que o que havia sido estabele
cido pelo Tratado de Tordesilhas. 

c)- A SOCIEDADE COLONIAL 

Muito progrediu o ensino nas colônias espanholas. 
Em 1538 foi criada a primeira universidade, a de São Do
mingos. Em 1791, quando foi fundada a Universidade de 
Quito, já havia na América Espanhola cêrca de dezessete 
escolas dêsse gênero. 

O comércio colonial era monopólio da Metrópole~o que 
significa >que as colônias só podiam negociar com a Espa
nha. Êsse comércio consistia em produtos da lavoura, co
mo cana-de-açúcar~ trigo e vinho, ~ na exploração de me
tais preciosos, abundantes no México e no Peru. Os na
vios, que levavam a carga para a Europa, viajavam em 
comboios, porque eram freqüentemente atacados pelos 
piratas franceses, ingleses e holandeses. 

' 

i ' 

·' ) 
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Das classes, em que se dividia a sociedade colonial es
panhola, a mais importante era a dos "chapetones>', consti
tuída pelos que vinham da Europa; os filhos dos espanhóis, 
nascidos na América, eram os "criolos", desdenhados pelos 
"chapetones" que se orgulhavam de sua origem européia. 
Os criolos tornaram-se depois partidários da independên
cié) das colônias espanholas. 

As ou tras classes, de condição inferior, eram consti
tuídas pelos mestiços (cruzamento do branco com o índio) , 
pelos z~os (negro com o índio) e pelos mulatos (bran
co com o negro). Dêsse modo, aquêles que na América 
Espanhola se chamavam mestiços, no Brasil eram os ma
melucos e os zambos correspondiam aos cafuzos. -

RESUMO 

O NOVO MUNDO ESPANHOL ; DIVISÃO ADMI
NISTRATIVA 

a) -A CASA DA CONTRATAÇÃO E O CONSELHO 
DAS íNDIAS 

O Novo Mundo Espanhol: México, tôda a América 
Central e a América do Sul (menos o BrasJ e as Guianas). 

Os órgãos da Metrópole: a Casa da Contratac;;ão e o 
Conselho das índias. 

Funções comerciais da Casa da Contratação: fiscali
zar a imigração, entrada e saída dos navios, e estabelecer 
os impostos para as mercadorias. 

Funções marítimas: dirigir e organizar as expedições 
de conquista e de descobrimento. 

Função do Pilôto-Mor: orientar as atividades maríti
mas da Casa da Contratação. 

. 
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O primeiro Pilôto-Mor: América Vespúcio que já ser
vira ao Rei de Portugal. 

Função principal do Conselho das índias: nomear os 
altos funcionários que vão servir no Novo-Mundo. 

b) - DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

Os vice-reis: Nova-Espanha ou México, Peru, Novà~ 
Granada (Colômbia) e Buenos Aires (Rio da Prata). 

Principais autoridades espanholas nas colônias: vice
reis e capitães-generais. 

A audiência: assembléia que limitava os poderes dos 
vice-reis e capitães-generais. 

Obrigações dos governadores: conquistar terras e co
Ionizá-las. 

Administração das cidades: alcaides-mores e correge-
d0res. · ; 

O cabildo ou "ayuntamiento": conselho que limitava os 
poderes dos alcaides-mores e corregedores (espécie de Câ
mara Municipal). 

Os "repartimientos" ou "encomiendas": agrupamentos 
de índios, dirigidos pelos "encomenderos". 

As "reduções": "repartimientos" dirigidos pelos padres. 

c) - A SOCIEDADE COLONIAL 

O ensino: fundação da Universidade de São Domin
gos (1538) e de Quito (1791) . 

O comérciq colonial: lavoura (cana-de-açúcar, trigo 
e vinho) e metais preciosos. 

As classes: chapetones (os que vinham da Europa\ e 
os c?·iollos (filhos de espanhóis nascidos na América). 

As classes inferiores: mestiços (índio com branco), 
zambos (negro com índio) e mulatos (branco com negro) . 
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QUESTIONARIO 

1) Quais as regiões do Novo-Mundo que foram colonizadas pelos 
espanhóis? 

2) - Quais as atividades comerciais exercidas pela Casa da Con· 
tratação? 

3) - Que era o Pilôto-Mor? 

4) - Que sabe sôbre Américo Vespúcio"! 

5) - Que era o Conselho das índias? 

6) Quais são o& quatro vice-reinos criados na América? 

7) Que era audiência? 

8) - Quais eram as obrigações dos governadores ? 

9) _ _ ..,or que o govêrno espanhol criou os "repartimientos"? 

10) - Que eram "encomenderos"? 

11) - Que eram as reduções? 

12) - Que resultado teve para o Brasil o ataque dos bandeirantes 
paulistas às reduções espanholas? · 

13) - Quando foi criada a Universidade de São Domingos? 

14) - · Quantas universidades existiam na América Espanhola em 
1791? 

15) - Que quer dizer monopólio comerr:ial? 

16) - Por que os navios espanhóis viajavam em comboios? 

17) - Que eram os chapetones? 

18) Que eram os 'criolos? 

19} Como eram constituídas as classes inferiores? 

29) Que nome t inham no Brasil os mestiços e zambos7_ 
~ 
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7. 0 Ponto 

O RIO DA PRATA 

a) -AS TE~RAS PLATINAS 

Descoberto o Rio da Prata, em 1516, por João Dias de 
Solis, as terras platinas foram exploradas pelos espanhóis 
e portuguêses que, não só procuravam as lendárias rique
zas de que falavam os índios, como ainda pensavam en
contrar, internando-se pelo interior, uma passagem que 
comunicasse o Atlântico com o Pacífico. Entretanto, o 

Vista de Buenos Aires em 1794. 

Rei da Espanha, com o desejo de assegurar a posse defini
tiva das terras platinas, resolveu promover, o mais depres
sa possível a sua colonização. Para isso organizou uma 
expedição, cujo comando coube a D. Pedro de Mendonça 
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que, como Adelantado, se obrigava a conquistar e colonizar 
à sua própria custa, o Rio da Prata, embora gozasse de 
muitas regalias. 

Foi D. Pedro de Mendonça quem fundou, em 1536, a 
Cidade de Buenos Aires. Mas, logo se tornou difícil a si
tuação dos seus habitantes: além dos ataques dos índios, 
sofreram o tormento da fome de tal maneira que, em certa 
ocasião, três colonos devoraram um cavalo. O .Próprio 
D. Pedro de Mendonça, desanimado e doente, abandonou 
seus planos e, voltando para a Europa, morreu em viagem. 
Poucos anos depois, Domingos de Irala, estabelecido em 
Assunção, fundada à margem do Paraguai, em 1537, or
denou que os sobreviventes abandonassem Buenos Aires. 

Entretanto o local, que D. Pedro de Mendonça havia 
escolhido para a fundação da cidade, era muito importan-

Segunda Fundação de Buenos Aires (1580). 

te pois assegurava as comunicações, por mar, êntre o Rio 
da Prata e a Espanha. É por isso que, em 1580, João de 
Garay, nomeado Governador de Assunção resolveu fundar, 
pela segunda vez, a Cidade de Buenos Aires. 

' 
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Entretanto o povoamento e a colonização do Rio d1:1 
Prata não iam ser feitos apenas pelos que vinham do mar: 
pelo contrário, numerosas cidades e povoados foram fun
dados pelos espanhóis que, partindo do Chile e do Peru, 
alcançaram a região pelo interior. Po Peru partiu Nunez 
de Prado que fundou a Cidade de Barco e do Chile chegou 
ao Rio da Prata João de Zurita, o fundador da povoação 
de Londres. Outras expedições, vindas do interior, fun
daram Cordoba, Salta, Jujui e São Luís. 

A princípio coube a Assunção a sede do govêrno das 
terras platinas. Mas, enquanto Assunção entrava em de
c~dência, Buenos Aires de tal modo prosperou que se tor
nou, nessa região, o centro preponderante da colonização 
espanhola. É por isso que, quando, em 1776, foi criado o 
Vice-Reino do Prata, coube a Buenos Aires o privilégio de 
tornar-se a sua Capital. 

b) - A CO:LôNIA DO SACRAMENTO E AS 
MISSõES DO URUGUAI 

Quando, em 1680, o govêrno português ordenou a fun
dação da Colônia do Sacramento, na margem · oriental do 
Rio. _?.a Prata, já se tinha pleno conhecimento de que essa 
regiao, pelo _Tratado de Tordesilhas, pertencia à Espanha. 
Contudo, afirmaram os portuguêses que o Meridiano de 
Tordesilhas não chegou a ser demarcado e que nem a pró
pria Espan~a o respeitou pois se apoderou das Filipinas, 
Ilhas do Onente que, por aquêle tratado, deviam ser por
tuguêsas. Justificam-se, assim, as pretensões d ·~ Portugal 
no Rio da Prata. 

Entretanto a Espanha estava firmemente decidida a 
sustentar seus domínios nas terras platinas. E, enquanto 
contav!-1, para. a expulsão dos portuguêses, com um pode
r~so nucleo, ,?I~uado do outro lado do rio, e que era Buenos 
Aires, a Coloma do Sacramento dificilmente poderia man
ter-se : os reforços teriam que vir de muito longe pois os 

' 
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últimos povoados portuguêses no sul do Brasil ficavam 
na Ilha de Santa Catarina. Explica-se, dêsse modo, por
que a Colônia do Sacramento foi tantas vêzes conquistada 
pelos espanhóis. Assim, logo depois de sua fundação, co
!onos de Buenos Aires conseguiram tomá-la. Mas, em 
1681, foi devolvida aos portuguêses pelo Tratado de Lis
Loa. Quando se assinou o de Madri, em 1750, caberia ao 
govêrno espanhol a Colônia do Sacramento. Mas êsse tra
tado foi anulado e, alguns anos depois, a Colônia foi ocupa
da pelos espanhóis, vindos de Buenos Aires e chefiados 
por Pedro Cevalos. Finalmente, pelo Tratado de Santo 
Ildefonso, assinado em outubro de 1777, a posse da Colô-
nia do Sacramento era assegurada à Espanha. · 

As Missões do Uruguai foram fundadas pelos Jes uít~s 
~spanhóis, depois que os bandeirantes paulistas destruí
ram as que ficavam na região do Guairá, no interior do 
atual Estado do Paraná. Aquelas missões, chamadas ~ete 
Povos do Uruguai, porque eram constituídas de sete aldeias 
indígenas, ficavam a noroeste do atual Estado do Rio 
Grande do Sul, perto do Rio Uruguai. 

Pelo Tratado de Madri os Sete Povos deve riam caber 
aos portuguêses. Os índios, porém, revoltaram-se, porque 
não quiseram entregar suas terras, e foram vencidos pe los 
portuguêses e espanhóis. Alguns anos depois o tratado 
foi anulado e, com a assinatura do Tratado de Santo Ilc!e
~onso, em outubro de 1777, tanto a Colô ia do Sacramento 
como os Sete Povos do Uruguai passaram para o domÍI,;o 
da Espanha. 

c) -O VICE-REINO DO PRATA 

Em 1776 as terras platinas, que atuajmente constituem 
as Repúblicas da Argentina, Paraguai, Uruguai , foram se
paradas do Vice-Reino do Peru, para formar o Vice-Reino 
do Pr:1ta. com a Capital em Buenos Aires. 

O Rei de Espanha, Carlos III, tomou essa medida por 
vários motivos: em primeiro lugar era muito extenso o Vi-
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ce-Reino do Peru e a capital, em Lima, ficava tão distan
te que o Vice-Rei nunca podia resolver com urgência os 
conflitos de limites com Portugal, que havia fundado, no 
atual Uruguai, a Colônia do Sacramento. Mas, além das 
pretensões portuguêsas, havia, para essa parte da América 
Espanhola, a ameaça dos inglêses e franceses, que preten
diam apoderar-se das costas da Patagônia, atraídos princi
palmente pela pesca da baleia. Os franceses chegaram a 
ocupar as Ilhas Malvinas que depois foram devolvidas à 
Espanha e atualmente pertencem à Inglaterra. 

O primeiro Vice-Rei do Prata foi Pedro Cevalos que 
não chegou a governar dois anos. Seu sucessor, João Ver
tiz, nascido no México, fêz excelente administração: de
senvolveu o ensino com a criação de escolas e chegou a 
planejar a fundação de uma universidade em Buenos 
4" ___ Ires. 

Ainda no govêrno de Vertiz ocorreu uma grande re
volta dos índios, chefiados por Tupac Amaru, descendente 
dos Incas. :ltsse movimento começou no Vice-Reino do 
Peru, mas atingiu o Rio da Prata, na Província de Salta. 
O movimento foi duramente reprimido pelas tropas espa
nholas e Tupac Amaru condenado à morte. Contudo a fi
gura do chefe indígena despertou a admiração dos crio
los, os filhos de espanhóis nascidos na América, e contri
buiu para fortalecer entre êstes o espírito revolucionário. 
Pode-se, por isso, afirmar que a revolta de Tupac Amé!ru 
foi uma causa remota da Independência das colônias es
panholas da América do Sul. 

RESUMO 

O RIO DA PRATA 

a) - AS TERRAS PLATINAS 

Descobrimento do Rio da Prata: em 1516, por João 
Dias de Solis. 

., 
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Expedição de D. Pedro de Mendonça: fundação de 
Buenos Aires em 1536. 

Situação de Buenos Aires: ataques dos índios e falta 
de alimentação. 

Segunda fundação de Buenos Aires: por João Garay 
em 1580. 

Povoamento do Rio da Prata em três direções: pelo 
mar, pelo Chile e pelo Peru. 

Fundação de cidades e povoados: Barco (Nunez _d: 
Prado), Londres (João de Zurita), Cordoba, Salta, Ju]Ul 
e São Luís. 

Progresso de Buenos Aires e decadência de Assunção. 

b) -- A COLôNIA DO SACRAMENTO E AS 
MISSõES DO URUGUAI 

A Colônia do Sacramento: fundada em 1680, na mar
gem oriental do Rio da Prata (Uruguai). 

Dificuldades para a defesa da Colônia do Sacramento: 
os núcleos no Brasil ficavam muito distantes. 

O Tratado de Lisboa: assegurava a posse port~guêsa 
da Colônia do Sacramento (1681). 

O Tratado de Madri: a Colônia passa para o domínio 
da Espanha (1570). 

O Tratado de Santo Ildefonso: a Espanha conserva o 
domínio da Colônia do Sacramento (1777). 

As Missões do Uruguai: fundadas pelos Jesuítas es
panhóis. 

Situação: noroeste do Rio Grande do Sul. 
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O Tratado de Madri, depois anulado: posse portuguê
sa das Missões. 

O Tratado de Santo Ildefonso: posse espanhola das 
Missões e da Colônia do Sacramento. 

c) - O VICE-REINO DO PRATA 

O Vice-Reino do Prata: criado em 1776 pelo Rei Car
los III. 

Causas da fundação do Vice-Reino do Prata: grande 
extensão do Vice-Reino do Peru, conflitos de limites com 
Portugal e ameaça dos ingleses e franceses às costas da 
Patagônia. · 

O primeiro Vice-Rei do Rio da Prata: Pedro Cevalos. 

Administração de .João Vertiz: desenvolvimento do 
ensino e a revolta de Tupac Amaru. 

Conseqüências da revolta de Tupac A '11aru: c'lesenvol
vimento do espírito revolucionário entre os rriolng . 

QUESTIONARIO 

1) Quem descobriu o Rio da Prab? 

2) ~ Por que portuguêses c espanhóis queriam explorar o Rio 
da Prata? 

3) 

4) 

5) 

Quem foi D . Pedro de Mendonça? x. ,, 

Qual a situação dos primeiros hapitantes de Buenos Ai>'c,;;? 

Quem foi João de Garay? 

6) - Como se v<>rificou o povoamento do Rio da Prata? 

'1) - Quais aR primeiras cidades fundadas no Rio da Prata: 
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8) Quando foi fundada a Colônia do Sacramento? 

9) - Por que era difícil a defesa da Colônia do Sacramento? 

10) - Que decidiu o Tratado de Lisboa? 

11) - Quem foi Pedro Cevalos? 

12) - Que estabelecia o Tratado de Santo Ildefonso? 

13) - Onde ficavam os Sete Povos do Uruguai'! r 

14) - Quando foi criado o Vice-Reino do Peru? 

15) - Por que foi criado o Vice-Reino do Peru? 

16) - Que sabe sôbre as Ilhas Malvinas? 

17) - Quem foi Pedro Ceva los? 

18) - Como administrou o Rio da Prata o Vice-Rei João Veniz? 

19) - QuE}m foi Tuvac Amaru? 

20) - Qu::tl foi a principal coMeqüência da revolta de Tupac 
Amaru? 

EXERCíCIOS SôBRE A UNIDADE III (A AMÉRICA COLO
NIAL ESPANHOLA) 

1) -O NOVO MUNDO ESPANHOL; DIVISÃO ADMINISTRA· 
TIVA 

a) - Dar a significação dos seguintes têrmos . 

1) - Cartógrafo. 

Z) - Pilôto-Mor. 

il) -- Chibchas. 

4) - Audiência. 

5) - Ayuntamiento. 

li) - Repartimientos. 

7) - F.ncomenderos. 

,R) - Reduções.-
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b) Copiar o seguinte trecho, completando as lacunas: 

A primeira universidade da América Espanhola foi a de 

criada no ano de As duas prinei-

pais colônias espanholas que produziam metais preciosos são ...•.. 

. . . . . . . . e . . . . . . . . • • . . . . . . . . . Os filhos de espanhóis nascido'> 

na Amé:::-!ca chamavam-se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapetones eram 

Do cruzamento do branco com o índio re-

sultou os .............. , do negro com índio . . . . . . . • . . . • • • e do 

branco com negro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No Brasil os mestiços ti

nham o nome de . . . . . . . . . . . . . . . . . . e eram chamados cafuzos os 

(1) 

(2) 

(3) 

2) - O RIO DA PRATA 

a) - Numerar corretamente: 

Primeiro fundador de Buenos 
Aires. 

Descobridor do Rio da Prata. 

Fundador da Cidade de Bar
co. 

} - João Dias de So 
lis. 

- Nunez do Prado. 

- João de Zurita. 

(4) - Segundo fundador de Bue
nos Aires. 

- D. Pedro de Men
donça. 

(5) - Fundador da povoação de 
Londres. 

- João de Garay. 

b) - Assinalar com um x as frases certas: 

( - A Colônia do Sacramento foi fundada em 1680. 

O Tratado de Madri foi assinado em 1750. 

O Tratado de Santo Ildefonso foi assinado em 1750. 

As Missões do Uruguai ficavam no atual Uruguai. 

·I 
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- O tratado que deu as Missões do Uruguai a Portugal 
- foi o de Madri. 

- As Missões do Uruguai foram fundadas por Jesuítas 
espanhóis. 

- A Colônia do Sacramento ficava no atual Uruguai. 

c) -Copiar o seguinte trecho, completando as lacunas: 

As três Repúblicas atuais que constituíam o Vice-Reino do 

Prata são .......... , . . . . . . . . . . . . . . e . . . . . . . . . . . . . :t!:sse vice-

reino foi criado no ano de . . . . . . . . . . . . . . . . pelo Rei de Espanha 1 

Antes as terras do Rio da Prata pertenciam 
ao Vice-Reino . . . . . . . . . . . . . .. O primeiro Vice-Rei do Prata foi 
........ . ........... e o segundo O chefe 

da revolta de índios, ocorrida no Rio da Prata, chamava-se ..... . 

Os filhos de espanhóis nascidos na América. 

tinham o nome de ................•.. 
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UNIDADE IV 

A AMÉRICA COLONIAL INGLÊSA 

1 . Primeiros Estabelecimentos na América do 
Norte; Espanhóis e Francesea: 

2 . A Colonização lnglêsa. 

3 Os Holandeses e Suecos. 



, 

• 

;; 

8.0 Ponto 

PRIMEIROS ESTABELECIMENTOS NA 
AMÉRICA DO NORTE; ESPANHóiS 

E FRANCESES 

a) - OS ESPANHólS E OS FRANCESES 

A F1órida, que é atualmente território dos Estados
Unidos, foi descoberta em 1513 pelo espanhol Ponce de 
Leon. Poucos anos depois, Fernando de Soto, à procura 
de riquezas minerais, percorreu essa :região e, avançando 
sempre para o interior, atingiu o Rio Mississipe, onde mor
reu. Outro espanhol, Coronado, atraído pela lenda das Sete 
Cidades, de que falavam os índios, percorreu o território 
que atualmente per'.ence aos Estados-Unidos, descobrindo 
a Califórnia e alcançando as costas do Pacífico. Mais 
tarde os espanhóis estabeleceram-se na r gião dos índios 
Pueblos, que se ch?mou Novo-México. ressa ocasião os 
frades frnnciscanos iniciaram a colonização da Flórida, 
fundando cêrca de quarenta e quatro aldeias ou missões 
de índios convertidos. 

Foi no reinado de Francisco I que os franceses come
çaram a exploração do Canadá. O navegador Jaques Car
tier, que procurava ao norte da América uma passagem 
para as índias (Passagem do Noroeste), estêve em Terra
Nova, então denominada Terra-do-Bacalhau, e no Rio Ho
chelaga, que se chamou São Lourenço. 

Cartier voltou, mair uma vez, ao Canadá e subiu o 
Rio São Lourenço, fundando no interior um pequeno for-
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te. Mas o inverno rigoroso e a fome desanimaram seus 
companheiros e o govêrno francês acabou por desinteres
sar-se de emprêsas coloniais no Novo-Mundo. 

~ ·rn1ut-t Cta.mpJatn 
Apelidado o "Pai da Nova França". Champlain foi o fundador 

de Quebec. 

Somente muitos aJJos depois, quando reinava na Fran
ça Henrique IV, é que s~ organizou importante expedição 
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à América. Um dos seus chefes, Samuel Champlain, fun
dou Quebec que veio a ser a Capital da Nova-França. 
Champlain, acompanhado de muitos índios Algonquins, 
continuou a avançar para o interior pois esperava desco
brir o mar que devia estabelecer comunicações com as 
índias. Mas o que o grande explorador encontrou foi uma 
extensa região de grandes lagos e multos rios. A margem 
de um d~sses lagos, que atualmente se chama Champlain, 
foram derrotados os índios Iroqueses, que desde então se 
tornaram inimigos da Nova-França e fiéis aliados dos co
lonos inglêses. 

a) - COLONILAÇÃO FRANCESA 

Quando reinava na França Luís XIII, seu ministro. o 
Cardeal de Richelieu, resolveu intensificar a colonização 
francesa na América. Com êsse propósito fundou uma 
companhia, com a participação de pessoas ilustres, nobres 
e comerciantes: chamou-se "Companhia dos Cem Associa
dos", porque só havia cem sócios, cada qual contribuindo 
com elevada quantia. 

A "Companhia dos Cem As,ociados" proibiu que os 
protestantes povoassem o Canadá e que o comércio de pe· 
les fôsse feito por particulares. Entretanto, a pesca da 
baleia e da foca era permitida a todos os colonos. As ter
ras do \'ale do São Lourenço, repartidas entre grandes se
nhores, foram arrendadas às pessoas pobres que quisessem 
cultivá-las. O arrendatário, além do pagamento de deter
minada quantia, era obrigado a trabalhar, para o proprie
tário, sem nada receber, seis dias em cada ano. 

No ' reinado de Luís XIV a Companhia foi suprimida. 
Nessa ocasião, o Jesuíta Padre Marquette e o negociante 
de peles, chamado J olliet, desceram o Rio Mississipe, até o 
seu afluente, Arcansas. Depois, outro negociante, Cavelier 
de la Salle, alcançou, pelo Mississipe, o Gôlfo do México. 
No vale dêsse rio, de grande fertilidade, os franceses fun
daram a Colônia da Luisiânia. Dêsse modo a Nova-Fran-
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ça atingiu dimensões consideráveis mas a sua costa, no 
Canadá, sujeita a um clima mais frio e com poucos portos, 

Cavalier de la Salle, exploraéiOT francês que percorreu o Mis
sissipe. 

era menos favorável ao comércio marítimo que a das co- -
lônias ingJêsas. 

/ 
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c) - CONQUISTA DO CANADA PELOS INGL1!:SES 

No século XVIII houve na Europa, entre a Inglaterra 
e a França, a Guerra dos Sete Anos. 1!:sse conflito esten
deu-se também pelas colônias americanas. Ficou logo 
provada a sup,erioridade dos colonos inglêses, com um 
exército mais numeroso e mais disciplinado, por causa da 
proteção que a Inglaterra dispensava aos seus domínios 
no Novo-Mundo. Contavam ainda com a aliança dos bra
vos Iroqueses, índios que odiavam a Nova-França, desde a 
administração de Samuel Champlain. 

Morte do General Wolfe 
No ataque a Quebec morreu o comandante inglês, General Wolfe. Mas a 

praça, valentemente defendida por Montcalm, foi afinal conquistada. 

Entretanto, tinham os franceses um chefe enérgico e 
hábil, o Marquês de Montcalm. 1!:le próprio sabia que 
sem os reforços enviados pela França, não era possível 
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prolongar por muito tempo a resistência. Ainda assim, 
disse a seus soldados: "Havemos de lutar e, se fôr preci
so, ficaremos sepultados sob os escombros da Colônia". 
Montcalm morreu combatendo e os inglêses apoderaram
se de Quebec. 

Com o Tratado de Paris, que pôs têrmo à Guerra dos 
Sete Anos, o Canadá passou a ser colônia inglêsa. A 
França, porém, conservou a Luisiânia, até que, em 1803, 
êsse domínio foi vendido, por Napoleão, aos Estados-Uni
dos. 

RESUMO 

PRIMEIROS ESTABELECIMENTOS NA AMÉRICA; 
ESPANHóiS E FRANCESES 

a) - OS ESPANHóiS E OS FRANCESES 

Descobrimento da Flórida: pelo espanhol Ponce de 
Leon, em 1503. 

Os espanhóis no Mississipe: expedição de Fernando de 
Soto. 

Descobrimento da Califórnia: expedição de Coronado. 
Colonização da Flórida: fundação de quarenta e qua

tro missões pelos franciscanos espanhóis. 
Exploração do Ca~adá pelos franceses: Jaques Car

tier na Terra-Nova e no Rio Hochelaga (São Lourenço) . 
Samuel Champlain no Canadá: funda Quebec, desco

bre a região dos grandes lagos e vence os índios Iroqueses. 

b) -COLONIZAÇÃO FRANCESA 

Ação do Ministro Richelieu : criação da "Companhia 
dos Cem Associados", proibição do comércio de peles por 
·particulares e divisão das terras do vale do São Lourenço 
pelos grandes senhores. 
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Reinado de Luís XIV: o Padre Marquette e o nego~ 
ciante Jolliet descem o Mississipe até o afluente Arcan
sas; Cavalier de la Salle atinge, pelo Mississipe, o Gôlfo 
do México. 

A Luisiânia: colônia fundada pelos franceses no vale 
do Mississipe. 

c) CONQUISTA DO CANADA PELOS INGL~SES 

A Guerra dos Sete Anos: entre a Inglaterra e a 
França. 

Causa da superioridade dos colonos inglêses: proteção 
que a Inglaterra dispensava aos seus domínios no Novo
Mundo. 

O defensor da Nova-França: o Marquês de Montcalm. 

O Tratado de Paris: o Canadá passa a ser colônia in
glêsa. 

Destino da Luisiânia: vendida aos Estados-Unidos por 
Napoleão (1803). 

QUESTIONÁRIO 

J) - Quem deseobriu a Flórida? 

2) - Que sabe sôbre a expedição de Fernando de Soto? 

3) - Que descobriu Coronado? 

4) - Q11e sabe sôbre as viagens de Jaques Cartier? 

5) - Quem fundou ,Quebec? 

G) - Por que os índios Iroqueses se tornaram inimigos da Nova
França? 
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7) Quem foi Richelieu? 

8) - Que estabelecia a Companhia dos Cem Associados? 

9) - Quais as obrigações dos que arrendavam terras no vale do 
São Lourenço? 

10) - Quem reinava na França quando foi extinta a Companhia 
dos Cem Associados? 

11) Quem foi o Padre Marquette? 

12) Que expedição fêz Cavelier de la Salle? 

13) - Que colônia fundaram os franceses no vale do Mississipe? 

14) - Qual era a superioridade que tinham as colônias in~lêsas 
sôbre a Nova-França? 

15) Quando houve a Guerra dos Sete Anos? 

16) Quais os índios que lutaram contra os colonos franceses? 

17) Quem foi o Marquês de Montcalm? 

18) Que disse o Marquês de Montcalm a seus soldados1 

19) Que decidiu o Tratado de Paris? 

20) - Como os Estados-Unidos adquirirv.m a Luisiânia? 

.. 

9 .0 Ponto 

A COLONIZAÇÃO INGL~SA . OS HOLANDE
SES E SUECOS 

Walter Kalelgh , o Fundador da Vlrgfnla. 
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a) - A FUNDAÇÃO DE COLóNIAS 

As treze colônias inglêsas, que foram fundadas na 
América e que deram origem aos atuais Estados-Unidos, 
ficavam na costa do continente e distribuíam-se em três 
grupos: as do norte constituíram a Nova-Inglaterra, as do 
centro. vizinhas de outras, fundadas pelos holandeses e 
suecos, e as do sul, que se estendiam até a fronteira da 
Flórida, região que, naquela época, pertencia à Espanha. 

A colonização inglêsa na América começou nos fins 
do século XVI, no reinado da Rainha Isabel. Essa sobe
rana era apelidada a Rainha Virgem e, por isso, Walter 
Raleigh, desembarcando na costa americana. fundou a co
lônia que se chamou Virgínia. Mas essa primeira tentati
va não teve êxito e a falta de recursos obrigou \;valter 
Raleigh a abandonar seus planos de colonização. 

As pe.rseguicões religiosas que católicos e protestan
tes, chamados puritanos. sofreram durante o reinado dos 
Stuarts. sucessores de Isabel. foram uma causa importan
te do povoamento e da prosperidade das colônias: é aue 
muitos inglêses preferiam emigrar para o Novo-Mundo 
rmde poderiam praticar livremente o seu culto. 1!:sse é um 
<los motivos por que se fortaleceu nas colônias o sentimen
to d~ liherdade aue tanto contribuiu para tornar os Est~
dos-Unidos uma grande democraciF~. 

b) - PRINCIPAIS COLôNIAS 

Os primeiros inglêses que, por perseguição religiosa, 
vieram para a América, eram puritanos e embarcaram, 
em 1620, no pequeno navio, o Mayflower (Flor de Maio). 
Destinavam-se à Colônia da Virgínia mas os temporais ar
rastaram o navio para a costa da Nova-Inglaterra, ao nor
te, onde fundaram a Colônia de New Plymouth. Antes 
do desembarque os puritanos tomaram importante decisão: 
assinaram todos um documento em que se comprometiam 
a acatar as leis e a ob('ciecer às autoridades da colônia que 
iam fundar. 

H i s t . ó r i a u as Américas I I 97 

Outros puritanos criaram, alguns anos depois, o núcleo 
de Boston. Mas, ao contrário dos que haviam embarcado 
no Mayflower, os puritanos de Boston eram quase todos 
nobres e, por isso, organizaram um govêrno menos demo
crático: só podiam ser ele:itores e participar das assem
bléias os que fôs<Jem proprietários. De Boston partiram 
os fundadores de outras colônias, como New Haven e Con
necticut, também na Nova-Inglaterra. 

Os Puritanos do Mayílower (Flor de Maio) chegam à costa da América. 

Entre as colônias do centro, fundadas pelos inglêses, a 
mais importan+~ foi Pensilvânia, que tinha êsse nome por
que o fundado'( chamava-se WilLiam Penn, um nobre in
glês muito rico. Penn havia-se convertido à seita dos 
quakers, rehgiosos dedicados ao trabalho honesto, que ins
piravam confiança aos índios e concorriam para a prospe
ridade da colônia. 

No sul, além da Virgínia, surgiu a Colônia de Mary
land (Terra de Maria) em homenagem à Rainha Maria 
Tudor. Foi fundada por um fidalgo católico, L01·d Bal
timore, mas povoada também por protestantes e quakers 
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porque as leis nessa colônia estabeleciam plena liberdade 
para tôdas as sei tas. 

Na segunda metade do século XVIII, quando reinava 
na Inglaterra Carlos II, começou a colonização do territó- · 
rio ao sul da Virgínia, que se chamou Carolina, em ho
menagem àquele soberano. Mais tarde a colônia desmem
brou-se em Carolina do Norte e Carolina do Sul. 

Desde o princípio que houve acentuadas diferenças 
entre as colônias do Norte (Nova-Inglaterra) e as do Sul. 
Na Nova-Inglaterra o grande número de portos e baías e · a 
abundância de animais de peles raras desenvolveram en
tre os colonos o espírito comercial e concorreram para 
a formação de numerosas cidades e povoados. 

No Sul, porém, onde as terras eram próprias para as 
plantações, foi a lavoura a principal atividade. O produ
to mais cultivado era o fumo e, como essa planta consome 
ràpidamente a fertilidade do solo, os plantadores necessita
vam de grandes extensões de terras: surgiram assim as 
fazendas onde trabalhavam os escravos negros. No Sul 
predominava, portanto, a vida nos campos de modo que, ao 
con.trário do Norte, havia poucas cidades e povoados. 

c) - OS HOLANDESES E SUECOS NA AMÉRICA 
DO NORTE 

Em 1609 o navegador inglês Henriq·ue Hudson, a ser
viço dos holandeses, fêz uma viagem à América e desco
briu a foz do rio que se chamou Hurlson. Depois subiu 
êsse rio até atingir à região onde atualmente fica a Cidade 
de Albany. 

Voltando à Europa, Hudson informou aos holandeses 
que as terras eram muito férteis e povoadas por animais 
de peles valiosas. Então a Companhia das índias Ociden
tais resolveu empreender a sua colonização. Surgiu as
sim --a Nova-Holanda que dep.ois, conquistada pelos inglê
ses, deu origem a Nova-I01·que . 

Muitos fatôres contribuíram para prejudicar o pro
gresso da Nova-Holanda. O comércio de peles só podia ser 
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feito pela companhia e os colonos não podiam fabricar te
cidos de algodão, lã ou linho para que ficassem obrigados 
a comprá-los aos comerciantes holandeses. 

Também a Nova-Holanda não pôde desenvolver-se 
com a conquista de novas terras: é que para o norte a ex
pansão holandesa provocou protestos dos colonos da Nova
Inglaterra e para o sul dos da Virgínia. 

Alguns colonos holandeses, descontentes com a Com
panhia das Índias Ocidentais, resolveram oferecer ao Rei 
da Suécia um plano de colonização na América. A expe
dição, comandada pelo holandês Pedro Minuit, desembar
cou na Baía de Delaware, onde iniciou a colônia da Nova
Suécia, com a construção de um forte que, em homenagem 
à Rainha, se chamou Forte Cristina. Em seguida avança
ram pelo vale do Rio Delaware e apoderaram-se das for
tificações que os holandeses haviam fundado. Não tar
dou, porém, a reação da Nova-Holanda: a Nova-Suécia, 
sem recursos para sustentar a guerra, durou poucos anos. 

Entretanto a Nova-Holanda também se extinguiu, 
conquistada pelos inglêses: a Inglaterra não reconheceu a 
sua existência e, por isso. suas terras foram doadas pelo 
Rei Carlos II ao irmão, o Duque de Iorque. Foi, em se
guida, organizada uma expedicão e os holandeses, porque 
não tinham meios para a resistência, tiveram que se ren
der. 

A conou:sta da Nova-Holanda, que SP converteu em 
Nova Iorque, é muito importantf> porque estabeleceu co
municação entre as colônias do Norte (Nova-Inglaterra) 
e as do Sul (Maryland e Virgínia). 

RESUMO 
A COLONIZAÇÃO INGLtSA. OS HOLANDESES 

E SUECOS 

a) - A FUNDAÇÃO DE COLóNIAS 
Situação das tn"ze colônias nn costa americana: norte 

(Nova-Inglaterra) centro e sul. 
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Início da colonização (reinado de Isabel): Walter Ra
leigh funda a colônia da Virgínia (século XVI) . 

Causa da colonização no reinado dos Stuarts: as per
seguições sofridas pelos católicos e puritanos (protestan
tes) . 

b) - PRINCIPAIS COLôNIAS 

Os primeiros colonos inglêses: viajam no Mayflower 
(Flor de Maio) e fundam New Plymout (Nova-Inglater
ra). 

Os fundadores de Boston: nobres puritanos. 
Colônias fundadas por Boston: N ew Haven e Con-

necticut. • 
Colônias do centro: Pensilvânia, fundada por William 

Penn e povoada pelos "quakers". 
As colônias do sul: Virgínia, Maryland e Carolina. 
Origem de Maryland: fundada pelo nobre católico, 

Lord Baltimore. 
Origem da Carolina: fundada no século XVII, no rei

nado de Carlos II. 
Desmembramento da Carolina: Carolina do Norte e 

Carolina do Sul. 
A vida no Norte (Nova-Inglaterra): desenvolvimento 

comercial e formação de povoados e cidades. 
A vida no Sul: grandes fazendas de fumo, poucas ci

dades e povoados. 

c) - OS HOLANDESES E SUECOS NA AMÉRICA 
DO NORTE 

A viagem de Henrique Hudson (1609) : descobrimen
to da foz do Rio Hudson e exploração dêsse rio até a atual 
Cidade de Albani. 

Origem da Nova-H olanda (Nova-Iorque) : fundada 
pela Companhia das índias Ocidentais. 
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Causas do pouco desenvolvimento da Nova-Holanda: 
o comércio de peles, privativo da Companhia, e impossibi
lidade de expandir-se para o norte e pp.ra o sul. 

Origem da Nova-Suécia: Pedro Minuit, desembarca 
na Baía ue Delaware e funda o Forte Cristina. 

Desaparecimento da Nova-Suécia: conquistada pela 
Nova-Holanda. 

Destino da Nova-Holanda: as terras são doadas pelo 
rei da Inglaterra Carlos II ao irmão, o Duque de Iorque. 

Vantagens da conquista da Nova-Holanda: comunica
ções entre as colônias do Norte (Nova-Inglaterra) e as do 
Sul. 

QUESTIONARIO 

1) - Como se dist r ibuíam as trêze colônias inglêsas ? 

2) - Qual a origem da Virgínia? 

3) - Por que protestantes e católicos emigraram para a América? 

4) - Que era o Mayflower? 

5) - Como se chama a primeira colônia que os puritanos funda-
ram na Nova-Inglaterra? 

6) - Qual a origem de Boston? 

7) - Quais as colônias fundadas pelos povoadores de Boston? 

8) - Quem foi William P enn? 

9) - Que eram os "quakers"? 

10) - Quem foi Lord Baltimore? 

11) - Que sabe sôbre a fundação da Carolina? 

12) - Quais as difer enças entre o Norte e o Sul? 

13) - Quem foi Henrique Hudson? 

14) - Que nome tl've depois a Nova-Holanda 7 
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15) 

16) 

17) 
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Por que a Nova-Holanda não progrediu? 

~uem foi Pedro Minuit? 

Como surgiu a N ova-Suécia1 

18) Como desapareceu a Nova-Suécia? 

19) - Como foi conquistada a Nova-Holanda? 

20) - Que importância teve pa.ra as colônias inglêsas a conquista 
da Nova-Holanda? 

EXERCíCIOS SôBRE A UNIDADE IV (A AMÉRICA COLO

NIAL INGL:I!:SA) 

1) - PRIMEIROS ESTABELECIMENTOS NA AMÉRICA 
DO NORTE 

a) - Numerar corretamente : 

(1) - Fundador de Quebec. ( Ponce de Leon. 
(2) - Descobridor da Califórnia. ( Iroqueses. 
(3) - Descobridor da Flórida. ( ) - Pueblos. 
(4) - fndios do Novo-México. ( ) - J aques Cartier. 
(5) - Navegador francês que estê-

ve ~m Terra-Nov,a. ( ) - Algonquins. 
(6) - índios derrotados por Cham- ( ) - Cavelier de la Sal-

plain. le. 
(7) - Negociante francês que des- - Coronado. 

ceu o Mississipe. 
(8) fndios aliados de Champlain. - Samuel Cham-

plain. 

b) - Copiar o seguinte trecho, completando as lacunas: 

Durante o século XVIII, a Inglaterra e a França lutaram na 
guerra . . . . . . . . . . . . . . . Os colonos inglêses tin ham a aliança do': 
índios . . . . . . . . . . . . . O tratado que pôs têrmo à Guerra dos Sete 

• I 
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Anos chamou-se . . . . . . . . . . . . e estabeleri:! que o Canadá passaria 

a ser colônia . . . . . . . . . . . . . .. Em 1803 os Estados-Unidos com-

praram a . . . . . . . . . . . . que pertencia à ............ . 

2) - A COLONIZAÇÃO INGL:Il:SA. OS HOLANDESES 
E SUECOS 

a) - Escrever uma frase relacionand_o o:;; "."u ~": "~ 
Rainha Isabel, Rainha Virgem, Walter Raletgh e Vtrgtma. 

b) - Assinalar com um x as frases certas : 

riPJI'.., 

- Os tripulantes do Mayflower fundaram New Ply
mouth. 

Os tripulantes do Mayflower eram católicos. 

( _ ) O fundador de Pensilvânia chamava-se William Penn. 

- Lord Baltimore era da seita dos "quakers". 

- Maryland significa Terra de Maria. 

- O nome antigo de Nova-Iorque era Nova-Espanha. 

- O Forte Cristina, da Nova-Suécia, foi fundado por 
um holandês. 

- Nova-Inglaterra é o nome que se dá às colônias in · 
glêsas do centro. 

- A Virgínia ficava na Nova-Inglaterra. 
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UNIDADE V 

A AMÉRICA COLONIAL PORTUGU.tSA 

1 . O Brasil e as Colônias Latino-Americanas. 

2. A Expansão Territorial do Domínio Português. 

3 . A Formação de Limites. 
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10.0 Ponto 

O DOMíNIO PORTUGU~S NA AMÉRICA 

a) - O BRASIL E AS COLôNIAS LATINO-AMERICA
NAS 

Antes mesmo do descobrimento do Brasil, Portugal e a 
Espanha haviam assinado um tratado que separava as ter
ras descobertas pelas duas nações: foi o Tratado de Tor
desilhas (7 de junho de 1494). O Meridiano de Tordesi
lhas deveria passar a 370 léguas a oeste das Ilhas de Cabo 
Verde: tôdas as terras que ficassem a leste desta linha se
riam portuguêsas e as que ficassem a oeste caberiam aos 
espanhóis. 

Segundo a opinião mais comum o Meridiano de Tor
desilhas passava no litoral brasileiro pelos lugares onde 
depois foram fundadas as Cidades de Belém do Pará e 
Laguna em Santa Catarina. Se continuasse a vigorar até 
hoje o Tratado de Tordesilhas a superfície do Brasil seria 
muito menor pois pertenceriam à Espanha as terras que 
atualmente formam os Estados de Amazonas, Mato-Gl·os
so e Rio Grande do Sul, quase todo o Pará e extensas re
giões de Goiás, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. 

Entretanto, as pretensões portuguêsas sôbre regiões 
que ficavam no Rio da Prata, como prova a fundação da 
Colônia do Sacramento em território que atualmente cons
titui a República Oriental do Uruguai foi uma causa im
portante da expansão territorial do Brasil, além dos limites 
estabelecidos pelo Meridiano de Tordesilhas. Outras causas 
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foram as Bandeiras e a criação de fazendas de gado. O 
Jesuítas espanhóis haviam fundado aldeias de índios no 
interior do Paraná (região do Guaíra), do Rio Grande ·do 
Sul (Sete Povos do Uruguai e Tape) e no sul do Mato
Grosso (Itatim). Tôdas essas regiões pertenciam à Espanha 
mas os bandeirantes paulistas, em busca de índios para 
escravizá-los, não respeitaram o Meridiano de Tordesilhas. 

Na expansão territorial do Brasil tiveram muita im
portância os rios: o Tietê era aproveitado pelos bandeiran
tes que procuravam as aldeias dos jesuítas espanhóis, lo
calizadas no Sul; o São Francisco, porque percorria ricas 
pastagens, muito serviu aos criadores, que avançavam para 
o interior, fundando fazendas de gado e o Rio Amazonas 
que, como seus afluentes, era percorrido pelos padres por
tuguêses. Nas margens dêsses rios, em terras que eram 
espanholas foram fundadas numerosas aldeias de índios 
catequizados. Nessas condições o Tratado de Tordesilhas 
não podia mais continuar em vigor: tornava-se indispen
sável que Espanha e Portugal assinassem novos tratados 
de limites. 

b) -A EXPANSÃO TERRITORIAL: FORMAS 
DE PENETRAÇÃO 

A procura de riquezas minerais, como o ouro e pedras 
preciosas, e a caça ao índio para escravizá-lo e vendê-lo no 
litoral, foram as principais causas das expedições chama
das Entradas e Bandeiras. Também houve expedições or
ganizadas pelos Jesuítas e outros missionários, para a ca
tequese dos selvagens e fundação de aldeias ou reduções. 

Outra causa importante da penetração no interior do 
Brasil foi a criação do gado. A princípio foi feita perto 
do Salvador, estendendo-se depois pelas terras de Sergipe 
até alcançar a margem direita do São Francisco. Com a 
necessidade de novos portos, as fazendas foram-se afastan
do do litoral, seguindo o curso dêsse rio. Alguns criado
res internaram-se pelo sertão do Piauí: o povoamento des-
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sa região pelas fazendas, que tiveram origem no Rio São 
Francisco, explica a forma original que o atual Estado do 
Piauí possui, mais largo no interior e mais estreito no li
toral 

Costuma-se fazer diferenca entre Entrada e Bandeira. 
As Entradas foram geralmente organizadas pelo Govêrno 
e muitas delas não iam além do Meridiano de Tordesilhas. 
As Bandeiras, porém, foram feitas por particulares e, sem 
respeitar êsse meridiano, alcançaram as terras espanho
las. 

As Bandeiras partiram, quase tôdas, da Vila de São 
Paulo, na Capitania de São Vicente, e os bandeirantes 
aproveibram os rios que, como o Tietê, nascem perto do 
litoral mas corem para o interior. 

c) -PRINCIPAIS ENTRADAS E BANDEIRAS ' 

América Vespúcio, que vinha na expedição explora
dora de 1503, foi quem fêz a primeira Entrada no Brasil, 
penetrando no sei"tão de Cabo Frio com quaren"ta homens. 

Com o propósito de descobrir ouro, Martim Afonso 
realizou duas Entradas, uma no Rio de Janeiro e outra em 
São Paulo. A primeira percorreu cêrca de 230 léguas 2 a 
segunda formada por 80 homens não mais voltou: provà
velmente foi trucidada pelos índios. 

Outra Entrada importante foi a de Be chior Dias Mo
réia. Êsse sertanista era neto de Caramuru (Diogo Alva
res Correia) e afirmou haver descoberto prata no interior 
da Bahia, na Serra de Itabaiana. Segundo a tradição, 
Belchior Dias morreu sem revelar seu segrêdo porque o 
rei não lhe quis conceder certas honrarias. Sôbre êsse 
assunto um grande escritor brasileiro, José de Alencar, 
escreveu um belo romance: As Minas de Prata. Sabe-se 
hoje, entretanto, que essas minas foram examinadas mas 
nelas não encontraram o precioso metál. 

As Bandeiras, que se destinavam à caça ao índio, ata
cavam as aldeias ou reduções, fundadas pelos jesuítas es
panhóis, nas terras que pelo Tratado de Tordesilhas per-
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tenciam à Espanha. Essas regiões eram o GuaiTá (interiox 
do Paraná), Umguai e Tape (Rio Grande do Sul) e Itatim 
(Sul do Mato-Grosso). 

Nos ataques ao Itatim distinguiu-se o bandeirante An
tônio Rapôso Tavares. :t!:sse bandeirante subiu o Rio Pa
raguai e, por outros, alcançou o Amazonas q '.le desceu até 
a sua foz. Quando chegou a São Paulo, depois de três 
anos de penosa jornada, estava de tal modo desfigurado 
pelas febres e pelas fadigas que, conta a tradição, nem seus 
parentes o reconheceram. 

Das Bandeiras, que se organizaram ·para a procura de 
riquezas minerais, uma das mais importantes foi a de 
Fernão Dias Pais, que teve o título de Governador da Es
meraldas. Em 1671, Fernão Dias partiu de São Paulo em 
busca dessas pedras. No vale do Rio das Velhas, em Mi
nas-Gerais, o grande bandeirante morreu supondo que as 
h avia descoberto. As pedras que êle trazia eram, entre
tanto, turmalinas sem valor. Nem por isso a ·Bandeira de 
F ernão Dias deixou de ter importância: ela indicou o ca
minho para outras expedições que descobriram ouro. 

No Mato-Grosso, região que pelo Tratado de Tordesi-
1has pertencia à Espanha, foram descobertas minas de ou
ro em Cuiabá por Pascoal Moreira Cabral. As de Goiás, 
t erritório que também deveria ser espanhol, pelo que es· 
tabelecia aquêle tratado, tiveram por descobridor Bartolo
meu Bueno da Silva, filho do bandeirante do mesmo nome. 
Ambos eram 11pelidados Anhangüera, palavra indígena que 
significa Diabo V elho. 

RESUMO 

O DOMíNIO PORTUGUtS NA AMÉRICA 

a ) - O BRASIL E AS COLCNIAS LATINO-AMERICA
NAS 

O Tratado de Tordesilhas (7 de junho de 1494): sepa
ração das terras portuguêsas das espanholas. 
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O Meridiano de Tordesilhas no Brasil: Belém do P ará 
e Laguna em Santa Catarina. 

Territórios espanhóis que atualmente pertencem ao 
Brasil: Amazonas, Mato-Grosso, Rio Grande do Sul exten
sas regiões do Pará, Goiás, Paraná e Santa Catari~a. 

As pretensões p"rtuguêsas: fundação da Colônia do 
Sacramento. 

Causas da expansão territorial: Bandeiras e criação 
de gado. 

Localização das reduções espanholas: Guairá (Para
ná), nio Grande do fqJ (Sete Povos do Uruguai e Tape) 
sul do Mato-Grosso (Itatim). 

ImporH\.ncia dos rios: 
Francisco (criação de gado) 
dres portuguêses). 

Tietê (bandeirantes), São 
e Am&zonas e afluentes (pa-

b) - A EXPANSAO TERRITORIAL: FORMAS DE 

PENETRAÇÃO 

Causas das Entradas e Bandeiras: procura de rique
zas minerais e caca ao índio para escravizi lo. 

As expedições dos Jesuítas: catequese dos selvagens 
e fundação de aldeias ou rPduções. 

A r.riação de gado: do Salvador para o Rio São Fran
cisco (Sergipe) e do São Francisco para o interior. 

As Entradas: expedições geralmente organizadas pelo 
Govêrno (muitas não iam além do Meridiano de Torde
silhas). 

As Bandeiras: organizadas geralmente por particulares 
(utingiram terras espanholas). 
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c) -PRINCIPAIS ENTRADAS E BANDEIRAS 

A primeira Entrada: feita por América Vespúcio no 
Cabo Frio. 

As Entradas de Martim Afonso: no Rio de Janeiro e 
São Paulo. 

A Entrada de Belchior Dias: Ihinas de prata na Serra 
de Itabaiana (Bahia). 

Destino das Bandeiras de caça ao índio: Guairá (Pa
raná), Uruguai e Tape (Rio Grande do Sul) e Itatim (sul 
do Mato-Grosso) . 

Ataques ao Itatim: Bandeira de Antônio Rapôso Ta
vares. 

Bandeira de Fernão Dias Pais (Governador das Esme
raldas): Minas-Gerais. 

Importância da Bandeira de Fernão Dias Pais: abrira 
caminho para outras que descobriram ouro. 

As minas de ouro do Mato-Grosso: descoberta por 
Pascoal Moreira Cabral. 

As minas de Goiás: descobertas por Bartolomeu Bue
no da Silva (o Anhangüera). 

QUESTIONARIO 

1) - Quando foi assinadv o Tratado de Tordesilhas? 

2) - Que estabelecia o Tratado de Tordesilhas? 

3) - Quais as terras brasileiras que pelo Tratado de Tordesilhas 
deveriam pertencer à Espanha? 

4) - Quais são as causas da expansão territorial do Brasil? 

5) - Onde ficavam situadas as reduções dos jesuítas espanhóis 
.) I atacados pelos bandeirantes? 
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6) - Quais os rios qu~tivet·atr. itn;,portância na expansão terri

torial do Brasil? ""-...) >-

7~ - Quais foram as principais causas das Entradas e Ban
deiras? 

8) - Erv que direção se desenvolveu a criação do gado? 

9) Como se explica o contôrno do Estado do Piauí? 

10) Que diferença há entre Entrada e Bandeira? 

11) De onde partiam as Bandeiras? 

12) - Que sabe sôbre a primeira Entrada? 

13) - Quais as Entradas organizadas por Martim Afonso? 

14) - Quem foi Belchior Dias Moréia? 

15) - Quem é o autor do romance "As Minas de Prata"? 

16) -- Quem foi Antônio Rapôso Tavares? 

17) - Que sabe sôbre a Bandeira de Fernão Dias Pais~ 

18) - Que título teve Fernão Dias Pais? O..t 

19) - Quem foi Pascoal Moreira Cabral 7 

20) - Quem foi o Anhangüera? 



11.0 Ponto 

A FORMAÇÃO DE LIMITES 

a) -O TRATADO DE MADRI 

O primeiro tratado de limites, em que a Espanha 
reconheceu a posse portuguêsa sôbre terras que, pelo Me
ridiano de Tordesilhas, seriam espanholas, fo1 o de Lisboa. 
Assinado em 1681, o Tratado de Lisboa garantiu a Portu
gal a Colônia do ·Sacramento, fundada, no ano anterior 
' ' a margem do Rio da Prata. 

Mas o tratado que deu ao Brasil o contôrno aproxima
do do que êle atualmente possui, foi o de Madri, em 1750. 
As vantagens territoriais obtidas por Portugal nesse tra
tado foram defendidas por um brasileiro: chamava-se 
Alexandre de Gusmão e afirmava que a Espanha devia re
conhecer o direito de posse isto é, considerar portuguêsas 
as terras que Portugal havia conquistado ainda que ficasse 
além do Meridiano de Tordesilhas. 

No Sul, pelo Tratado de Madri, a Colônia do Sacra
mento, embora fundada pelos portuguêses, passava para o 
domínio da Espanha: é que o Tratado reconhecia o direito 
de posse dos espanhóis que haviam fundado Montevidéu ·- ' nessa mesma regiao, atualmente República do Uruguai. 
Entretantn, o mesmo direito de posse dava a Portugal os 
Sete Povos do Uruguai, aldeias jesuítas fundadas pelos es
panhóis. no ~n,_terior do Rio G~ande do Sul, junto ao Rio 
Urugua1: fm esse um dos serv1ços prestados ao Brasil pe
los bandeirantes paulistas, quando atacaram aquelas al
deias. 

t 
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Para que o Tratado de Madri fôsse executado era ne
cessário que Portugal e Espanha nomeassem os comissários 
ou funcionários encarregados de fixar as fronteiras pelos 
rios, colinas e outros acidentes que fôssem estabelecidos pe
lo tratado. O comissário português nas fronteiras do Sul 
foi Gomes Freire de Andrada, Governador do Rio de Ja
neiro, o de Espanha era o Marquês de Val de Lírio. 

Ficou combinado que os índios guaranis, habitantes 
do Sete Povos do Uruguai, deveriam abandonar essa re
gião que pelo tratado passaria a ser portuguêsa. Mas os 
guaranis, tantas vêzes atacados pelos bandeirantes, odia
vam a Portugal e, por isso, não quiseram deixar suas ter
ras. 

Combatidos pelos espanhóis e pelos portuguêses, os 
nativos foram fàcilmente vencidos mas Gomes Freire de 
Andrada não quis tomar posse da região: afirmava que 
havia falta de segurança para os colonos e temia a vingan
ça dos índios. Como não quisesse receber os Sete Povos 
do Uruguai, Gomes Freire também não entregou aos es
panhóis a Colônia do Sacramento. Os trabalhos de de
marcação das fronteiras ficaram, por isso mesmo suspen
sos, até que em ~'Z6l- Espanha e Portugal concordaram em 
anular o Tratado de Madri. 

b) -TRATADO DE SANTO ILDEFONSO 

Pouco depois da anulação do Tratado de Madri, houve 
na Europa uma guerra, chamada Guerra dos St'!te Anos, 
em que Portugal e Espanha foram inimigos. 

Também na América houve lutas entre os colonos das 
duas nações: partindo de Buenos Aires e chefiados por 
Pedro Cevalos, primeiro Vice-Rei do Rio da Prata, os es
panhóis ocuparam a Colônia do Sacramento e invadiram 
o território que é atualmente o Rio Grande do Sul. Já 
haviam alcançado a Ilha de Santa Catarina quando uma 
ordem de Espanha obrigou Cevalos a abandonar essas con
quistas: é que a Espanha e Portugal haviam feito a paz e, 
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em outubro de 1777, para resolver as questões de limites 
na América, assinaram o Tratado de Santo Ildefonso. 

O novo tratado aceitava quase tôdas as fronteiras es
tabelecidas pelo de Madri. Apenas no Sul, perto do lito
ral, houve importantes modificações: a linha de limites 
começava no Arroio Chuí, alcançava a Lagoa Mirim, con
tinuava pelo Rio Negro e pelo Ibicuí que é afluente do 
Uruguai. Dêsse modo, nem a Colônia do Sacramento, nem 
os Sete Povos do Uruguai caberiam a Portugal. Por isso 
o Tratado de Santo Ildefonso foi para os portuguêses me
nos vantajoso que o de Madri. 

.RESUMO 

FORMAÇÃO DE LIMITES 

a) - TRATADO DE MADRI 

O Tratado de Lisboa: posse por Portugal da Colônia 
do Sacramento. 

A obra de Alexandre de Gusmão: reconhecimento pe
la Espanha do direito de posse. 

O Tratado de Madri: Colônia de Sacramento para a 
Espanha e os Sete Povos do Uruguai para Portugal. 

Os demarcadores: · Gomes Freire de Andrada (Portu
gal) e Marquês de Val de Lírio (Espanha). 

Causa da anulação do Tratado de Madri: revolta dos 
guaranis. 

b) -TRATADO DE SANTO ILDEFONSO 

Causa do ataque dos espanhóis às terras portuguêsas 
do sul: guerra entre Espanha e Portugal (Guerra dos Sete 
Anos). 
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O Tratado de Santo Ildefonso: outubro de 1777. 

Os limites perto do litoral: Arroio Chuí, Lagoa Mi
rim, Rios Negro e Ibicuí (afluente do Uruguai). 

Vantagens asseguradas à Espanha pelo Tratado de 
Santo Ildefonso: posse da Colônia do Sacramento e dos 
Sete Pt.'lvos do Uruguai. 

QUESTIONARIO 

1) - Que estabelecia o Tratado de Lisboa? 

2) - Onde ficava a Colônia do- Sacramento? 

3) - Quando foi assinado o Tratado de Lisboa? 

4) - Quando foi assinado o Tratado de Madri? 

5) - Que cidade fundaram os espanhóis na região que é atual· 
mente República do Uruguai? · 

6) - Que é direito de posse? 

7) - Quem foi Alexandre de Gusmão? 

8) - Que estabelecia o Tratado de Madri? 

9) - Onde ficavam os Sete Povos do Uruguai? 

10) - Por que a Colônia do Sacramento passou a pertencer à 
Espanha? 

11) - Quem foi Gomes Freire de Andrada? 

12) - Quem foi o Marquês de Vai de Lírio? 

13) -Quais os índios que habita;am os Sete Povos do Uruguai? 

14) - Por que se revoltaram os índios dos Sete Povos do Uru· 
guai? 

15) - Qual foi a atitude de Gomes Freire de Andrada? 

16) - Quem foi Pedro Cevalos? 

17) - Que foi a guerra dos Sete Anos? 
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18) Quando foi assinado o Tratado de Santo Ildefonso? 

19) - Por onde passavam, no sul, os limites estabelecidos pelo 
Tratado de Santo Ildefonso? 

20) - Quais as vantagens obtidas pela Espanha com o Tratado 
de Santo Ildefonso? 

EXERCíCIOS SôBRE A UNIDADE V (A AMÉRICA COLONIAL 
PORTUGUftSA) 

1) - O DOMíNIO PORTUGUftS NA AMÉRICA 

a) - Escrever o que julgar certo: 

(1) - Tratado assinado entre Portugal e Espa
nha em 1494. 

(2) - Nome dado pelos Jesuítas ao interior do 
Paraná. 

(3) - O rio aproveitado pelos bandeirantes. 

(4) - Nome que os Jesuítas davam ao sul do 
Mato-Grosso. 

(5) - Rio qué foi útil aos bandeirantes paulistas. ( 

(6) - Rio da criação do gado. 

b) - Numerar corretamente: 

(1) - Bandeirante que atacou o 
Itatim. 

(2) - O neto de Caramuru. 

(3) - O Governador das Esmeral
das. 

(4) - Autor de uma Entrada no 
Cabo Frio. 

(5) - Bandeirante que descobriu 
ouro em Cuiabá. 

(6) - Autor de uma Entrada no 
Rio de Janeiro. 

( 7) - O Anhangüera. ( 

- Fernão Dias Pais. 

- Belchior Dias Mo
réia. 

- Bartolomeu Bue
no da Silva. 

- Martim Afonso de 
Sousa. 

- Américo Vespúcio. 

- Antônio Rapôso 
Tavares. 

- Pascoal Moreira 
Cabral. 
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c) - Traçar o mapa do Brasil com o contôrno dos atuais ~s
t,ados e territórios; representar por uma linha reta de Bel em 
(Pará) e Laguna (Santa Catarina) o Meridiano de Tordesilhas; 
e assinalar a parte do território brasileiro que foi domínio da 
Espanha. 

2) - A FORMAÇA.O DE LIMITES 

a) - Dar os nomes dos tratados assinados nas seguintes da
tas: 

(1) 

(2) 

(3) 

1681. 

1750. 

1777. 

( 

( 

( 

b) - Escrever uma frase com os seguintes elementos: 1750, 
Tratado de Madri, Alexandre de Gusmão e direito de posse. 

c) - Assinalar com um x as frases 

- O Tratado de Madri dava a Portugal a Colônia do 
Sacramento. 

- O guaranis eram os índios dos Sete Povos do Uru
guai. 

- A revolta dos guaranis era chefiada por Gomes 
Freire de Andrada. 

- Pedro Cevalos atacou a C~lônia do Sacramento. 

- O Tratado de Santo Ildefonso foi adsinado em 1750. 

- O Tratado de Santo Ildefonso dava a Portugal a 
Colônia do Sacramento e os Sete Povos do Uruguai. 



Ul~IDADE VI 

OS ESTADOS-UNIDOS 

1. As Colônias lnglêsas da América e Seu De
senvolvimento. 

2 . A Guerra da Independência. 

3 . A Formação da União Norte-Americana. 



• 
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12.0 Ponto 

AS COLôNIAS INGLÊSAS DA AMÉRICA E 
SEU DESENVOLVIMENTO 

a) - DESENVOLVIMENTO ECONôMICO 

Em 1770,. poucos anos antes da Guerra da Indepen
dência, havia nas treze colônias inglêsas cêrca de dois mi
lhões de habitantes. A maioria dessa população dedicava
se à agricultura. 

Entretanto, nas colônias do Sul, como Virgínia e Mary
land, a atividade agrícola era muito mais rendosa que na 
Nova-Inglaterra: as terras, mais férteis, distribuíam-se 
em grandes fazendas que prosperavam com o trabalho dos 
escravos. Além disso, os produtos cultivados no Sul, como 
o fumo, o arroz e o anil, eram indispensáveis à Inglaterra 
e, por isso, exportados em grande quantidade. 

No Norte, não só as terras eram menos produtivas co
mo também as propriedades possuíam pequena extensão. 
Por outro lado, cultiv<'l.va-se principalmente o trigo, produ
to de que a Inglaterra não tinha muita necessidade. En
tão os colonos preferi~m vendê-lo diretamente, como ain
da a carne e o peixe, àquelas nações e colônias estrangei
ras que pagassem melhor. Como as leis inglêsas proibiam 
êsse comércio, o contrabando era, por isso, intensamente 
praticado. 

Uma das maiores fontes de renda das colônias foi o 
tráfico negreiro. Os navios que partiam para a Africa 
iam carregados de uma espécie de aguardente chamada 
rum. Na costa africana ess-a bE-bida era trocada por nP-
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gros que se destinavam às fazendas do Sul. Havia tam
bém escravos no Norte mas em menor número e ouase 
<;empre empregados em serviços domésticos. -

Das indústrias a mais próspera era a de construção 
naval e desenvolveu-se principalmente na Nova-Inglater
ra e nas colônias do Centro, como Nova-Iorque. Calcula
se que em 1760 as treze colônias hajam construído cêrca 
de quatrocentos navios. As embarcações americanas eram 
adquiridas até por negociantes inglêses que as compravam 
por preços inferiores às que se fabricavam nos estaleiros 
da Inglaterra. ..,, ...,...,.,.13~~ 

As outras indústrias tiveram o seu desenvolvimento 
prejudicado pelas leis inglêsas. Ainda assim a de tecela
gem prosperou muito: em tôdas as colônias havia peque
nos teares domésticos, trabalhados por mulheres e crian
ças, que fabricavam tecidos de algodão, linho e lã. 

Na América havia pouco dinheiro em circulação por
que a Inglaterra proibia que as colônias cunhassem moe: 
das. Por isso, no sul, a moeda era geralmente substituída 
pelo fumo e, com êsse produto, compravam-se os mais di
versos artigos. 

b) - DESENVOLV~ENTO INTELECTUAL 

Foi nas colônias da Nova-Inglaterra que o ensino teve 
o seu maior desenvolvimento. E que seus povoadores, os 
puritanos, possuíam grande fervor religioso e desejavam 
a fundação de escolas para que todos, aprendendo a ler, 
pudessem conhecer a Bíblia. Compreenderam também 
que havia necessidade de estabelecimentos de ensino supe
rior para a formação dos pastôres: dêsse modo, ainda no 
século XVII, criou-se na cidade, que atualmente se chama 
Cambridge, o famoso Colégio de Haward; teve êsse nome 
porque foi um pastor, chamado João Haward, quem muito 
contribuiu para a sua formação oferecendo-lhe, além de 
sua biblioteca, vultosa flUantia. 
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No século XVIII foram fundados outros colégios: o de 
Nova Jersey deu origem à Universidade de Princeton e o 

u t:o1eg10 ae Fllauenta 
Fundado por Benjamim Franklin, em 1749, é atualmente Universidade de 

Pensilvânla. 

que Benjamim Franklin criou em Filadélfia, com o nome 
de Academia, é hoje a famosa Universidade de Pensilvâ
nia. 

No sul, porém, pouco se desenvolveu a instrução: ape
nas os filhos dos grandes proprietários aprendiam a ler e 
raramente freqüentavam o curso superior. 

O primeiro jornal publicado nas colônias inglêsas, sur
giu, no fim do século XVII, na Cidade de Boston. Foi lo
go suprimido pelo Govêrno, que temia a propagação, por 
intermédio da Imprensa, das idéias de liberdade. Alguns 
anos depois surgia em Nova-Iorque o jornal chamado "No
ticiário da Nova-Inglaterra". Seu redator, tendo sido prê
so por haver feito críticas ao domínio inglês, foi, entretan
to, absolvido: é que o tribunal reconheceu ser a liberdade 
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de pensamento um direito que cabe a todos. Daí por 
diante a Imprensa passou a ter importante papel na for-

Benjamin Franklln 

Ilustre americano que particip·ou da Guerra da Inde
pendência, Franklin foi jornalista . diplorr~ata e homem 
de ciência. Foi êle o fundador do Colég1o de Filadél-

fia (atualmente Universidade de Pensllvãnla). 

mação política dos colonos e, fortalecendo o espírito revo
lucionário, muito contribuiu para a Independência dos 
Estados-Unidos. 
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RESUMO 

AS COLONIAS INGLtSAS DA AMtRICA 
E SEU DESENVOLVIMENTO 

a) - DESENVOLVIMENTO ECONóMICO 

127 

População das treze colônias em 1770: dois milhões de 
habitantes. 

Principais atividades: agricultura, caça e pesca. 

Vantagens da agricultura no sul: grandes fazendas 
cultivadas por escravos, terras férteis e produção de fumo, 
arroz e anil, de que a Inglaterra tinha necessidade. 

O tráfico negreiro: troca de rum por escravos. 

Principais indústrias: construção naval e tecelagem. 

Causa da falta da moeda: proibição de sua cunhagem 
nas colônias. 

b) -DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL 

Desenvolvimento do ensino na Inglaterra: ação dos 
puritanos. 

O colégio de Hawa.rd: fundado no século XVII em 
Cambridge. A,~ dt Ctl_ a .. l 

Outros estabelecimentos de ensino superior (século 
XVIII): Nova Jersey (atual Universidade de Princeton) 
e de Filadélfia (atual Universidade de I·ensilvânia) ~ 

A Imprensa: o primeiro jornal, editado na Cidade de 
Boston (fim do século XVII) . 

Importância da Imprensa: sua contribuição para a In
dependência dos Estados-Unidos. 
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QUESTIONARIO 

1) Qual era a população das colônias inglêsas em 1770? 

2) 

3) 

Quais eram as principais atividades dos colonos inglêses? 

Por que a agricultura no sul era mais rendosa que no 
norte? 

. 4) Por que os colonos praticavam o contrabando? 

5) Que importância tinha o rum no tráfico negreiro? 

6) Que sabe sôbre a indústria de construção naval? 

7) 

8) 

Quantos navios as colônias inglêsas fabricavam em 1760? 

Que sabe sôbre a indústria de tecelagem? 

9) Por que havia pouco dinhei"!'~ em circulação nas colônias 
inglêsas? 

Que produto era usado, no sul, coT11o moeda? 10) 

11) 

12) 

13). 

Por que se desenvolveu o ensino na Nova-Inglaterra? 

Que sabe sôbre o Colégio de Haward? 

Qual foi a origem da Universidade de Princeton? 

14) Quem fundou a Academia de Filadélfia? 

15) Que nome tem hoje a Academia de Filadélfia? 

16) Que sabe sôbre a instrução no sul. 

17) Onde surgiu o primeiro jornal das colônias inglêsas? 

18) 

19) 

Qual foi o primeiro jornal de Nova-Iorque? 

Que aconteceu ao redator dêsse jornal? 

l 

20) Como a Imprensa contribuiu para a Independência dos Es
tados-Unidos? 

MAPAS 
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13.0 Ponto 

A GUERRA DA INDEPENDÊNCIA DOS 
ESTADOS-UNIDOS 

a) -..,.. CAUSAS DA INDEPEND~NCIA 
• As t:reze colônias, fundadas pelos inglêses na América, 
gozavam de grande autonomia política com suas assem
bléias que se organizaram sem a intervenção do govêrno 
inglês. Não havia, porém, liberdade econômica pois as 
leis de navegação estabeleciam o monopólio: os colonos 
só podiam comerciar com a Metrópole (Inglaterra) e por 
intermédio de navios inglêses . Também, como acontecia 
nas outras colônias da América, não havia liberdade para 
a indústria: era proibido fabricar qualquer produto que 
prejudicasse os interêsses das indústrias da Inglaterra. 
Essa.s medidas provocavam grande descontentamento e fo
ram, por isso, uma causa importante da independência dos 
domínios inglêses na América. 

Outra causa da emancipação dos Estados-Unidos foi 
a Guerra dos Sete Anos. ~sse conflito, entre a Inglaterra 
e a França, estendeu-se também entre os domínios das 
duas nações no Novo-Mundo e fortaleceu a união das treze 
colônias porque os americanos, na ·luta contra os france
ses, mostraram-se tão bons soldados como os inglêses. 

Terminada a Guerra dos Sete Anos, a Inglaterra, em
bora vitoriosa, estava individada: então o govêrno resol
veu impor às colônias a Lei do Sêlo que determinava o 
uso do papel selado para todos os atos jurídicos. Os ame
ricanos protestaram porque, não tendo representantes no 
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Parlamento, afirmavam que somente as suas assembléias 
tinham o direito de decretar impostos. Diante da resis
tência dos colonos, a Lei do Sêlo foi revogada. Pouco de
pois, porém, o govêrno inglês criava taxas para certas 
mercadorias que os colonos compravam, como papel, vidro, 
chumbo e chá. Os americanos, indignados, resolveram 
não mais a quirir êsses produtos e o Parlamento foi obri
gado a retirar os impostos. Mas, para que sua autoridade 
não ficasse desmoralizada, conservou apenas a do chá. 
Verificou-se, por isso, grave incidente em Boston: os colo
nos, disfarçados em Peles-Vermelhas., assaltaram os na
vios e atiraram tôda a carga de chá ao mar. 

Um ano depois, em 1774, as colônias se reunir"élm num 
congresso em Filadélfia e redigiram a primeira Declaração 
de Direitos: não era ainda a Independência mas um enér
gico protesto dirigido ao Rei contra a atitude do Parlamen
to que decretava impostos e queria cobrá-los sem a apro
vação das assembléias coloniais. 

b) -PRINCIPAIS EPISóDIOS DA GUERRA 

Preparando-se para a guerra, que poderia irromper a 
qualquer momentq, os colonos organizaram milícias de vo
luntários e estabeleceram depósitos de munições em vá
rias cidades. A luta começou quando os inglêses, tentan
do tomar um dêsses depósitos em Lexington, foram derro
tados. Logo depois os colonos, chefiados por Jorge 
\V ashington, cercaram e tomaram Boston. 

A 4 de julho de ll76 o segundo congresso, reunido em 
Filadélfia, aprovou a Declaração de Independência dos 
Estados-Unidos. Restava, porém, vencer definitivamente 
os inglêses, e essa luta, que foi longa e difícil, despertou 
a admiração dos povos da Europa, ainda dominados pelo 
absolutismo dos reis. É por isso que se diz que a Inde
pendência dos Estados-Unidos foi uma das causas da Re-
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volução Francesa e da vitória da Democracia regime em 
que o govêrno é exercido pelo povo. ' 

Em 177 · os_ americanos venceram a grande Batalha 
d~ ~aratoga. Es~e tri~n~o te~e importantes conseqüên
cias. a França, ate entao mdec1sa em participar da guer
ra apesar dos esforços do ministro americano Benja
mim Franklin, assinou um tratado com os Estados-Unidos 
e,, para auxiliá-los, enviou à América um exército. Tam
bem a Espanha e a Holanda declararam guerra aos inglê
ses. 

A luta terminou em. 1781 com a rendição de um exér
cito, de 8.000 homens, em Yorktown. Dois anos depois 
era assinado o Tratado de Versalhes, em que a Inglaterra 
reconhecia a Independência dos Estados-Unidos. 

c)- A FORMAÇÃO DA UNIÃO NORTE-AMERICANA 

Foram muito difíceis os primeiros tempos da nova re
pública. A despesa com a guerra havia provocado gran
de crise econômica. Os produtos agrícolas apodreciam 
nos mercados, pois não havia quem os comprasse, e os la
vradores, porque não podiam pagar suas dívidas, eram 
processados e presos. Desesperados com essa situação os 
agricultQres amotinaram-se em Boston e foram duramente 
punidos. 

Mas a crise maior resultava da falta de união entre 
os treze estados, nascidqs das treze antigas colônias. Era 
necessário que fôsse redigida uma Constituição para es
tabelecer o equilíbrio entre os poderes exercidos pelos go
vernos dos estados e os que deveriam caber ao Govêrno 
da União. Essa tarefa não era fácil porque a opinião dos 
políticos americanos estava dividida pelos dois partidos, o 
dos fede1·alista~que quena uma república centralizada 
(maiores poderês para a União) e o dos republicanos que 
defendia mais ampla autçmomia para os estados. 
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Jorge Washington, que havia sido o comandante su
premo das tropas durante a guerra, conseguiu, como che
fe do govêrno, vencer tôdas as dificuldades. O grande 
americano passou à História dos Estados-Unidos como 
exemplo de honestidade e patriotismo. 

Jorge Washington 

Em 1787 foi promulgada a Constituição dos Estados
Unidos que, pelo seu caráter democrático, serviu de exem
plo aos países americanos que depois se emanciparam. 
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Jorge Washington, eleito Presidente dos Estados-Uni
?os, foi reeleito para o período seguinte; recusou, porém, 

1 
, I 

Encontro de Washington com o Marquês de Lafayette 
O Marquês de Lafayette era um nobre francês que serviu como volun· 

tãrio na Guerra da Independência. 

ser candidato na terceira eleição para não dar mal exem
plo aos ambiciosos. 

RESUMO 

GUERRA DA INDEPENDtNCIA DOS ESTADOS
UNIDOS 

O sentimento de liberdade dos colonos americanos: as 
assembléias coloniais. 

O monopólio comercial: as colônias só podiam comer
ciar com a Inglaterra. 
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A proibição para as indústrias que concorriam com as 
da Inglaterra. 

A Guerra dos Sete Anos: fortalecimento da união en
tre as colônias americanas. 

Causa imediata: a Lei do Sêlo e os impostos sôbre pa
pel, vidro, chumbo e chá. 

O incidente de Boston: os colonos jogam ao mar a 
carga de chá. 

Primeiro Congresso de Filadélfia: a primeira Decla
ração de Direitos (1774). 

b) -PRINCIPAIS EPISóDIOS DA GUERRA 

Primeiro combate: derrota dos inglêses em Lexing
ton. 

Conquista de Boston pelos colonos, chefiados por Jor
ge Washington. 

O Segundo Congresso de Filadélfia: Declaração da 
Independência dos Estados-Unidos ( 4 de julho de 1776) . 

P rincipal batalha: Saratoga (1777). 

Fim da guerra: tomada de Yorktown (1781). 

Tratado de Versalhes: reconhecimento da Indepen
dência dos Estados-Unidos (1781). 

c) - A FORMAÇÃO DA UNIÃO NORTE-AMERICANA 

As dificuldades da guerra: a crise econômica ( empo
brecimento dos lavradores) e a crise política (falta de 
união entre os estados). 

Os políticos americanos: os federalistas (queriam a 
República centralizada) e os republicanos (maiores pode
res para a União). 
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Ano de 1787: promulgação da Constituição dos Esta
dos-Unidos. 

Primeiro Presidente dos Estados-Unidos· Jorge Wash-
ington. . · 

QUESTIONARIO 

1) - Que é monopólio comercial? 

2) - Por que entre as colônias americanas não podia haver de
senvolvimento industrial? 

3) - Por que a Guerra dos Sete Anos foi causa da Indepen
dência dos Estados-Unidos? 

4) - Que era a Lei do Sêlo? 

5) - Por que os colonos não queriam pagar os impostos criados 
pelo govêrno inglês? 

6) - Que houve em Boston? 

7) - Que decidiu o primeiro Congresso de Filadélfia? 

8) - Como começou a Guerra da Independência? 

9) - Que houve a 4 de julho de 1776? 

10) - Quando houve a Batalha de Sara toga? 

11) - Quais as conseqüências da Batalha de Sara toga? 

12) - Quem foi Benjamim Franklin? 

13) - Em que ano terminou a Guerra da Independência'! 

14) - Como terminou a Guerra da Independência? 

15) - Quando foi reconhecida pela Inglaterra a Independência 
dos Estados-Unidos? I • 

T 
16) - Como se chama o tratado em que a Inglaterra reconheceu 

a Independência dos Estados-Unidos? 

17) - Qual era a situação dos Estados-Unidos depeis da guerra? 
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18) 
19) 
l!O) 

Antônio José Borges Hermida 

Que queriam os federalistas? l "" <.~. " "' 
Quem foi Jorge Washington? j 
Quando foi promulgada a Constituição dos Eiltados-Unidos? 

EXERCíCIOS SôBRE A UNIDADE VI (OS ESTADOS-UNI
DOS) 

1) - AS COLôNIAS INGLE:SAS NA AMÉRICA E SEU 
DESENVOLVIMENTO 

a) - Copiar o seguinte trecho, completando as lacunas: 

Em 1770 as treze coN3nias inglêsas possuíam cêrca de ....... . 
de habitantes. Os produtos agrícolas mais cultivados no Sul eram 
.......... , .......... e . . . . . . . . . . . . . . . . . .. No Norte o princi-
pal produto agrícola era . . . . . . . . . . . . . . . . . A atual Universidade 
de Cambridge chamava-se antes . . . . . . . . . . . . . . . . porque foi um 

pastor, chamado . . . . . . . . . . . . . . . . quem ajudou a sua fundação. 
O antigo Colégio de New Jersey é hoje chamado .... ... _.... .. A 
Universidade de Pensilvânia, na Cidade de ............ , foi fun-
dada por . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . com o nome de . . . . . . . . . . . . . . O 
primeiro jornal das colônias inglêsas surgiu na Cidade de ....... . 

2) -A GUERRA DA INDEPENDE:NCIA DOS ESTADOS
UNIDOS 

a) - Assinalar com um x as frases certas: 
( ) - A Guerra dos Sete Anos foi uma causa da indepen

dência das colônias inglêsas porque a Inglaterra foi 
derrotada. 

- As colônias inglêsas não tinham representantes no 
Parlamento. 

- A Lei do Sêlo foi votada pelo Parlamento. 
- O incidente de Boston foi provocado pelos índios que 

atiraram a carga de chá ao mar. 

b) - Dar a significação das seguintes datas: 

1777-
4 de julho de 1776 -
1774-
1781 -
1787-

' , 

UNIDADE VII 

A AMÉRICA ESPANHOLA 

1. Antecedentes da Emancipação Política. 

2. Ação dos Precursores e Libertadores. 

3 . O Caudilhismo. 
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AÇÃO DOS PRECURSORES E LIBERTADORES. 
O CAUDILHISMO 

a) -PRECURSORES E LIBERTADORES 

Assim como Tiradentes em Minas-Gerais e Domingos 
José Martins em Pernambuco, também houve, nas colô
nias espanholas da América, patriotas que tentaram a 
emancipação de sua pátria mas não conseguiram realizar 
seus planos. tsses patriotas como Miguel Hidalgo no 
México e Francisco Miranda na Venezuela são chamados 
os Precursores da Independência. Eram em geral crio!os, 
descendentes de espanhóis nascidos na América. 

O mais notável de todos os precursores foi Francisco 
Miranda. Era venezuelano mas, ainda moço, viajou pela 
Europa, lutou na Revolução Francesa, conheceu Napoleão, 
estêve na Rússia, na Inglaterra e nos Estados-Unidos, ten
tando interessar o govêrno dêsses países num plano de li
bertação das colônias espanholas do Novo-Mundo. Final
mente, vencido e prêso, pelos espanhóis, Miranda foi leva
do para a Europa, onde morreu. 

Os movimentos revolucionários, organizados pelos Pre
cursores, não tiveram a disciplina e os recursos suficientes, 
para vencer a reação do Govêrno de Espanha. Faltava 
também ao povo a necessária educação política para com
preender as vantagens de ser livre: por isso quando Mi
randa desembarcou na Cidade de Côro, foi hostilizado pelo 
povo que preferia o domínio espanhol. 
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Embora derrotados e quase sempre condenados à mor
te, os Precursores, pelo seu exemplo, abriram caminho pa
ra a vitória definitiva da causa da Independência. Essa 

Francisco Miranda 

Miranda foi o Precursor da Independência da Vene
zuela. .Mas o movimento revolucionârio que che· 

fiou foi vencido pela reação espanhola. 

vitória foi alcançada pela ação dos Libertadores, dos quais 
dois foram c.:élebres: Bolívar e San Martin . 
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Simão Bolívar, venezuelano rico e ilustrado, p~rdeu a 
sua saúde e tôda a sua riqueza na luta contra a Espanha. 
Mas não foi apenas o defensor da Independência de sua 
pátria pois lutou pela liberdade de cinco países da América 

f. 

Artigas, Precursor da Independência do Uruguai. 

do Sul : Venezuela, Bolívia, Colômbia, Peru e Equador. 
É por isso que Bolivar teve o título de Libertador das 
Cinco Nações, 
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José de San Martin era argentino. Depois de vencer 
os espanhóis no Rio da Prata, San Martin concebeu o au
dacioso plano de combatê-los no Chile e no Peru. 

A frente do famoso Exército dos Andes, o grande ar
gentino, depois de alcançar brilhantes triunfos militares 
entrou, vitorioso em Lima e recebeu o título de Proteto·; 
do Peru. 

Apesar de tantas glórias alcançadas em campos de ba
talha, San Martin conservou-se sempre como homem sim
ples e desinteressado: por isso renunciou a todos os pode
res e retirou-se para a Inglaterra, onde viveu o resto de sua 
existência. 

b)- O CAUDILHISMO 

. . Durante ~s lut~s pela Independência, surgiam chefes 
mrhtares, mmtas vezes simples aventureiros que se ades
traram na luta contra os índios e logo se tornaram famo
sos por sua Acoragem ~ ~ravura: são os caudilhos que apa
r~cem em toda a Amenca Espanhola, mas surgiram prin
Cipalmente nos campos do Rio da Prata, os pampas. 

Muitas vêzes êsse nome é dado também aos Liberta
dores como Bolívar e San Martin. Entretanto, o têrmo é 
mal empregado porque os caudilhos eram chefes milita
res cruéis e ambiciosos cuja principal preocupação consis
tia na conquista do poder. 

Os c~udilhos causaram muitos males àquelas nações 
que surgiram da luta contra o domínio espanhol: prejudi
caram a evolução democrática, estabeleceram o regime 
das ditaduras, perseguiram os chefes políticos e fecharam 
escolas. As lutas sangrentas que êles provocaram torna
ram instável o govêrno e atrasaram o desenvolvimento 
e7onômico das repúblicas latinas. Entretanto, houve cau
di~os que procuraram melhorar a sorte das classes hu
mildes 
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O mais notável de todos êles foi João Manuel de Ro
sas, ditador da Argentina. 

Nascido na cidade mas criado no campo, Rosas tor
nou-se respeitado pela coragem com que domava touros 
e combatia índios. 

Rosas subiu ao poder, em Buenos Aires, em 1835, de
pois de colocar no govêrno de algumas províncias caudilhos 
de sua confiança. Começa então, para a Argentina, uma 
das mais sangrentas fases de sua história: os inimigos 
políticos de Rosas são duramente perseguidos e assassina
dos; poetas e escritores argentinos procuram refúgio no 
estrangeiro para não cair nas mãos do tirano. 

A ditadura de Rosas durou quase vinte anos. Termi
nou em 1852, quando, na Batalha de Monte Caseros, o Ge
neral Urquisa, com a ajuda de tropas brasileiras, venceu 
o ditador. 

RESUMO 

AÇÃO DOS PRECURSORES E LIBERTADORES. 

O CAUDILHISMO 

a) - PRECURSORES E LIBERTADORES 

Os precursores no Brasil: Tiradentes e Domingos José 
Martins. 

No México: Miguel Hidalgo. 
Na Venezuela: Francisco Miranda. 
A vida agitada de Francisco Miranda: lutou pela Re

volução Francesa, estêve na Inglaterra, na Rússia e nos 
Estados-Unidos. 

Principais libertadores: Bolívar e San Martin. 
Bolívar, o Libertador das Cinco Nações: Venezuela, 

Bolívia, Colômbia, Peru e Equador. 
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Ação de San Martin: guerra aos espanhóis no Chile 
e no Peru. 

b) -O CAUDILHISMO 

Origem do caudilhismo: as lutas pela Independência 
nas colônias espanholas. 

Os pampas: campos da Argentina onde surgem os 
caudilhos. 

Conseqüências do caudilhismo: regime das ditaduras, 
lutas sangrentas e perseguição aos políticos e escritores. 

O mais notável caudilho: João Manuel de Rosas. 
A ditadura de Rosas (1835-1852) : perseguição aos ini

migos políticos e aos escritores. 
Batalha de Monte Caseros (1852): derrota de Rosas. 

QUESTIONARIO 
1) - Quais são os Precursores da Independência do Brasil? 
2) - Quem foi Francisco Miranda? 
3) - Qual foi o Precursor da Independência do México? 
4) - Por que foram vencidos os movimentos organizados pelos 

5) 
6) 
7) 
8) 
9) 

10) 
11) 
12) 
13) 
14) 
15) 
lt;) 
17) 
18) 
19) 
20) 

Precursores? 
- Que são Libertadores? 
- Quais são os principais Libertadores? 
- Que título teve Bolívar? 
- Quais foram as repúblicas libertadas por Bolívar? 
- Quem foi o Protetor do Peru? 
- Onde morreu San Martin? I • 
- Que era o Exército dos Andes? 
- Quando surgiram os caudilhos? 
- Que são os pampas? • 
- Por que não se deve chamar caudilhos aos Libertadores? 
-- Como governavam os caudilhos? 
- Onde governou João Manuel de Rosas? 
- Quando Rosas subiu ao poder? 
- Como governou Rosas? 
- Como terminou a ditadura de Rosas? 
- Quem foi o General Urquisa? 
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A INDEPENDÊNCIA 

NA AMÉRICA ESPANHOLA . 
a) - PRECURSORES E LIBERTADORES 

NO MÉXICO 

Entre os precursores da Independência do México dis
~inguiu-se o vigário da Cidade de Dolores, Padre Miguel 
Hidalgo, que chefiou a revolução de 1810. Embora sem a 
necessária disciplina o exército revolucionário alcançou 
alguns triunfos. Já ameaçava a Capital q,uando foi derro
tado. Logo depois, Miguel Hidalgo era prêso e condena
do à morte. 

Outros precursores da Independência mexicana, ins
pirados no exemplo de Miguel Hidalgo, foram José Maria 
Morelos e Francisco Xavier de Mina. 

Entretanto a Independência ia ser alcançada quando 
ocorreu no sul do país, a revolução chefiaua por D. Vicen
te Guerrero. Para combatê-lo o govêrno nomeou o Coro~ 
nel Itúrbide. tsse militar, ainda que nascido no México 
sempre estivera ao lado dos espanhóis. Entretanto, Itúr
bide aderi.u ao movimento e proclamou a Independência 
de sua pátria, estabelecendo o regime monárquico. 

A coroa coube ao próprio Itúrbide que tomou o título 
de Agostinho I. Mas suas medidas vioientas e a situação 
de miséria que o país atravessava, provocaram outra re
volução. Foi então instituída a República e Agostinho I 
teve que embarcar para a Europa. Mais tarde, voltando 
ao México, foi prêso e fuzilado. 
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b) - NA VENEZUELA E NA COLóMBIA 

Em 1811 declarou-se a Independência dos Estados-Um· 
dos da Venezuela. A revolução, porém, não tinha o apoio 
do povo e o seu chefe, o precursor Francisco Miranda, foi 
prêso e levado para a Espanha, onde morreu. 

Um dos companheiros de Miranda era Simão ·Bolívar, 
também nascido na Venezuela. Bolívar tornou-se o chefe 
de uma nova revolução. 

Vitorioso em Nova Granada (Colômbia), Bolívar atra
vessou a fronteira da pátria e entrou em Caracas. Mas, 
nessa ocasião, os espanhóis tiveram a ajuda dos vaqueiros 
do Orenoco, homens rudes e bravos, que se chamavam 
lhaneros (habitantes da planície) . Também veio da Espa
nha para combater os revolucionários, um poderoso refôr
ço sob o comando do General Paulo Murilo. Começa, en
tão, um período de lutas sangrentas conhecido pelo nome 
de Guerra de Morte. Mas os inimigos eram muito nu
merosos, e Bolívar, derrotado, r~fugiou-se na Ilha de Ja
maica. 

Mais tarde, voltando à ação, o chefe venezuelano to
mou a Cidade de Angostura, onde um congresso proclamou 
a República da Colômbia Maior, formada pela Colômbia, 
Venezuela e Equador. Também foi êsse congresso que 
deu a Bolívar o título de "Libertador da Colômbia, Pai da 
Pátria e Terror dos Tiranos". 

Era preciso, porém, libertar a Venezuela e o Equador: 
em 1821 a Batalha de Carabobo permitiu a conquista de 
Caracas e, no ano seguinte, a de Pechincha concluiu a li
bertação do Equador. 

c) - NO VICE-REINO DO PRATA 

O Vice-Rei de Buenos Airef':, D. Baltasar Hidalgo, foi 
deposto por uma junta governativa que se reuniu a 25 de 
maio de 1810. Pouco depois, uma expedição de Buenos 

..• 
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Aires derrota na província argentina de Cordoba os es-
panhóis, comandados por D. Santiago Liniers. ' 

N~ ~a~aguai, o patriota José de Francia queria que ês
s: terntono se sep~rasse d~ resto do Rio da Prata. O go
verno de Buenos Aires, porem, desejava conservar a união 
do Vice-Reino: com êsse propósito foi enviado a Assunção 
~anuel B~lgrano que nada pôde fazer porque o Paraguai 
~a se havia tornado uma República independente, desde 
JUnho de 1811. 

No Uruguai, o precursor da Independência foi José 
A.rtigas que auxiliado pelos argentinos, lutou bravamente 
contra os espanhóis. Entretanto o Uruguai ía passar do 
domínio da Es~~ha para o de Portugal: é que D . João, 
que nessa ocasiao se encontrava no Rio de Janeiro era 
ca~ado com a espanhola D. Car lo ta J oaquina, irmã do 
Rei da Espanha, Fernando VII. Julgava-se D. João com o 
d~re~to de intervir no Prata: Artigas foi vencido e sua 
P.atna ar:exada ao Brasil com o nome de Província Cispla· 
tma. Somente em 1828, quando reinava no Brasil D. 
Pedro I, que a província conseguiu a Independência com o 
nome que até hoje conserva: República Oriental do Uru
guai. 

d) - NO PERU E NO CHILE 

Um dos precursores da Independência do Chile foi 
~~rnardo O'Higgins. Na Batalha de Rancágua O'Higgins 
xm derrotado e logo depois o domínio espanhol era restabe
lecido em todo o país. 

Entretanto a independência da Argentina só estaria 
garantida quando os espanhóis fôssem expulsos dos terri
tórios vizinhos (Chile e Peru). Um exército argentino, 
sob o comando de San Martin, fêz a difícil travessia dos · 
Andes e, derrotando o inimigo na Batalha de Chacabuco 
entrou vitorioso em Santiago. O'Higgins voltou a gover~ 
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nar o Chile, cuja independência ficou definitivamente as
segurada por outra vitória, a de Maipo. 

Restava libertar o Peru. As tropas argentinas foram 
transportadas pela esquadra do Almirante Cochrane, in· 
glês que depois estêve a serviço do Brasil. Seguiu-se a 
conquista das cidades do litoral, até que San Martin, en
trando vitorioso em Lima, assumiu o govêi'no com o título 
de Protetor do Peru. Nessa ocasião, Simão Bolívar, então 
empenhado na luta pela liberdade dos países ·do norte, 

Proclamação da Independência do Perú 

San Martin dirige-se ao povo de Lima, a mão direita erguida e a esquerda 
sustentando a bandeira do Perú. 

chegava ao território do Equador. Na Cidade de Guaia-. 
quil teve uma entrevista com San Martin, e êsse patrlota 
argentino, dando uma prova de que não tinha ambição de 
glórias, resolveu abandonar o Peru, deixando ao venezue
lano a tarefa de concluir sua libertação. 
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Alguns anos depois, o território do Alto Peru tornava
se independente com o nome de República da Bolívia, em 
homenagem a Simão Bolívar. 

RESUMO 

A INDEPENDÊNCIA NA AMtRICA ESPANHOLA 

a) -PRECURSORES E LIBERTADORES 
NO MÉXICO 

Os precursores: Miguel Hiàalgo, José Maria Morelos 
e Francisco Xavier de Mina. 

O movimento de Hidalgo (1810) : derrota dos revolu
cionários, prisão e morte de Hidalgo. 

A revolução de D. Vicente Guerrero e o apoio de Itúr
bide: Proclamação da Independência, sob o regime da Mo
narquia. 

A reação contra Itúrbide (Agostinho I) : Proclamação 
da República. 

b) - NA VENEZUELA E NO MÉXICO 

O precursor Francisco Miranda: Proclamação da Re
pública dos Estados-Unidos da Venezuela (1811). 

A reação espanhola: Miranda é prêso e morre na Es
panha. 

A revolução chefiada por Bolívar: conquista de Nova
Granada (Colômbia) e da Venezuela. 
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A Guerra de Morte: luta contra o General Paulo Mu
rilo e os lhaneros (vaqueiros do Orenoco). 

Resultado da Guerra de Morte: Bolívar, vencido, re
tira-se para a Ilha de Jamaica. 

Nova campanha revolucionárla: Proclamação da Re
pública da Colômbia Maior (Colômbia, Venezuela e Equa
dor). 

Libertação da Venezuela e Equador: Batalhas de Ca
rabobo (Venezuela) e de Pechincha (Equador). 

c) - NO VICE-REINO DO PRATA 

A junta governativa de Buenos Aires (1810) : deposi
ção do Vice-Rei D. Baltasar Hidalgo. 

Independência do Paraguai (junho de 1811): ação de 
José de Francia. 

O precursor da Independência do Uruguai: José Ar
tigas. 

A Província Cisplatina: incorporação do Uruguai ao 
Brasil. 

Causa da incorporação do Uruguai ao Brasil: D. João 
casado com a Princesa espanhola, D. Carlota J oaquina, 
irmã de Fernando VII. 

d) - NO PERU E NO CHILE 

Precursor da independência do Chile: Bernardo O'Hig
gins. 

Derrota de O'Higgins: Batalha de Rancágua. 

Plano de San Martin: libertação dos territórios VlZl· 

nhos (Chile e Peru) para garantir a independência da 
Argentina. 
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Independência do Chile: Batalhas de Chacabuco e 
Maipo. 

A luta no Peru: conquista das cidades litorâneas e en
trada triunfal de San Martin em Lima. 

A Entrevista de Guaiaquil: San Martin entrega a Bo
lívar a missão de concluir a independência do Peru. 

Origem da República da Bolívia: independência do 
Alto Peru. 

QUESTIONÁRIO 

1) - Quais foram os precursores da Independência do México? 

2) - Que aconteceu a Miguel Hidalgo? 

3) - Como foi feita a independência do México? 

4) - Quem foi Agostinho I? 

5) '- Que sabe sôbre Francisco Miranda? 

6) - Que foi a Guerra de Morte? 

7) - Que eram os lbaneros? 

8) - Que decidiu o Congresso de Angosturã? 

9) - Quais as batalhas que asseguraram ~o libertação da Ve· 
nezuela e Equador? 

10) - Que houve em Buenos Aires em 1810? 

11) - Quem foi José de Francia? 

12) - Por que D. João anexou o Uruguai? 

13) - Quem foi Bernardo O'Higgins? 

14) - Quem foi José Artigas? 

15) - Em que batalha foi derrotado Bernardo O'Higgins? 
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16) 

17) 

18) 

19) 

20) 

Antônio José Borges Hermida 

Por que inter essava à Argentina a libertação do Chile e do 
Peru? 

Quais as vit órias de San Martin no Chile? 

Quem foi o Almirante Cochrane? 

Que foi a Entrevista de Guaiaquil? 

Como surgiu a República da Bolívia? 

EXERCíCIOS SóBRE A UNIDADE VII (A AMÉRICA ESP A
NHO LA) 

1) - CAUSAS DA INDEPENDE.:NCIA NA AMÉRICA 
ESPANHOLA 

a) - Numerar corretamente: 

(1) Fernando VII. 

(2) - Domingos José Mar-
tins. 

( 3) - Francisco Miranda. 

( 4) - Simão Bolívar. 

( 5) - Miguel H i dalgo. 

(6) - João Manuel de Ro
sas. 

(7) 

(8) 

San Martin. 

General Urquisa. 

Libertador das Cinco Na
ções. 

Revolucionário de Pernam
buco. 

- Protetor do Peru. 

- Rei de Espanha. 

Vencedor de Monte Caseros. 

Precursor da Independên
cia da Venezuela. 

- Caudilho da Argentina. 

- - Precursor da Independêl:1-
cia do ~A:éxico. 

b) - Copiar o seguinte t recho, completand~ a s lacunas: 

Uma das causas da independência das colônias espanholas foi 

a r enúncia ao trono de Espanha pelo Rei ............ e seu filho 

................ , em favor de .. . .. .. .. .. .. .. No Brasil os dois 
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precursores da Independêr.cia foram ... . ... . .... e ... ..... . .. . . 
Francisco Mir anda nasceu . . . . . . . . . . . . . . . . e Miguel Hidalg-o no 
. ........ . . .. .. ·.. As cinco nações libertadas por Bolívar foram 
. .. ..... . ... , . .... . . . .. , ... . ... .. ... , ....... . .. e ........ . ... . 
Por isso Bolívar recebeu o título de . . . . . . . . . . . . . . . . . O mais no-
tável caudilho foi .......... . ... , ditador da . . . . . . . . . . . . . E:sse 
caudilho subiu ao poder .no ano de .............. . . , governou até 
.......... . ... . , quando foi derrotado na Batalha de ......... . 
pelo General . . ................. . 

2) -- A INDEPENDÊNCIA NA AMÉRICA ESPANHOLA 

a) - Dar os nomes dos países que se relacionam com os se
guintes acontecimentos: 

1) - Revolução de Miguel H i dalgo. ( 
2) Revolução de Francisco Miranda. ( 
3) - República da Colômbia Maior. ( 
4) Movimento vitorioso de Itúrbide. ( 
5) Ação de José de Francia. ( 
G) Movimento chefiado por Artigas. ( 
7) Ação de Bernardo O'Higgins. ( 
8) Derrota dos espanhóis em Córdoba. ( 
9) País qu e anexou a Província Cisplatina. ( 

10) País libertado pelas Batalhas de 
Chacabuco e Maipo . 

b) - Copiar as frases , completando as lacunas: 

) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

O México tornou-se independente com o r egime ......... . 
Itúrbide teve o título de .... .. . . . . .................... . 
O antigo nome rla Colômbia era ......... . ........ _. .... . 
Lhaneros eram .. . .......................... . . . ...... . 
A luta contra Paulo Murilo e os lhaneros chamou-se 

o o. o o o ••• o o o •••• • • o o. o • •••••••• 00 •• • •• • ••• • • o •• o ••••• 

6) Com a Batalha de P echincha foi libertado . ... ...... . ... . 
7) - José Artigas lutou pela Independência de .......... . ... . 
8) D . Carlota J oaquina era irmã de .... .. ...... . ........ . 
9) - O nome antigo do Uruguai era .. . ................... . 

10) - O argentino que lutou no Chile e no Peru chamava-
e;~ . ' ..•....... ' .. o ••• ' •• , ~ • ' • t ' ' 



UNIDADE VIII 

O BRASIL INDEPENDENTE 

1 . A Independência: Seus Principais Fatôres. 

2 . A Evolução Econômica. 

3 . A Política Externa. 
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16.0 Ponto 

A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL 

a) - PRINCIPAIS FATôRES DA INDEPEND:f::NCIA 

Enquanto nas colônias espanholas a Independência foi 
alcançada à custa de imensos sacrifícios, em memoráveis 
campanhas militares, o Brasil deveu a sua liberdade aos 
desentendimentos havidos entre o Príncipe D. Pedro e o 
Congresso ou Côrtes que em Portugal elaborava a Consti
tuição. 

Nessa ocasião o Brasil já era Reino-Unido mas as Côr
tes queriam fazê-lo voltar à condição de Colônia: para is
so tornava-se indispensável reduzir os poderes de D. Pedro; 
então êsse príncipe, aconselhado pelos patriotas, como José 
Bonifácio, decidiu romper os laços que uniam o Brasil a 
Portugal. Não houve, portanto, como nos outros países 
da América, revolução contra o Govêrno mas reação do 
Govêrno do Brasil contra a autoridade das Côrtes. 

Entretanto, em várias ocasiões ocorreram movimentos 
revolucionários com o objetivo de libertar o Brasil do do
mínio português. Assim, em 1789, em Vila-Rica, atual
mente Cidade de Ouro-Prêto, verificou-se a conspiração 
de que participou o Alferes Joaquim José da Silva Xavier, 
o Tiradentes. Os conspiradores haviam planejado a revo
lução para o dia da derrama (cobrança dos impostos atra
sados) . Mas, um dêles, o Coronel Joaquim Silvério dos 
Reis, denunciou o movimento ao Govêrno. Tiradentes, 
por ser considerado o mais culpado foi condenado à fôrca 
e executado no Rio de J aneiro. a 21 de abril de 1792. 
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Outro movimento ocorreu em Pernambuco em 1817 che
fiado por Domingos José Martins. A princípio a r~volu
ção f~i vitoriosa: os rebeldes proclamaram a República e 
orgamzaram um Govêrno Provisório. Mas não tardou a 
reação do Govêrno português e Recife foi cercado por 
tropas enviadas da Bahia, pelo Conde dos Arcos, e pela 
esquadra, que partiu do Rio de Janeiro. Seguiu-se a con
den~ção à. morte d~s principais culpados, como Domingos 
Jose Martms e Jose de Barros Lima. 

_Como ~iranda na Venezuela e José Artigas no Uru
guai, os patnotas, que participaram dêsses movimentos, fo
ram os Precursores da Independência do Brasil. 

b) - D. JOÃO NO BRASIL 

Um dos fatôres decisivos da Independência foi a vin
da de D. João para o Brasil. Êsse príncipe governava 
Por~ugal em lugar de sua mãe, a Rainha D . Maria I, que 
sofna das faculdades mentais. 

Nessa ocasião quase tôda a Europa estava envolvida 
nas guerras napoleônicas. Como D. João não quisesse 
atender ao Bloqueio Continental, que é o fechamento dos 
portos aos navios inglêses, Napoleão ordenou que suas tro
pas invadissem Portugal (1807) . 

D. João, sem meios para resistir aos invasores, resol
veu embarcar com tôda a Côrte para o Brasil. Dêsse mo. 
do, enquanto Portugal passava "à condição de país ocupado 
por tropas inimigas, a sua colônia na América transfor
mou-se em sede da Monarquia Portuguêsa. 

Também o Rio de Janeiro, até então pequena cidade 
de ruas estrei~as e casas humildes, modificou-se ràpida~ 
mente_ favorecido pelas medidas progressistas do Príncipe 
D. Joao: foram criados a F ábrica de Pólvora o Jardim 
Botânico, o Banco do Brasil, a Biblioteca Nacio~al e a Im
prensa Régia. Êsse progresso deu aos brasileiros um jus
to orgulhQ que tanto contribuiu para fortalecer o senti
mento de Independência. 
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Durante a permanência de D . João no Brasil foram 
dados dois passos decisivos para a liber tação da colônia. 
O primeiro ocorreu em 28 de janeiro de 1808 quando o 
Príncipe ainda estava na Bahia, onde havia desembarca
do: foi assinado, por conselho de José da Silva Lisboa 
depois Visconde de Cairu, a carta régia que abria os porto~ 
brasileiros a tôdas as nações. Dêsse modo, enquanto nas 
outras colônias havia o monopólio, isto é, o comércio só 
podia ser feito com a Metrópole, o Brasil como se fôsse uma 
nação livre, já podia comerciar com tôdas as outras. 

Outra medida, qne significa um importante passo para 
a Independência, foi a carta r égia de 1815: o Brasil, até 
então colônia, foi declarado Reino-Unido a Portugal. 

Em 1816 a Rainha D . Maria I morreu no Rio de Ja
neiro. Dois anos depois D. João foi aclamado Rei com o 
título de D. João VI. 

Em 1821 D. João VI embarcou para Portugal. Antes, 
porém, ao despedir-se do filho , D. Pedro, que ficou em seu 
lugar, como Príncipe·-Regente, aquêle soberano lhe decla
rou estar convencido de 1.1ue o Brasil não tardaria a tornar
se independente. 

c) - GOVÊRNO DE D . PEDRO E A INDEPENDÊNCIA 
DO BRASIL 

Na ocasião em que D. João VI voltou para Portugal 
havia nesse país um congresso destinado a elaborar uma 
Constituição. O Rei fic~m com seus poderes tão diminuí
dos que o Govêrno passou , na realidade, a ser exercido 
por êsse congresso também chamado Cô1·tes. 

As Côrtes desconfiavam de que D. Pedro, influencia
do pelos patriotas brasileiros, viesse a fazer a Independên
cia do Brasil. Então procuraram, por várias medidas, di
minuir seus poderes; uma delas determinava que as jun
tas governativas das províncias deviam obedecer direta
mente ao Govêrno de Portugal de modo que a autoridade 
de D. Pedro ficava limitada apenas ao Rio de Janeiro. 
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Outro decreto ordenava que o Príncipe voltass·e ime
diatamente para a Europa onde devia completar sua edu
cação. Compreenderam os patriotas que, com êsse decre-

D . Pedro I 

Como Imperador, governou o Brasil de 1822 a 1831. Foi êle o fundador do Império Brasileiro. 

to, queriam as Côrtes tornar o Brasil, que já era Reino
Un~do, novamente Colônia. Então Joaquim Gonçalves 
Ledo, José Clemente Pereira e outros fQndaram o Çlube 
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dn. Resistência, destinado a promover um movimertto em 
favnr cta permanência do Príncipe no Brasil. 

A 9 de janeiro de 1822, José Clemente Pereira, Pre
sidente do Senado, dirigiu-se, à frente de um grande cor
tejo, para o Palácio da Cidade, no Largo do Paço (atual 
Praça 15 de Novembr·o). D. Pedro, depois que recebeu as 
assrnaturas dos fluminenses , pedindo que êle ficasse, de
clarou: "- Como é para o bem de todos e felicidade geral 
da Nação, estou pronto: diga ao povo que fico". 

Como o decreto da abertura dos portos e a Declaração 
de Reino-Unido, também o "Dia do · Fico" é considerado 
como um passo decisivo para a Independência do Brasil. 

Depois do "Fico". D. PPdro organizou o ministério, de 
que participava José Bonifácio, e assinou importante de
creto. estabelecendo que nenhuma lei cu medida de Por
tugal seria cumprida no Brasil sem sua aprovação. 

Em agôsto de 1822 D. Pedro partiu para São Paulo. 
Durante sua ausência o Govêrno .seria exercido pela espô
sa a Princesa Leopoldina. Logo depois chegavam ao Rio 
de Janeiro novos decretos das Côrtes, anulando as princi
pais medidas que o Príncipe havia tomado. 

Na tarde de sábado, do dia 7 ele setembro, estava D. 
P€'dro à margem do Riacho Ipiranga, quando o correio, 
vindo do Rio de Jan~iro, entregou-lhe os decretos de Lis
l:oa. Sua indignação foi tanta que resolveu declarar ime
diatamente o Brasil independente de Portugal. Em segui
da, dirigiu-se para a capital paulista onde foi recebido com 
grandes festas; à noite houve num teatro um espetaculo 
em sua homenagem, sendo cantado um hino que êle mes
mo havia composto. 
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RESUMO 

A INDEPENDtNCIA DO BRASIL 
a) - PRINCIPAIS FATôRES DA INDEPENDE:NCIA 

A Independência nas colônias espanholas: alcançada 
por meio de campanhas militares. 

A Independência no Brasil: desentendimentos entre 
D . Pedro e as Côrtes. 

Os movimentos precursores: Inconfidência Mineira 
(1789) e Revolução Pernambucana de 1817. 

Os patriotas, precursores da Independência: Tiraden
tes (Joaquim J osé da Silva Xavier) , Domingos José Mar
tins e José de Barros Lima. 

b) - D. JOÃO NO BRASIL 
Causa da vinda da Família Real para o Brasil: ocupa

ção de Portugal pelas tropas francesas. 

A vinda da Família Real como fator da Independên
cia: o progresso do Brasil. 

Acontecimentos que concorreram para a Independên
cia: decreto de abertura dos portos (28 de janeiro de 1808) 
e Declaração de Reino-Unido. 

Volta de D . João para Portugal (1821): em seu lugar 
fica no Brasil, como Príncipe-Regente, seu filho D. Pedro. 

c) - GOV~RNO DE D. PEDRO E A INDEPENDE:NCIA 
DO JjRASIL 

As Côrtes: congresso que se reuniu em Portugal para 
elaborar a Constituição. 

A Política das Côrtes: tornar o Brasil, que já era Rei
no-Unido, novamente Colônia. 

l 
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Exigência das Côrtes: volta de D. Pedro para Portu· 
gal. 

Ação dos patriotas: o Clube da Resistência para con
seguir a permanência do Príncipe no Brasil. 

O "Dia do Fico": 9 de janeiro de 1822. 
Depois du "Fico": decreto proibindo o cumprimento 

de qualquer ordem sem a aprovação de D . Pedro. 
D. Pedro em São Paulo: Proclamação da Independên

cia (7 de setembro de 1822). 

1) 

2) 

3) 
4) 

5) 
6) 
7) 
8) 

9) 
10) 
11) 
12) 
13) 
14) 
15) 
16) 

17) 
18) 
19) 
20) 

QUESTIONÁRIO 

- Que diferença h:i entre a Independência das colônias espanholas e a do Brasil? 
- Quais foram os movimentos que precederam à Independên

cia do Brasil? 
- Quando foi executado Tiradentes? 
- Quais foram os patriotas precursores da Independência do Brasil? 
- Que é Bloqueio Continental? 
- Por que D. João veio para o Brasil ? 
- Quem era D. Maria I? 
- Quais foram os atos de D. João que concorreram para a Independência? 
- Quando foi assinado o decreto de abel·tura dos portos? 
- Quando foi a Declaração de Reino-Unido? 
- Que eram as Côrtes? 
- Qual era a política das Côrtes em relação ao Brasil? 
- Que era o Clube da Resistência? 
- Quando foi o "Dia do Fico"? 
- Que disse D . Pedro a José Clemente Pereira? 
- Que importante decreto assinou D. Pedro depois do "Dia do Fico"? 
- Quem era a Princesa Leopoldina? 
- Quando foi proclamada a Independência? 
- Onde se encontrava D. Pedro nessa ocasião? 
- Que houve na Capital paulista depois da Proclamação da Independência? 
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EVOLUÇÃO ECONôMICA DO BRASIL INDE· 
PENDENTE 

a) -A AGRICULTURA 

Assim como, durante a Colônia, o cultivo da cana e a 
produção do açúcar foram as principais atividades eco
nômicas, no Império desenvolveram-se as plantações de 
café. Êsse produto foi trazido para o Brasil, no comêço 
do ~éculo X~W, ~or Francisco .de ~elo Palhêta e, durante 
mmtos anos, 'dulhvado em qumta1s, no norte do Brasil. 

As primeiras grandes fazendas de café surgiram nas 
proximidades do Rio de Janeiro. No início do Primeiro 
Reinado já o seu valor econômico era tão grande que, no 
Escudo de Armas e na Bandeira N acionai, criados logo 
depois da Proclamação da Independência, D. Pedro I de
terminou que figurasse um ramo de café ao lado de outro 
de fumo. 

Durante o Segundo Reinado a lavoura cafeeira desen
volveu-se no vale do Paraíba. Por êsse rio e seus afluen
tes estendeu-se pelas províncias do Rio de Janeiro, Minas 
~ alcançou São Paulo, onde encontrou solo favorável, que 
e a chamada terra-roxa. 

As fazendas de café substituíram as florestas e pros
peravam com o trabalho de numerosos escravos. Mas, em 
São Paulo, mesmo durante o Império, introduziram-se mui
tos imigrantes europeus, principalmente italianos de modo 
que a lavoura cafeeira paulista não sofreu tantos prejuízos 
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como a fluminense quando, em 1888, foi abolida a escravi
dão. 

Para que se possa ter uma idéia do crescimento da 
produção do café no vale do Paraíba, basta lembrar que 
no ano de 1830 saíram do Pôrto do Rio de Janeiro cêrca de 
400 mil sacas e, trinta anos depois, mais de dois milhões. 

Mas a expansão do café não produziu apenas rendas 
para o país: ela determinou também o desenvolvimento do 
transporte e a construção de estradas. Coube a Irineu 
Evangelista de Sousa, depois Visconde e Barão de Mauá, 
inaugurar em 1854 a primeira ferrovia do Brasil, ligando 
o litoral à raiz da Serra de Petrópolis. Tinha apenas qua
torze e meio quilômetros de extensão e era servida por 
uma pequena locomotiva, hoje conservada como relíquia, 
chamada Baronesa, em homenagem à espôsa do Barão de 
Mauá 

Também atravessava extensos cafezais a Estrada de 
Rodagem União e Indústria, que ligava as províncias do 
Rio de Janeiro e Minas. 

No Império continuou a ser muito cultivada "' cana
de-açúcar, principalmente no Nordeste, onde encontrou 
solo favorável, o massapê. Mas o açúcar foi riqueza me
.nos importante que no tempo da Colônia, pois teve que 
enfrentar séria concorrência de outros produtores, como 
as Antilhas. Também as culturas indígenas, o fumo, o al
godão e a mandioca constituíram importantes fontes de 
renda. 

b) -A INDúSTRIA E O COMÉRCIO 

Na Colônia a principal indústria era a açucareira. As 
outras, como a de tecidos, sofriam limitações ou eram fran
camente proibidas pelo govêrno português que desejava 
vender no Brasil os artigos industriais fabricados na Eu
ropa. 

Com a vinda do Príncipe D . João tomaram-se as pri
meiras medidas para favorecer a expansão industrial do 
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Brasil. Uma delas foi a lei de 1808 que permitiu a livre fabricação de tecidos. Alguns anos depois da Independên
cia criou-se, para animar a indústria, a Sociedade Auxiliadora da Indústria N acionai. 

Ao terminar o Segundo Reinado, em 188!:l, havia em todo o Brasil mai., de 650 fábricas. As de tecidos tiveram importante conseqüência: desenvolveram a lavoura algodoeira. 
Um dos grandes animadores da Indústria no Brasil, durante o Império, foi Irineu Evangelista de Sousa, Vis- . conde e Barãp de Mauá. :f:sse brasileiro, em sua mocidade, havia sido modesto empregado em uma casa comercial inglêsa. Mas, com muito esfôrço, conseguiu tornar-se banqueiro e industrial. Além de outros empreendimentos, Mauá ampliou, no lugar chamado Ponta d'Areia, em 

Niterói, estaleiros isto é, oficinas para a construção de 
navios. 

Com o desenvolvimento do comércio, durante o Segundo Reinado, desenvolveram-se também as finanças e 
numerosos bancos foram fundados por todo o país. 

Para servir ao comércio interno, cada vez mais in
tenso, construíram-se várias estradas de ferro e de rodagem e para o comércio, entre as cidades da costa brasileira, fundou-se a Companhia Brasileira de Navegação a Va
por. 

RESUMO 

EVOLUÇÃO ECONOMICA 
DO BRASIL INDEPENDENTE 

a) -A AGRICULTURA 
As atividades econômicas na Colônia: cultivo da cana e produção do açúcar. 

i 

' 

' 
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No Império: a lavoura do café. 
O íntrodutor do café no Brasil: Francisco de Melo 

Palhêta. · 

Importância do café no Primeiro Reinado : sua repre· 
~entação no Escudo de Armas e na Bandeira Nacional. 

Desenvolvimento das fazendas de café (vale do Pa
raíba): províncias do Rio de Janeiro, Minas e São Paulo. 

O solo próprio do café: terra-roxa (São Paulo). 
Exportação do café pelo Pôrto do Rio de Janeiro: em 

1830 ( 400 sacas) e em 1860 (mais de dois milhões). 
Importância do café: desenvolvimento do transporte 

e construção de estradas. 
A primeira estrada de fenn: fundada por Irineu Evan

gelista de Sousa (Barão e Visconde de Mauá) , li~ando o 
litoral à raiz da Serra de Petrópolis (1854). 

Outros produtos agrícola..> do Impé:r io: cana-de-açúcar 
(prejudicado pela concorrência das Antilhas), fumo, algo

dão e mandioca. 

b) - A INDúSTRIA E O COMÉRCIO 
Início do desenvolvimento industrial: vinda do Prín

cipe D. João para o Brasil. 
A lei 1808: livre de fabricação de tecidos. 
DesenvolVImento industrial em 1889: mais de 650 fá

bricas. 

Conseqüências da criação de fábricas de tecidos: o de
senvolvimento da lavoura do algodão. 

Atividade industrial do Barão de Mauá: estaleiros de 
Ponta d'Areia, em Niterói. 
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Conseqüências da expansão do comércio: desenvolvi
mento das finanças, a criação de numerosos bancos. 

Outras conseqüências do desenvolvimento do comér
tio: construção de estradas e .:riação da Companhia Bra
sileira de Navegação a Vapor. 

QUESTIONARIO 
1) - Quais foram as principais atividades econômicas na Colô

nia? 
2) - Quem foi Francisco de Melo Palhêta? 
3) - Como se desenvolveu a lavoura cafeeira durante o Segundo 

Reinado? 
4) - Que é terra-roxa? 
5) - Por que a lavoura paulista foi pouco prej-udicada pela abo

liçã.o da escravidão? 
fi) - Qual foi a exportação do café pelo Pôrto do Rio de Janeiro 

em 1830? 
7) - Quem foi Irineu Evangelista de Sousa? 
8) - Quando foi inaugurada a primeira estrada de ferro? 
\)) - Por onde passava a primeira estrada de ferro? 

10) - Por que se chamou Ba1·onesa a primP.ira locomotiva do 
Brasil? 

11) - Que é massapé? 
12) - Que prejudicou a produção do açúcar no Império? 
13) - Quais as plantas indígenas cultivadas durante o Império? 
14) - Por que não houve desenvolvimento das indústrias durante 

a Colônia? 
15) - Que estabelecia a lei de 1808? 
16) - Que era a Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional? 
17) - Quantas fábricas havia no Brasil em 1889? 
18) - Que havia em Ponta d'Areia? 
19) - Que rcsu:tou do desenvolvimento do comércio? 
20) - Que se fundou para atender ao comércio entre as cidades 

cio litoral'f 

18.0 Ponto 

A POLíTICA EXTERNA DO BRASIL 

a) - O RECONHECIMENTO DA INDEPEND:íl:NCIA 

Foram os Estados-Unidos o primeiro país que reco
nheceu a Independência do Brasil. 

Na Europa êsse reconhecimento tornava-se difícil por 
vários motivos: em primeiro lugar Portugal ainda pensa
V<:t em reunir as duas coroas sob o govêrno de D. João VI; 
havia ainda a Santa Aliança, que reunia as grandes potên
cias da Europa, como a França e a Austria, e que era 
contrária à libertação dos povos; finalmente, a Inglaterra 
não desejava descontentar Portugal porque êste país era 
seu fiel e tradicional aliado. 

Entretanto o govêrno inglês havia assinado com o Bra
sil, em 1810, um tratado de comércio que muito f.avorecia 
a venda de produtos· industriais da Inglaterra. Para reno
vá-lo o Brasil estabeleceu uma condição: ser reconhecida 
a Independência. Por isso o Ministro Canning enviou ao 
Rio de Janeiro Charles Stuart que, passando por Lisboa, 
obteve a autorização de D. João VI para também negociar 
o reconhecimento por Portugal sob certas condições. 

Com Portugal foi assinado, em agôsto de 1825, um tra
tado de paz e amizade. Por êsse tratado era reconhecida 
a Independência do Brasil e concedia-se a D. João VI o 
título de Imperador do Brasil. 

b) -GUERRA COM AS PROVíNCIAS DO 
RIO DA PRATA (ARGENTINA) 

Em 1821, quando ainda governava D. João VI, o terri
tório, que atualmente se chama Uruguai, foi anexado ao 
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Brasil com o nome de Província Cisplatina. Essa umao 
ia durar, porém, poucos anos, pois os cisplatinos, descen
dentes de espanhóis, estavam descontentes com o domínio 
brasileiro. 

Em 1828, ainda durante o reinado de D. Pedro I, de
pois de uma guerra que, ajudados pelos argentinos, sus
tentaram com o Brasil, os cisplatinos conseguiram tornar 
independente a sua pátria, com o nome de República 
Oric-Yl-tal do Uruguai. 

A luta começou em 1825 quando alguns patriotas, re
fugiados em Buenos Aires, atravessaram o Rio da Prata e 
desembarcaram et:n território da Província Cisplatina: 
eram os célebres "trinta e três'', chefiados por João Antô
nio Lavalleja. Mas o povo logo aderiu ao movimento que 
se propagou por todo o país. 

Ainda em 1825 os revoltosos reuniram um congresso 
que declarou a província separada do Brasil. Mas os cis
platinos sabiam que, sozinhos, não podiam lutar com van
tagem contra as tropas brasileiras: então declararam a sua 
pátria incorporada à Argentina, naquele tempo chamada 
República das Províncias Unidas. Dêsse modo, o govêrno 
do Brasil teve que declarar guerra ao de Buenos Aires. 

O mais importante encontro de tôda a luta verificou
se em 1827: foi a Batalha do Passo do Rosário, que não 
teve resultado decisivo. Quando faltou a munição e o in
cêndio, ateado pelo inimigo, lavrou no campo, as tropas 
brasileiras retiraram-se em ordem deixando apenas no lo
cal da batalha, alguns feridos e um canhão com as rodas 
quebra<ilas. Contudo, o comando argentino não soube 
aproveitar essa vantagem porque, pouco depoi.s, abandona
va o território do Brasil. 

Entretanto a situação era favorável à paz: os brasilei
ros não acompanhavam a guerra com entusiasmo e o go-
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vêrno de Buenos Aires já não tinha mais recursos para 
sustentá-la. 

Afinal, em 1828, com a mediação da Inglaterra, a luta 
terminou, sendo assinado um tratado de paz em que os 

General Justo José de Urquiza 

Aliado às tropas brasileiras o General Urquiza venceu Rosas em Monte Caseros. pondo fim à tirania em sua pátria. 

dois governos, o do Brasil e o de Buenos Aires, reconhece
ram a Independência da Província Cisplatina com o nome 
de República Oriental do Uruguai. 
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c) - O SEGUNDO REINADO E OS CONFLITOS 
NO PRATA 

Durante o Segundo Reinado o Brasil combateu duas 
vêzes no Uruguai, contra os Blancos, que formavam um 
partido político e freqüentemente invadiam as fronteiras 
do Rio Grande: na primeira vez os Blancos eram protegi
dos pelo ditador da Argentina, João Manuel de Rosas. Em 
conseqüência, vencidos os uruguaios, foi iniciada a guerra 
contra Rosas. Êsse ditador foi derrotado na Batalha de 
Monte Case1·os, em 1852, e retirou-se para a Inglaterra, on
de morreu. Dêsse modo, tan to no Ur uguai como na Ar
gentina, o govêrno passou a ser exercido por políticos que 
eram amigos do Brasil. 

Mais tarde, porém, com o Presidente Aguirre, os blan
cos voltaram a ocupar o poder no Uruguai e a atacar as 
fronteiras do Rio Grande. Então se verificou, em 1864, a 
segunda intervenção do Brasil nesse país. Como Aguirre 
~ra protegido pelo ditador paraguaio, Solano Lopes, ainda 
.lesse ano começou a Guerra do Pa raguai. 

d) - GUERRA DO PARAGUAI 

A luta começou em novembro de 1864, quando Solano 
Lopes aprisionou o navio brasileiro Marquês de Olinda que 
se dirigia para a Província do Mato-Grosso. 

Contra o Paraguai uniram-se, em 1865, o Brasil, a Ar
gentina e o Uruguai e formaram a Tríplice Aliança. 

Costuma-se dividir a guerra em três períodos: o pri
meiros é o do comando de Mitre, Presidente da Argentina, 
que chefia o exército aliado. Mas, quando se verifica a 
invasão do território paraguaio, Mitre retira-se da cam
panha: começa então o período do comando de Caxi!ls 
(Luís Alves de Lima) , que é o mais importante de tôda a 

guerra. .. 
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Chefiados pelo grande general brasileiro, os aliados 
entram vitoriosos em Assunção (1869) e Lopes procura 
refúgio no norte do país. Seguiu-se então o último período 

Rartolomeu Mitre. PleSidente da Argentina 

Mitre foi o comand a n t e dos exérc itos a lia dos n a 
pri meira fase da Guerra do P araguai 

da luta, o do comando do Conde d'Eu, genro de D . Pedro 
I I. 

Durante o comando de Mitre verüicou-se a grande 
Batalha Naval do RiachuC'lo, em que triunfou a esquadra 
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brasileir a, comandada pelo A lmirante Barroso (11 de ju
nho de 1865). No ano seguinte, já em território paraguaio, 
travou-se a Batalha de Tuiuti : o exército brasileiro Psta
va sob o comando do General Manuel Luís Osório. 

Foi durante o comando de Caxias que o Brasil alcan, 
çou os mais brilhantes triunfos militares: em dezembro 
de 1868, o grande general venceu uma série de batalhas 
que se chamou Dezembrada: Itororó Lomas Valentinás e 
Avaí. ' 

Para a tomada da Ponte de ltororó muito bem defen
dida pelos paraguaios, foram feitas s~te tentativas. Na 
oitava, Caxias pôs-se à frente dos seus soldados e, animan
do-os co.m a frase: "Os que forem brasileiros, sigam-me!" 
conseguiU conquistar a posição. 

EJ? janeiro de 1869 os aliados entraram em Assunção, 
e Caxias, porque se sentia doente, retirou-se da campanha. 

O último período da guerra foi comandado pelo Conde 
d'Eu. Lopes fugia sempre até que, no pequeno combate 
de Ce.rro Corá, .foi vencido e morto (L• de março de 1870). 
Termmava assim a guerra que tantos sacrifícios custou 
ao Brasil. 

RESUMO 

A POLfTICA EXTERNA DO BRASIL 

a) - O RECONHECIMENTO DA INDEPEND~NCIA 

O primeiro país que reconheceu a Independência: os 
Esteidos-Unidos. 

Dificuldades para o reconhecimento pelas nações da 
Europa: a pretensão portuguêsa de reunir as duas coroas; 
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a política da Santa Aliança e o desejo da Inglaterra de 
não descontentar Portugal. 

Causa do reconhecimento pelo govêrno inglês: reno
vação do tratado de comércio de 1810. 

O tratado com Portugal: reconhecimento da Indepen
dência e o título dado a D . João VI de Imperador do Bra
sil. 

b) - GUERRA COM AS PROVíNCIAS DO 
RIO DA PRATA (ARGENTINA) 

Início da revolução na Cisplatina: os "trinta e três", 
chefiados por João Antônio Lavalleja (1825). 

O congresso de 1825: declaração da Independência da 
Província da Cisplatina e sua imediata incorporação à Re
pública das Províncias Unidas (Argentina). 

Causa dessa incorporação: provocar a participação da 
Argentina na guerra contra o Brasil. 

Principal episódio militar: Batalha do Passo do Rosá
rio, sem resultado decisivo (1827). 

O fim da guerra (1828) : Independência da Província 
da Cisplatina (República Oriental do Uruguai). 

c) -O SEGUNDO REINADO E OS CONFLITOS 
Nb PRATA 

Causas das intervenções !30 Uruguai: a hostilidade dos 
Blancos. 

Primeira intervenção no Uruguai: contra Oribe, che
fe dos Blancos. 

Intervenção na Argentina: contra o ditador Rosas, que 
protegia Oribe. 

Derrota de Rosas: Batalha de Monte Caseros (1852). 
Segunda Intervenção no Uruguai : contra o Presidente 

Aguirre, protegido por Sohmo Lopes, ditador do Para
guai. 
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d) - GUERRA DO PARAGUAI 

Início da guerra: aprisionamento do navio brasileiro 
Marquês de Olinda. 

Os períodos da guerra: comando de Mitre, de Caxias 
e do Conde d'Eu. 

Comando de Mitre: Batalh<'!s do Riachuelo (11 de ju
nho de 1865) e de Tuiuti (1866). 

Comando de Caxias: a Dezembrada (dezembro de 
1868) e entrada dos aliados em Assunção (janeiro de 1869) . 

Fim da guerra: 1.0 de março de 1870 (morte de Solano 
Lopes). 

QUESTIONARIO 

1) - Qual o primeiro país que reconheceu a Independência do 
lhasil? 

2) - Por que era difícil " reconhecimento da Independência pelas 
nações da Europa? 

3) - P or que a Inglaterr a resolveu reconhecer a Independência 
do Brasil? 

4) - Que estabelecia o tratado de agôsto de 1825, assinado com 
Portugal? 

5) - Que nome tem atualmente a antiga Província Cisplatina~ 
6) - Que eram os "trinta e três"'! 
7) - Que decidiu o congresso que os rebeldes da Cisplatina reu

niram em 1825? 
8) - Por que os rebeldes declararam sua pátria incorporada à 

Argentina? 
9) - Que sabe sôbre a Batalha do Passo do Rosário? 

10) - Como t erminou a Guerra com a Argentina? 
11 ) Que eram os Blancos ? 
12) - Quais foram as intervenções que o Brasil fêz no Uruguai? 
13) - Quem foi Rosas? 
J 4) Como começou a Guerra do Paraguai? 
15) Que era a Tríplice Aliança? 
l G) Como se divide a Guerra do Paraguai? 
17) Quais a s batalhas ocorridas dura nte o comando de Mitre? 
l8) Que é Dezembrada? 
19) Quando os aliados entraram em Assunção? 
20) Como tnminon 11 GuPrra rlo Paraguai? 
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EXERCíCIOS SõBRE A UNIDADE \"lll (0 BP..ASlL INDE
PENDENTE 

1) - A INDEPEND~NCIA DO BRASIL 

a) - Númerar corretamente: 

( 1) - Domingos José Mar-
tins. 

(2) - 21 de abril de 1792. 
(3) - José de Barros Lima. 
(4) - Joaquim José da Silva 

Xavier. 
(5) - 1817. 
(6) - José da Silva Lisboa. 
(7) - José Clemente Pereira. 

- O Tiradentes. 
- Chefe da Revolução 

Pernambucana. 
- Visconde de Cairu. 
- Data da Revolução 

Pernambucana. 
- Morte de Tiradentes. 
- Fundador do Clube da 

Resistência. 
- Revolucionário de Per

nambuco. 

b) - Uar as datas relaci onadas com os seguintes aconteci-
mentos: 

1) - Invasão de Portugal pelas t ropas francesas. 
2) - Decreto de abertu r a dos portos. 
3) - Declaração de Reino-Unido. 
4) - Morte de D . Maria l. 
5) - Dia do Fico. 
6) - Proclamação da Independência . 

2)- EVOLUÇÃO ECONôMICA DO Bl{A~IL IN DEPENDENTE 

u) - Assinalar com um x · us frases certa~ . 

- Quem introduziu o caf é no Brasil fm c Barão de Mauá. 
- A t erra própria para o cultivo do ca f e chama-se te na-

roxa. 
- Foi o Barão de l\'Iauá quem inaugu rou a primeira es

trada de ferro. 
- O solo próprio para o cultivo da cana-de-ar,;úca1 r a 

terra-roxa. 
- O Barão de Mauá criou estaleiros em São Paulo. 
- O Barão de Mauá chamava-se Jrineu Evan~elistA qe 

So\lsa. 
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3) - A POLíTICA EXTERNA DO BRASIL 

a) Copiar as seguintes frases, completando as lacunas: 

1) - O primeiro país que reconheceu a Independência do Bra-
sil foi ........................... . 

2) - Canning era o mini stro da .................... . 

3) - Portugal reconheceu a Independência pelo tratado assi-
nado em ..... -: .............. . ........ . 

4) - D. João VI teve o título de ......................... . 

5) - Da Santa Aliança participavam a .................. e 
st •••••••••••••••••••• 

b) - Numerar corretamente: 

(1) - João Antônio Lavalleja. 

(2) - Batalha sem resultado deci
sivo. 

(3) - Ditador da Argentina inimi
go do Brasil. 

(4) - Presidente do Uruguai, che
fe dos Blancos. 

( 5) - Batalha em que Rosas é der
rotado. 

(6) - Data da Batalha do Ria
chuelo. 

(7) - General que venceu a Bata
lha de Avaí. 

· 8) - Data da entrada dos Aliados 
em Assunção. 

(9) - último combate da Guerra 
do Paraguai. 

(10) - Data do fim da Guerra do 
Paraguai. 

- João Manuel àe 
Rosas. 

- 11 de jttnho de 
1865. 

- Aguirre. 

-Caxias. 

- 1.0 de março de 
1870. 

- Janeiro de 1869. 

- Monte Caseros. 

- Passo do Rosário. 

- Chefe dos Trinta 
e Três. 

- Cerro Corá. 

/ 

UNIDADE IX 

AS NAÇõES DO MUr~DO NOVO 

1 . Evolução Política. 

2. Remanescentes Coloniais e Europeus na Amé
rica. 

3. O Domínio do Canadá. 



19.0 Ponto 

EVOLUÇÃO POLíTICA DOS ESTADOS-UNI
DOS 

a) - OS PRIMEIROS TEMPOS 

Os principais acontecimentos da História dos Estados
Unidos, nos primeiros anos, foram o aumento do território 
e uma guerra com os inglêses, chamada Segunda Guerra 
da Independência. 

Na ocasião da Independência, os Estados-Unidos com
preendiam apenas as treze antigas colônias inglêsas. Seu 
território estendia-se do Atlântico aos Montes Aleghanis. 
A expansão territorial da grande nação americana foi feita 
para oeste, até atingir o Pacífico e para o sul, com a anexa
ção de regiões que pertenciam ao México, depois de uma 
guerra contra êste país. 

Em 1803, quando Jefferson era Presidente dos Estados
Unidos, o govêrno americano comprou à França o territó
rio da Luisiânia, no Vale do Mississipe. Foi ainda Jeffer
son quem estabeleceu a Capital do país em Washington. 

Seu sucessor, James Madison não pôde evitar uma 
guerra com os inglêses, que aprisionavam os navios ameri
canos para impedir que êstes levassem contrabando para 
a França. 

O conflito durou três anos (1812-1815) e terminou sem 
que os beligerantes obtivessem vantagens. Entretanto, 
durante as operações militares, os inglêses chegaram a 
ocupar Washington: incendiaram, nessa ocasião, o Palácio 
do Govêrno, que depois de reconstruído e pintado de bran
co passou a chamar-se, por isso mesmo, Casa Branca, nome 
que até hoje conserva. 
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b)- DOUTRINA DE MONROE 

Na primeira metade do século XIX a Espanha ainda 
pretendia restabelecer seu Império Colonial na América. 
Por isso projetava enviar ao Novo-Mundo um grande 
exército para submeter as repúblicas que se haviam liber
tado do seu domínio. 

~ara afastar as pretensões espanholas, James Monroe, 
Pres1dente dos Estados-Unidos, enviou ao Congresso, em 
1823, a mensagem que deu origem à chamada ·Doutrina de 
M~nroe: qualquer i~tervenção de nação européia, nos 
pa1ses hvres da America, seria considerada como um ato 
de hostilidade aos Estados-Unidos. 

A Doutri'na de Monroe, resumida na fórmula "a Amé
rica para os Americanos" tem sido várias vêzes aplicada 
para garantir a segurança do Continente. Assim, em no
me da célebre doutrina, os Estados-Unidos exigiram, em 
1865, a retirada das tropas do Imperador da França, N apo
leão III, que, no México, haviam fundado um império. 

Também foi aplicada a Doutrina de Monroe à Espa
nha que havia enviado um exército à América para sufo
car a revolta de Cuba (1896) . Entretanto os espanhóis re
peliram a intimação o que provocou uma guerra com os • 
Estados-Unidos. 

A Espanha foi vencida e assinou o Tratado de Paris 
que reconheceu a Independência de Cuba e cedeu aos nor
te-americanos a Ilha de Pôrto-Rico. 

c) - GUERRA DE SECESSÃO 

A maior crise dos Estados-Unidos, no século XIX, foi 
a Guerra de Secessão que ameaçou destruir a unidade po
lítica da grande República. A causa mais importante do 
conflito foi a escravidão, combatida nos estados nortistas, 
mas defendida nos do sul. 

O norte, de clima menos quente, t já com alguma ati
yidÇ\de industrial, possuía poucos escravos: tornou-se, por 

História das Américas 11 l!J:.l 

tsso, abolicionista. Mas, o sul, com grandes fazenJas de 
algodão e tabaco, não podia dispensar o braço negro: era, 
portanto, escravagista. · 

Quando, em 1860, Lincoln foi eleit0 Presidente pelos 
abolicionistas, a Carolina do Sul declarot!-se separada àa 
União. Com a adesão de outros estados sulistas constituiu
se nova República com a Capital em Richmond, Cidade da 
Virgínia. Começou a -guerra entre o Norte e o Sul (1861). 

Rcndir;,io de ! .cc 

A Guerra de Secessiio termtnou em abril de 18C5 com a rendicão de 
Lce. O general vencido está visive lmen te consternado enquanto 
que Ul ysses Grnnt mantém n atitude altiva do vencedor. 

Os nortistas eram supenores em número e em recursos 
hél icos pms saa;, indústrins fnhrica •am armas e munições. 
Os suli s tas, porém, acostumados 8 vida do campo, possuíam 
!'oldados mais bravos, Slib o comando do Gene1·al Lec. 

O maior gene ra l do Nor te foi Ulisses Grant que, depois 
'ia guerra foi eleito Presidente dos Estados-Unidos. 
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Em 1863 o~ sulistas che~aram a ameaçar Washington 
mas foram detidos. Os nortista~ bloquearam as costas 00 
Sul e apoderaram-se do Vale do Mississipe. Em seguida. 

Est!ima de Llncoln. 

um, ex.érci lo 1:orlistn partiu d_o Mississipc em direção ao 
Atlanhco. Desse modo. os sul1stas estavam cercados c não 
poderiam resistir por muito tempo. 
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O últimu episódio militar' da guerra foi a rendição de 
Lee, que, durante dez dias, ainda resistiu às tropas de 
Grant (abril de 1865). 

Cinco dias depois, num teatro de Washington, o gr an
de Presidente Lincoln foi assassinado a tiros por um ator , 
João B ooth, partidário fanático dos sulistas. 

A Guerra de Secessão, que custou aos Estados-Unidos 
1mensos sacrifícios em vidas e dinheiro, não interrompeu 
o progresso do país, favorecido pelo aumento da população 
e do território e pelo desenvolvimento industrial. 

RESUMO 

EVOLUÇÃO POLfTlCA DOS ESTADOS-UNIDOS 

a) - OS PRIMEIROS TEMPOS 

Principais acontecimentos: aumento do território e 
guerra com os inglêses (Segunda Guerra da Independên
cia). 

O território dos Estados-Unidos na época da Indepen
dência : do Atlântico aos Montes Aleghanis. 

Aquisição da Luisiânia: compra pelos Estados-Unidos 
à França (1803) . 

Presidência de J ames Madison: Segunda Guerra da 
Independência (1812-1815). 

Principal episódio da guerra: ocupat;ão de Washing
ton pelos inglêses. 

6 - DOUTRINA DE MONROE 

Origem da Doutrina de Monroe: mensagem do Pre
sidente Monroe ao Congresso (1823). 
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Causa da Doutrina de Monroe: desejo da Espanha de 
recuperar as antigas colônias da América. 

Fórmula da Doutrina de Monroe: a América para os 
Americanos. 

A Doutrina de Monroe em ação: no México contra a 
intervenção de Napoleão III (1865) e em Cuba contra a 
Espanha (1896). 

O Tratado de Paris: reconhecimento da Independência 
de Cuba e entrega da Ilha de Pôrto-Rico aos Estados-Uni
dos. 

c) - GUERRA DE SECESSÃO 

Causa da guerra: rivalidade entre o Norte (abolicio
nista) e o Sul (escravagista). 

O Norte: clima frio, atividade industrial e poucos • 
escravos. 

O Sul: atividade agrícola e muitos escravos. 

Causa da separação do Sul: eleição de Lincoln (1860), 
pelos abolicionistas. 

A República dos Estados sulistas: Capital em Rich
mond, Cidade da Virgínia. 

As vantagens do Norte: superioridade em número e 
material bélico. 

As vantagens do Sul: soldados mais bravos porque 
acostumados à vida do campo. 

Os comandantes: do Norte (Ulisses Grant) e do Sul 
(Lee). 

As operações militares: bloqueio das costas do Sul e 
ocupação do Vale do Mississipe pelos nortistas. 

• 
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último episódio da Guerra: rendição de Lee (abril de 
1865). 

Morte de Lincoln: assassinado em Washington pdt. 
escravagista João Booth. 

QUESTIONARIO 

1) Que é a Segunda Guerra da Independência? 

2) - Qual era a exten.~ão dos Estados-Unidos quando foi procla-
mada ~ Independência? 

3) - Como foi adquirida a Luisiânia? 

4) - Quem foi James Madison? 

5) - Qual a origem da Doutrina de Monroe? 

6) - Qual a origem do nome Casa BTanca? 

7) - Que planejava a Espanha em r elação ao Novo-Mundo? 

8) - Qual é a fórmula que resume a Doutrina de Monroe? 

9) - Em quais ocasiões foi aplicada a Doutrina de Monroe? 

10) - Que decidiu o Tratado de Paris? 

11) - Qual foi a origem da Guerra de Secessão? 

12) - Por que o Nor~e era abolicionista? 

13) - Qual a diferença entre o Norte e o Sul d s Estados-Unidos? 

14) - Qual era a Capital da República fundada pelos sulistas? 

15) - Quando começou a Guerra de Secessão? 

16) - Em que eram os nortistas superiores aos sulistas? 

17) - Quais foram os g randes generais da Guerra de Secessão? 

18) - Que sabe sôbre as operações militares da Guerra de Se
cessão? 

19) - Qual foi o último episódio militar da guerra? 

20) - Como morreu Lincoln? 
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LEITURA 

A CARTA FAMOSA DE LINCOLN 

Lincoln é autor da mais bela carta de condolênciasl 
gênero dos mais difíceis em gue todos naufragam. ~sse 
escrito é hoj e c1ássíco. 

"Tive ocasião de ver escrito nos arquivos do Departa
mento da Gt.wrra", escreveu êle a Mrs. Bixby, "uma nota 
de Massachussets indicando que sois mãe de cinco filhos 
gloriosamente mortos no campo da batalha. Sinto quão 
pobres e inúteis devam ser minhas palavras no tentar ali
viar-vos da dor de tamanha perda. Mas não posso impe
dir-me de enviar-vos a consolação que possa existir nos 
agradecimentos da República para cuja salvação êles mor
reram. Ao nosso P ai do Céu rogo que alivie a vossa an
gústia e vos conserve a querida memória dos entes ama
dos e o soltme orgulho que deve ser o vosso por ter feito 
•.:'i.o pencsr:> sacrifício no altar da liberdade". 

(Stephenson -Lincoln - pags. 253-254) . 

EVOLUÇÃO 

20.0 Ponto 

POLíTICA DAS NAÇõES LA TI
NAS DA AMÉRICA 

a) - O MÉXICO E A AMÉRICA CENTRAL 

0 Coronel Itúrbide, que havia feito a Indepen?-ência 
do México, estabeleceu o Império e governou o pms com 

Maximiliano, Im,perador d o Mexico, pouc~ antes de ser • fuzilado 
o Imperador numa atitude altivn . de q ue':' na o tem~ a mor.e, abraça c 
frade cnqu:mto que alguém. njoe lhnd o, bCIJ~-l he a . mao. A porta do car

cere, o o ficia l rnexicano a ~~ 1 ste a cena . 

o título de Agostinho I. Mas o r egim e imp:ri~l durou 
poucos anos: uma revolta proclamou a Repubhca, des-
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lronou o Im perador e escolheu para Presidente Guada
lupe Vitória. 

J\lém das lutas políticas e das r evoltas militares, mui
to nrejurlicou o progresco do México a guerra que êsse 
país sustentou com os Estados-Unidos, perdendo os terri
tórios do Texas, Novo-México e Califórnia. 

Depois da guerra com os Estados-Unidos era tão cri
tica a situncão do México que o novo P residente, Benito 
Juarez, resolveu suspender o pagamento da dívida ext~r
na. Então as nações prejudicadas, Inglaterra, França e 
Espanha, :-~ssinararn um acôrdo em Londres e armaram 
uma PXpedicão que desembarcou em Vera-Cruz. Logo 
dr-pois a Inglaterra e a Espanha entfmderam-se com o go
vêrno m exicano. Porém Napoleão III, que era Imperador 
da Franca. queria fur>dar um império no México: suas 
tropas ocuparam ~ Capital enquanto Juarez refugiava-se 
no norte. 

Foi estabelecido o Império e escolhido para lmpera
rlor o principe austríaco Maximiliano. Êsse príncine, po
rém; não se pôde manter no poder: os Estados-Unidos, 
em nome da Doutrina de Monroe, intimaram a retirada 
cln exército francês. Sem o apoio das tropas -européias. 
Maxirnili::mo, que havia permanecido no México, foi dc~r
rotado por Juarez, condenado à morte e fuzilado (1867). 

O sucessor de Juarez foi Porfírio Diaz, apelidado o 
Presidente Per'l)étuo, porque governou o México até 191 l. 
Seu govêrno, foi favoreci do por urna paz duradoura, co'1-
SPP."ui•.< melhorar as finanças e construir numerosas estra
das de ferro. 

Durante o domínio espanhol a América Central consti
tuiu a Capitania Geral da Guatemala. Em 1821 foi pro
clamarl:l a Independência mas no ano seguinte, apesar dos 
prn testos rle mui tos pa triotas, a América Central foi ane
-.;;1d:1 !10 T\Téx1co. onde govcrnavR Itúrbide, como Impera
d0r. Contra essa anexação levan tou-se a Província de 
São Sal vador. logr. segui d~ por outras, de modo que em 
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1833, todo o país se separou do México para constituir uma 
RepúlJl.ica F ederativa. 

Porfírio Diaz, Presidente do México, apelida do u Presidente Perpétuo. 

Entretanto, apesar dos esforços do Presidente Francis
co Morazan, a unidade política da nova República não 
pôde ser mantida: os Estados separaram-se da Federação 
e converteram-se nas atuais Repúblicas da Nicarágua, 
HondurRs, Costa-RicD, Gua1emala e São Salvador. 
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0essas lutas não partici jJuU o Panamá que era território da Repú blica da Colômbia e que só alcançou a Inde
pendên~ia j~ no comêço do século atual. Foi, portanto, o Panama a ultima República que se constituiu na América. 

b) - COLóMBIA, VENEZUELA E EQUADOR 
Com as lutas políticas desmembrou-se o bloco formario por Bolívar. a Colômbia Maio?·, constituída das atuais Repúblicas da Bolívia, Equador e Colômbia (antiga NovaGranada ). 

Na Colôm ia governaram primeiramente os conservadores ou moderados: reformaram a instrução pública e introduziram no país o sistema métrico decimal. Os liberais ou progressistas, que governaram depois aboliram 
'l. escravidão e decretaram o suj1·ágio universal,' isto é, esu:-n deram a todos os cidadão~ o direito de voto. 
, . Depois das lutas da Independência, era grande a mi

s~na na Ven ezuela . Os soldados que haviam lutado pela liberdade converteram-::..:: em bandoleiros e atacavam as fazendas e os povoados. O primeiro presidente, o General P aez, procurou restabelecer a ordem, castigando energicamente os criminosos. Na administração de Antônio Guzman Blanco, que várias vêzes governou a Venezuela, restauraram-se as finanças e construíram-se estradas. 
O mais notável presidente do Equador, no século passado, foi Garcia Moreno: abriu estradas, fundou escolas e prestigiou os J esuítas pois era católico fervoroso. Havia, entretanto, muitos descontentes com o seu govêrno, e: Garcia Moreno foi assassinado a tiros. 

c) - PERU E BOLtVIA 
Logo depois da Independência da Bolívia, o General Santa Cruz organizou a Confedemção do Peru e Bolívia que foi combatida pelo Chile. 
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Ramon Castilha, que depois governou o Peru, durante vinte anos, fêz. boa administração. construindo linhas te
legráficas e fundando escolas. 

Estãtua de Bolivar em Caracas. 

No governo do General Prado o Peru estêve em guerra com a Espanha pois essa naç5 o européia havia ocupado as Ilh as Chíncha. J á no fim do século XIX, o P eru aliou
"''" à Bolívia para combater o Chile (Guerra do Pacífico). 
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Depoi s do govêrno do General Santa Cruz, a Bolívia 
viveu um lon::(o períor1o de anarquia, agravado com a aer
rota na Guerra ~o Pacífico c com a perda, para o Ch!le, 
ria Prodncia de 1\tacama. 

d) - O CHILE E A GUERRA DO PACIFICO 

Depois da luta contra os índios araucânios, que foram 
dificilmente submetidos, o Chile estêve em guerra com o 
Peru .e a Bolívia (Guerra do Pacífico). 

A causa principal do conflito foi haver o govêrno bo
liviano aumentado as taxas sôbre o salitre, adubo de ori
gem mineral, que os chilenos exploravam em territór:· o 
da Bolívia. 

O Peru, que havia assinado um tratado secreto com a 
Bolívia, participou também da guerra. A princípio os 
peruanos tiveram o domínio do mar. Mas, depois da mor
te em combate do seu melhor marinheiro, o ALmirante 
j\.1igueL Gmu, a supremacia marítima CO'lbe aos chilenos. 

Terminada a guerra, em 1883, com a vitória do Chile, 
o Peru perdeu vflrios territórios e a Bolívia, tôda · a sua 
custa manuma, tornando-se, por isso, um país central. 

e)- AS REPúBLICAS DO PRATA 

DerJois da morte do General Dorrego, governou a Ar
gentma João Manuel de Rosas, um dos mais célebres cau
uilhos da América do Sul. 

r,Ol duraEte a ditadura de Rosas que a Inglaterra 
ocupou as Il has Malvinas. Outro acon tecimento importan.
t t' tio st·u govêrr.u fo i a guerra entre o Brasil e a Ar
l!,<:ntina. 
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Rosas foi derrotado na BataLha de Monte Caseros 
(1852) e Urquiza, aliado dos brasileiros, assumiu o poder. 

Na presidência do General Mitre, a Argentina formou 
com o Brasil e o Uruguai a T1·íplice Aliança para comha
ter Solano Lopes, ditador dos paraguaios. 

Depois de Mitre, a Argentina foi governada pelo es
critor Faustino Samiento, um dos seus melhores presiden
tes. Sarmiento cuidou principalmente da instrução: re
formou o ensino primário, fundou a Escola Normal, o Co
légio Militar e a Escola Naval. 

O primeiro Presidente do Paraguai foi José Francia. 
Carlos Lopes, seu sucessor, promoveu o progresso do país, 
permitindo a navegação estrangeira no Rio Paraguai e 
construindo fortalezas com o auxilio de engenheiros mili
tares que contratou no Brasil . Quando governou o seu 
filho, Solano Lopes, o Paraguai estêve em guerra com o 
Brasil (1864-1870). 

Durante as lutas de independência no Prata, o Uru
guai foi anexado ao Brasil com o nome de Província Cis· 
platina. Tornou-se, porém, independente em 1828. Se
guiu-se longo p€ríodo de agitações políticas provocadas 
pela rivalidade entre os dois partidos "Blanco" e "Colo
rado". 

A violação do território do Rio Grande pelos blancos 
foi causa de duas intervenções do Brasil no Uruguai, em 
1851 e em 1864. 

.Ainda no século XIX, depois das crises militares, o 
Uruguai teve um bom presidente: chamava-se Júlio Her
rera e soube enfrentar a crise econômica. Como Sarmien
to, da Argentina, Júlio Herrera era também notável es
critor. 
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RESUMO 

EVOLUÇÃO POLíTICA DAS NAÇõES LATINAS 
DA AMtRICA 

a) - O MÉXICO E A AMÉRICA CENTRAL 

O México depois da Independência: reglme imperial, 
sob o govêrno de Itúrbide (Agostinho I) . 

, . O primeiro Presidente da República: Guadalupe Vi
tona 

F atôres que prejudicaram o progresso do México: lu
tas políticas, revoltas militares e a guerra com os Estados
Unidos. 

, 9ovêrno de BenHo Juarez: intervenção da França no 
McxiCo e a fundacão de um Império. 

. A reação dos Estados-Unidos (Doutrina de Monroe): 
retirada das tropas francesas, prisão e morte do Imperador 
Maximiliano. 

, O sucessor de Juarez: Porfírio Diaz, o Presidente Per
petuo. 

_A Amér_ic~ Central: 1821 (lndependência), 1822 (ane · 
xaçao ao MexiCo) e 1833 (República Federativa separada 
do México) . ' 

. O desm~mb;amento da Federação: criação das,Repú
bhcas da N1caragua, Honduras Costa-Rica Guatemala e 
São Salvador. ' ' · 

P. Panamá: última Rep,iblica que se constituiu na 
Amenca, separando-se da Colômbia. 

b) - COLôMBIA, VENEZUELA E EQUADOR 

A Colômbia Maior, fundada por Bolívar: Bolívia 
Equador e Colômbia. _ ' 

Govêrno dos conservadores na Colômbia: reforma da 
instrução c introdução do sistema métrico decimal. 
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Govêrno dos liberais: abolição da escravatura e su
fTágio universal. 

Os presidentes da Venezuela: General Paez (procu
rou restabelecer a ordem) e Guzman Blanco (restaurador 
das fihanças). 

Govêrno de Garcia Moreno (Equador): fundação de 
escolas e construção de ~stradas. • 

c) - PERU E BOLíVIA 

A obra política do General Santa Cruz : a Confedera
ção do Peru e Bolívia. 

Govêrno de Ramon Castilha (Peru) : construção de 
linhas telegráficas e fundação de escolas. 

Causa da guerra do Peru com a Espanha: ocupação 
pelos espanhóis das Ilhas Chincha . 

Guerra do Pacífico: aliança do Peru com a Bolívia con-
tra o Chile. t 

d) - O CHILE E A GUERRA DO PACíFICO 

Causa da Guerra do Pacífico: aumento das taxas sô
bre o salitre que os chilenos exploravam em território bo
liviano . 

O Peru na guerra: aliança dêsse país com a Bolívia. 
A guerra no mar: morte do almirante peruano Mi

guel Grau e supremacia marítima dos chilenos. 
Conseqüências da guerra: vitória do Chile e perda de 

territórios peruafws e bolivianos. 

e) -AS REPúBLICAS DO PRATA 

Ditadura de Rosas: ocupação pelos inglêses das Ilhas 
Malvinas e guerra com o Brasil (Batalha de Monte Case-
ros). • 

O sucessor de Rosas: Urquiza, aliado do Brasil. 
Presidência de Mitre: aliança da Argentina com o 

Brasil e Uruguai , contra o Paraguai (Tríplice Aliança). 
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Presidência de F austino Sarmiento: desenvolvimento da inst r ucão. 
Os p.f'esidentes do Paraguai : J osé Francia, Carlos Lopes e Solano Lopes (Guerra com o Brasil). 
As agitações no Uruguai: rivalidade entre "blancos" e "colorados". 
As intervenções do Brasil no Uruguai (1851-1864). Presidência de Júlio Herrera: luta contra a crise eco

nômica. 
QUESTIONÁRIO 

1) - Quem f oi Guada lupe Vitória? 
2) - Qua is f or am o~ f a tôres que prejudi car a m o progregso do Méx ico ? 

4) - Que houve em 1821 na Améri ca Central? 
5) - Como surg iram as atuais Rep úblicas da Amér ica Central? 
6) - Que era a Colômbia Maior? 

7) - Quais são os mais importa ntes pr esidentes da Venezuela? 
8) - Que sa be sôbr e Gar cia Moreno? 
9) 

10) 

Quem foi o General Sa n ta Cruz? 

Como Ramon Casti lha governou o P eru? 
11) Qual a causa da g uer r a entre o Peru e a E spanha? 
12) - Qual a causa da Guerra do Pacífico? 
13) - Quem foi o Almirante Mi guel Grau? 
14) - Quais foram os r esultados da Guerra do Pacífi co? 
15) - Quem foi J oão Manuel de Rosas ? 
16) - Que ocor r eu dur ante o Govêrno de Rosas ? 
17) - Quem foi Sarmiento? 

18) Que sabe sôbre os presidentes do Paraguai? 
19 ) P or que houve intervenções do Brasil no Uruguai? 
20 l Q 11 Nn foi .T•"d i.o TT0r1·er a7 
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LEITURA 

A GLORIQSA MORTE DE FRANCISCO MORAZAN 

Feito prisioneiro e levado para S. José, após um j ulgamento 1.'Umário, condenaram-no à morte. 
Era o dia 15 de setembro, data memorável para os centroamericanos, porquanto se celebrava o vigésimo-primeiro aniversário da independência. A mesma hora em que no ano de 1821, na sala càpitular de Guatemala, o sábio Valle escrevia a ata da independência, no ano de 184~ faziam-se em S. José os prevarativos para fuzilar Francisco Morazan. 

Ao entardecer dêsse dia, Morazan, que pediu permissão para dar as últimas ordens ao pelotão, ordenou que preparassem as armas, mandou apontar ; corrigiu a pontaria; deu a voz de fogo e caiu. Ainda levantou a cabeça ensanguentada e disse: "estou vivo". Uma nova descarga pôs fim a tão preciosa existência. 
Com a morte de Morazan extinguiu-se a última esperança de reconstituição da antiga pátria centroamericana e ficou definitivamente rôto o pacto federal. 
(História das Américas - Ricardo Levene -·-

pag. 261). 
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21.0 Ponto 

REMANESCENTES COLONIAIS E EUROPEUS 
NAAMJ::RICA 

a) AS COLôNIAS INGLÊSAS NA AMÉRICA 

\ As principais colônias que a Inglaterra possui na Amé
rica são a Ilha Jamaic&, que é uma das quatro Grandes 
Antilhas, a Guiana Inglêsa e, no extremo sul da América, 
as Ilhas Falkland. 

O Arquipélago de Falkland, que os argentino~ r.hamam 
Malvinas, é constituído por duas ilhas grandes e muitas 
pequenas. Desde os tempos coloniais quê essas ilhas se 
haviam convertido em im~ortante centro de pesca da 
baleia: por isso eram cobiçadas por outros pO\'OS euro
peus, principalmente franceses e inglêses. 

Quando houve 'a Independência dos países do Prata, 
as Malvinas passaram para o domínio argentino. Mas, em 
1833, durante a ditadura d~ Rosas, foram, sem nenhum 
motivo justo, ocupadas pelos inglêses. De nadá valeram 
os protestos de Manuel Moreno que era, nessa ocasião, o 
representante do governo argentino na Inglaterra e, até 
hoje, a Argentina não se conforma com a perda das Ilhas 
Falkland ou Malvinas. 

Das três Guianas a mais próspera é a Inglêsa 4ue a 
Inglaterra possui desde 1814. Sua população é, em gran
de parte, constituída por negros e seus principais centros 
são Georgetown, que é a Capital, e Nova-Amsterdão, que 
lembra a antiga ocupação holandesa, no século XVII, 
quando os holandeses haviam sido expulsos da costa dos 
Estados-Unidns 

Além .da agrict~ltura e da criação de gado, os habitan
tes d~ Gura~a Inglesa ocupam-se com a ativa indústria de 
mad~1ra, açucare ru:n (espécie de aguardente). o desen
vo.l~Imento dess~s nquezas contribuiu para uma intensa 
ahv1dade comerc1al e para a criação de grande número de 
bancos em Georgetown. 

b) - A GUIANA FRANCESA 

. Depois. das tentativas de ocupação do territóJ io brasi
leiro, no Rw de Janeiro e no Maranhão, os franceses pro-

Palácio do Govêrno em Caiena (Guiana Francf'sa), 

curaram l~calizar-se no norte do Brasil, na região que se 
tornou Gmana Francesa. A primeira povoação, fundada 
por La Bane, chamou-se Caiena e é atualmente a Capital 
da Guiana. 

Entretanto, era di.Cf il n colonizac;ão da Guiana Fran
cesa: os brancos não se adapLavam ao clima e morriam vi-
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timados pelas febres e pelas guerrilhas com os índios do 
interior. 

Também as terras pouco produziam. Somente depois 
que os colonos ingleses aprenderam com os holandeses da 
Guiana vizinha os processos agrícolas de drenar os pân
tanos e de abrir canais, é qu~ a agricultura pôde prosperar. 

Em 1809 a Guiana Francesa foi ocupada pelos portu
guêses. Nessa ocasião o Príncipe D. João estava h o Rio 
de Janeiro e havia declarado guerra à França. Para vin
gar a invasão de Por tugal pelos franceses, o Príncipe or
denou que suas tropas, partindo do Pará, ocupassem 
Caiena. · 

Para governar a neva conquista foi nomeado o brasi
leiro João Maciel da Costa, depois MaTquês de Que[uz, que 
fêz boa administração. Foi .2sse governador qu em enviou 
para o Brasil plantas da Guiana como as palmeiras reais, 
o abacateiro, a fruta-pão e uma variedade de cana que o 
povo chama caiana, isto é, de Caiena. Em 1817 essa colV
nia foi devolvida à França. 

Atualmente a Guiana Francesa possui cêrca de 30 000 
habitantes. Os produtos agrícolas mais cultivados são a 
cana-de-açúcar, o cacau, ~ banana e a mandioca. O Poder 
Legislativo é exercido por uma pequena Câmara, formada 
por oito representantes, escolhidos entre os residentes fràn
ceses. 

c) - A GUIANA HOLANDESA 

Expulsos de Pernambuco, em 1654, os holandeses pla
nejaram a ocupação de um território ao norte do Brasil, 
que veio a ser a Guiana Holandesa. No vale do Rio Surinã 
fundaram Paramaribo que é atualmente a Capital. 

A princípio, as terras ocupadas pelos holandeses eram 
muito mais extensas pois compreendiam também o terri
tório que é hoje a Guiana Inglêsa. Êsse território foi 
conquistado pelos inglêscs durante as guerras napoleôni· 
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cas. Com o Tratado de Amiens, em 1802, ficaram estabe
lecidos os limites entre as duas Guianas. 

. 1 

Base Naval de Paramaribo (Guiana Holandesa). 

Para o desenvolvimento econômico da Guiana Holan
desa muito contribuiu a experiência que os holandeses ad
quiriram em Pernambuco. Desenvolver;.. m-se as planta
ções de cana e montaram-se numerosos engenhos para a 
fabricação do açúcar. 

Um dos principais fatôres do progresso da Guiana Ho
landesa foi a introdução do escravo negro que tão bem 
se adaptou ao trabalhe> da lavoura nas regiões de clima 
quente. 

A Cidade de Paramaribo possui atualmente m~is de 
50 000 hábitantes. O principal produto de exportação é o 
açúcar mas a Guiana também produz outras riquezas agrí
colas como o café e o cacau. 
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A Guiana Holandesa possui ainda ricas jazidas de ouro 
que são ativamente exploradas. 

RESUMO 

REMANESCENTES COLONIAIS E EUROPEUS 
NA AMtRICA 

a) - AS COLóNIAS INGL~SAS NA AMÉRICA 

P rincipais colônias inglêsas: J amaica, Guiana Inglêsa 
e Ilhas F alkland. 

As Ilhas Falkland : domínio argentino até 1833. 

P rincipais centros da Guiana Inglêsa : Georgetown e 
Nova Amsterdão. 

Principais riquezas: agricultura, criação de gado e in
dústria de madeira, açúcar e rum (espécie de aguardente) 

b) - A GUIANA FRANCESA 

Primeira povoação da Guiana Francesa: Caiena (atual
mente Capital), fundada por La Barre. 

Fatôres desfavoráveis ao progresso da Guiana: região 
pantanosa, febres e lutas com os índios. 

Transformação da Guiana: processos agrícolas apren
didos com os holandeses. 

D . J oão no Rio de Janeiro e a conquista da Guiana 
Francesa (1809) . 

Administração de J oão Maciel da Costa : introdução 
no Brasil da fruta-pão, abacateiro, palm eiras r eais e a cana 
caiana. 
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c) -- A GUIANA HOLANDESA 

Os holandeses na Guiana: colonizacão do vale do Su
rinã e fundação de P aramaribo (atuali'nente Capital) . 

Os limites entre as Guianas Inglêsa e Holandesa: Tra
t ado de Amiens (1802) . 

Progresso econômico da Guiana Holandesa : engenhos 
de açúcar, plantações de cana, café e cacau; minas de 
ouro. 

P opulação atual de P aramaribo: 50 000 habitantes. 

QUESTIONARIO 

1) -- Quais são as principai s colônias inglêsas na Amér ica? 
2) - Qual a impor tância das Ilhas F a lkland? 
3) - Que outr o nome t êm as Ilhas F alk land ? 
4) - Qua ndo as Ilhas Falkland pas::;aram par a o domí nio ing lês? 
5) - Quem governava a Argentina nessa ocasião? 
6) - Quem foi Manuel Moreno? 
7) - Qua l é a Capital da Guiana Inglêsa ? 
8) - Qual o outro centro importante da Guiana Inglêsa? 
~J J - tll!'' •. , ~ üo as principui::; atividades econômicas t>a Guiana 

Ing lêsa? 
10) - Qual é a Capital da Guiana F rancesa? 
11) - (..luem foi La Bar re? 
12) - Por que era pifícil a colonização da Guiana F r ancesa.? 
J.3 ) - Quando a Guiana Francesa fo i ocupada pelos poriuguêses ? 
14) - Por que Po1'tugal conquistou a Guiana Francesa? 
15 ) - Como foi a administração de J oão Maciel da Costa? 
16) - Quais são os principais pr odutos ag r ícolas da Guiana Fran-

cesa? 
17) - Como é organizado o Poder Legisla t ivo da Guiana Francesa? 
18) - .Qual é a Capital da Gui:.na H olandesa? 
19) - Quando foram estabelecidos o;; limites entre a Guiana In

glêsa e a Holandesa? 
20) - Quais são a s principais Atividades econômicas da Guiana 

Hola ndesa? 
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O DOMíNIO DO CANADÁ 

a) - OS PRIMEIROS TEMPOS 

Em 1763, com a assinatura do Tratado de Paris, que 
pôs têrmo à Guerra dos Sete Anos, o Canadá passou para o 
domínio da Inglaterra. Para governar a nova colônia foi 
nomeado, ainda 'nesse ano, o General Murray. 

Era então o Cétnadá povoado quase que exclusivamen
te por franceses ou descendentes de franceses, isto é, os 
franco-canadenses. Essa população, cêrca de setenta mil 
pessoas, conservava os costumes de França e adotava a re
ligião católica. Por isso o General Murray recebeu instru
ções destinadas a estimular a imigração dos inglêses e a 
limitar a prática do culto católico pois na Inglaterra a re
ligião oficial é o Protestantismo Anglicano, fundado pelo 
Rei Henrique VIII. 

Entretanto, enquanto os inglêses que chegavam à colô
nia, tornavam-se negociantes, geralmente interessados no 
comércio de peles, os antigos habitantes dedicavam-se à 
atividade agrícola, muito mais útil ao povoamento e à pros
peridade do Canadá. Por isso o governador Murray jul
gava que a população francesa devia ser tratada com to
lerância. Essa era também a opinião dos governadores se
guintes, até que o próprio Parlamento compreendeu a ne
cessidade de modificar a política colonizadora que vinha 
sendo adotada. Foi então aprovada a Lei de Quebec que 
reconhecia tôdas as antigas leis francesas e permitia que os 
franco-canadenses praticassem livremente o culto da Igre
ja Católica. 
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A adoção da Lei de Quebec teve para a Inglaterra um 
importante resultado: sa:isfeito com o domínio inglês, o 
Canadá não apoiou a revolu ção que deu origem aos Esta
dos-Unidos. Nem o próprio Benjamim Franklin, que es
téve em Quebec, conseguiu o apoio da população canaden
se para a luta contra a In~laterra. 

O Parlamento Canadense. • 

Proclamada a Independência dos Estados-Unidos, mui
tos inglêses, que residiam nesse país,_ procuraram refúgio 
no Canadá, em região diferente da povoada pelos france
ses. Em conseq üência, o P arlam ento apr ovou, em 1791, a 
lei que dividi a o Canadá em dua s províncins: o Alto Ca
nadá, povoado p or inglôses e o Baixo Canadá, com a po
pulação descendente da França. 
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b} 
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PROGRESSO POLíTICO E ECONOMICO 
DO CANADA 

Os habitantes do Canadá não estavam contentes com 
o regime político estabelecido pelo Parlamento, em 1791: 
quer-iam que suas assembléias tivessem amplos poderes 
de modo que fôsse limitada a autoridade do Governador, 
nomeado na Inglaterra. 

Depois de uma revolta dos canadenses, resolveu o Go
vêrno inglês enviar Lord Durhan ao Canadá para estudar 
a situação dessa colônia e propor as reformas que julgasse 
necessárias. Compreendeu Lord Durhan que a divisão do 
Canadá em duas províncias, acentuava cada vez mais as 
diferenças entre a que era povoada por franceses (Baixo 
Canadá) e a de povoamento inglês (Alto Canadá). Pro
pôs, então, que fôssem novamente unificadas, o que o Par
lamento aprovou em 1840. 

A Lei de União est.~belecia, ainda. oue n rodcr seria 
exercido por um Governador, um Conselho, ambos esco
lhidos pelo Rei , e uma Câmara, constituída por represen
tantes eleitos entre os habitantes do Canadá. 

A medida que se modificava o Govêrno, com o desen
volvimento das idéias democráticas, verificava-se notável 
progresso econômico: a navegação a vapor, dois anos de
pois de sua invenção, foi introcbzida no Canadá, com um 
serviço de barcos entre Montreal t1 Quebec. Seguiu-se a 
construção d~s primeiras ferrovias, o que tanto concorreu 
para o povoamento do interior. Em 1881, capitalistas in
glêses e americanos começaram a construir a grande es
trada de ferro que liga o vale do Rio Otawa ao Oceanc 
Pacífico (Estrada de Feno Canadense do Pacífico). 

O desenvolvimento material do Canadá devc-SP prip
cipalmente à imigração estrangeira e ao interêsse dos ca
pitalistas dos Estados-Unidos na exploração das riquezas 
daquele país. 
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c) -O CANADÁ E AS DUAS GUERRAS MUNDIAIS 

Quando irrompeu, em 1914, a Primeira Guerra Mun
dial, o Canadá declarou-se decididamente ao lado da In
glaterra: foram enviadas à Europa fôrças expedicionárias 
e as indústrias canadenses contribuíram ativamente para 
a vitória dos Aliados. 

Mackenzie King , notável político canadense que chegou a 
ocupar o cargo de Primeiro Ministro: 

Terminada a luta, reclamaram os políticos canadenses 
maior autonomia para a sua pátria. Um dêsses políticos, 
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o Primeiro Ministro Mackenzie 1\ing, defendia o ponto de 
vista de que o Canadá deveria possuir representantes pró
prios junto às outras nações. Essa _idéia, ~iscuti~a na Con
ferência de Londres, em 1926, fm depms aprovada pelo 
Parlamento. 

Em 1927, já o Canadá nomeava, para ~ervir, ~os Esta
dos-Unidos, seu primeiro representante d1plomatlco. 

Em setembro de 1939, começou a Segunda Guerra 
Mundial: o Canadá, nessa ocasião, atravessava uma fase 
de grande prosperidade econômica. Em 1940, era, depois 
da Inglaterra, a maior potência em guerra com a Alema
nha. O país converteu-se num grande arsenal, o que .~or:
tribuiu para o desenvolvimento do transporte ferrov1ano 
e da indústria de automóveis. Surgiram as grandes fá
bricas de munições que trabalhavam ativamente e tanto 
contribuíram para a vitória das Democracias. , 

Ainda, em território canadense, criaram-se bases ae
reas e navais, destinadas à proteção do Hemisfério Ociden
tal contra a agressão das nações do Eixo (Japão, Alemanha 
e Itália). 

RESUMO 

O DOMíNIO DO CANADA 

a) - OS PRIMEIROS TEMPOS 

O Tratado de Paris (1763): o Canadá passa para o do
mínio da Inglaterra. 

O primeiro Governador: General Murray. 
Situação do Canadá em 1763: povoad? por !~anceses, 

dedicados à agricultura e ao culto da IgreJa Catol~ca. . 
A Lei de Quebec: reconhecimento das antigas 1e15' 

francesas e livre culto da Igreja Católica. 
Conseqüência da Lei de Quebec: fidelidade do Canaaá 

à Inglaterra durante a luta pela Independência dos Esta
dos-Unidos. 

Conseqüência da Independência dos Estados-Unidos· 
povoamento do Canadá pelos inglêses. 
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A Lei de 1791: divisão do Canadá em Alto Cauadcí 
(inglêses) e Baixo Canadá (franceses) . 

b) - PROGRESSO POLíTICO E ECONóMICO 
DO CANADA 

A Missão Lord Durhan: unificação das duas provín
cias. 

A Lei de União (1840): Governador e Conselho (es
colhido pelo Rei) e Câmara, por representantes eleitos. 

Desenvolvimento econômico: navegação a vapor e 
construção de estradas de ferro. 

Estrada de Ferro Canadense do Pacífico: do Rio Otawa 
ao Oceano Pacífico (1881). 

Causas do progresso do Canadá: a imigração estran
geira e o capital dos Estados-Unidos. 

' 
c) -O CANADA E AS DUAS GUERRAS MUNDIAIS 

Participação do Canadá na Primeira Guerra Mundial 
(1914-1918): envio de fôrças expedicionárias e contribUI
ção das indústrias canadenses. 

Conseqüência da Guerra: representação própria junto 
às nações (1926). 

O Canadá e a Segunda Guerra Mundial: criação de 
grandes fábricas de munição e estabelecimento de bases 
aéreas e navais em território canadense. 

QUESTIONARIO 

1) - Com que tratado o Canadá passou para o domínio inglês? 
2) - Quem foi o General Murray? 
3) - Como era povoado o Canadá quando passou para o domínio 

inglês? 
4) - Que estabelecia a Lei de Quebec? 
5) - Por que a Lei de Quebec foi útil à Inglaterra? 
6) - Que estabelecia a Lei de 1791? 
7) - Qual era a missão de Lord Durhan no Canadá? 
8) - Qual era a opinião de Lord Durhan sôbre a divisão do 

Canadá em duas províncias? 
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9 ) Quando fo i aprov,lda a Lei de União? 

10) - Como ficou constituído o Govêrno no Canadá pela Lei de 
União? 

11) 

12) 

13) 

14) 

15) 

16) 

Como foi introduzida a navegação a vapor no Canadá? 

Que sabe sôbre a Estrada de Ferro Canadense do Pacífico! 

Quais foram as causas do progresso do Canadá? 

Quando começou a Primeira Guerra Mundial? 

Que queria Mackenzie King? 

Quando foi nomeado o p!·imeiro representante diplomático 
do Canadá? 

17) - Quando começou a Segunda Guena Mundial? 

18) -- Qual era a situação econômica do Canadá, durante a Se
gunda Guerra Mundial? 

19) 

20) 

Como contribuiu o Canadá para a vitória das Democracias? 

Quais e1·am as nações do Eixo? 

EXERCíCIOS SõBRE A UNIDADE IX (AS NAÇõES DO 
NOVO-MUNDO) 

1) - EVOLUÇÃO POLíTICA DOS ESTADOS-UNIDOS 

a) - Dar os nomes dos presidentes dos Estados-Unidos rela
cionados com os seguintes acontecimentos: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

Compra da Luisiânia. 

Guerra com os inglêses. 

Transferência da capital para 
Washington. 

Autor da Doutrina de Monroe. 

Guerra de Secessão. 
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b) - Assinalar com um x os episódio::. que se relacionaram 
r·nm a Doutrina de Monroe: 

Ocupação de Washington pelos inglêses. 

'fransfcrência da Capital para Washington . 

O plano tspanhol de restabelecer o Império Colonial. 

Ocupação do l\Iéxico . pelos 'franceses. 

Compra da Luisiânia pelos Estados-Unidos. 

Revolta em Cuba (1896) . 

c) E:;;crever corretamente, no fi nal de cada frase, sôbre a 
Guerra de Se.::essão, a palavra Sul ou Norte: 

1) - Estados contrários à escravidão. 

2) - Soldados acostumados à vida do 
campo. 

3) 

4) 

General Lce. 

General Ulisses Grant. 

!5) Carolina do Sul e Virgínia. 

2) EVOLUÇÃO POLíTICA DAS NAÇõES LATINAS 
DA AMÉRICA 

a) - Numerar corretamente: 

1) Imperador Agosti
nho I. 

2) - Benito Juarez. 

4) - Porfírio Diaz. 

5) Francisco Morazan. 

6) Antônio Guzman Blan- ( 
co. ( 

Pres idente P erpétuo do 
México. 

A lmi rante pe
ruano da Guerra do Pací
fico. 

Ditador do P ar aguai 
(Guerra com o Brasil). 

imperador da França. 

Presidente . do Uruguai. 
Presidente do Peru. 
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7) 

8) 

9) 

10) 

11) 

Garcia Moreno. 

Ramon Castilha. 

Miguel Grau. 

General Mitre. 

José de Franeia. 

12) ~ Solano Lopes. 

13) - Júlio Herrera. 

14) - João Manuel de Rosas. ( 

Primeiro Presidente do Pa. 
ragu ai. 

Coronel Itúrbide. 

Presidente da Argentina 

Ditador da Argentina. 

Presidente do Equador 

Presidente da Reptiblica 
F ederativa. 

Presidente da Venezuela. 

Presidente do México du
rante a ocupação francesa. 

h\ -Riscar o nome da Repúbiica que estiver cert0: 

1) /\ última R"nública que se constituiu na América foi: Costa
Rica, Colômbia ou Panamá. 

2) NP. Guerra do Pacífico o Peru e a Bolívia lutaran. contra o 
Chile, Uruguai ou Argentina. 

3) Na guerra contra os franceses Juarez foi ajudado pelo Peru, 
Bolívia ou Estados-Unidos. 

4) A Província CiFplatina é o antigo nome do Peru, México ou 
Uruguai. 

5) Faustino Sarmiento foi Presidente da Venezuela, Argentina 
ou Bolívia. 

6) A nação da Europa que estêve em guerra com o Peru foi 
Fra n:;a, Espanha ou Inglaterra. 

7) Na Guerra do Pacífico a nação vitoriosa foi o Peru, Chile ou 
Bolivia . 

8) O país flUe ajudou Urquiza, na guerra contra Rosas, foi o 
l:hasil. o Peru ou a Colômbia. 
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3) - REMANESCENTES COLONIAIS E EUROPEUS NA 
AMÉRICA 

Copiar o seguinte trecho, completando as lacunas: 

As três principais colônias inglêsas na América são •.......•• , 

. . . . . . . . . . . . . . . . e . . . . . . . . . . . . . . . . Quando os inglêses ocupa-

ram as Ilhas .......... ..... ... , também chamadas ............ , 

essas ilhas pertenciam à . . . . . . . . . . . . . . . . . A Capital da Guiana 

Inglesa é ............... . ..... Caiena é a Capital da .......... . 

Essa cidade foi fundada por . . . . . . . . . . . . . . . . . A Guiana Fran

cesa foi ocupada pelos portuguêses em . . . . . . . . . . . . . . . O Príncipe 

. . . . . . . . . . . . . . nomeou para governá-la o brasileiro 

A Guiana foi devolvida à F1·ança em Par ama-

ribo é a Capital da ................. e foi fundada no vale do Rio 

Os limites entre as Guianas Holandesa e 

................ foram estabelecidos pelo Tratado de ............ , 
assinado no ano de .................. . 

4) - O DOMí NIO DO CANADÁ 

a) Numerar corretamente: 

1) 1763. 

2) General Murray. 

3) Henrique VIII. 

4) 1791. 

5) - Lord Durban. 

- Primeiro Governador do Ca
nadá. 

- A Lei de União. 

-- Inglês que propôs a uniã() 
das províncias. 

- Construção da Estrada de 
Ferro Canadense. 

-- Início da Primeira Guerra 
Mundial. 
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6) - 1840. - Minist ro Canadense. 

7) - 1881. - Tratado de P aris. 

8) 

9) 

10) 

1914 . . 

Mackenzie Ki ng. 

Setembro de 1939. 

- Início da Segunda Guerra 
Mundial. 

- Fundador do Anglicanismo. 

- Lei que dividiu o Canadá 
em dua s províncias. 

b) Copiar as seguintes frases, completando as lacunas : 

1) 

2) 

3) 

O Tratado de Paris pôs têrmo à Guerra . . ... . . ..... . 

O primeiro Governador do Canadá foi ............ .. . 

E1n 1763 a população do Canadá era de ...... . .. .. • .• 

4) O Alto Canadá era povoado por ... .. .. .. .. . . . . .. . .• 

5) A Segunda Guerra Mundial começou em . ........... . 

, 

UNIDADE X 

A AMÉRICA CONTEMPORÂNEA 

1 . Movimento Intelectual. 

2 . O Pan-Americanismo e a Política da Boa• 
Vizinhança. 

3 . As Democracias Americanas: o Arbitramenta 
e a Solidariedade Continental. 

• 

I 
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MOVIMENTO INTELECTUAL 

a) - A LITERATURA NOS ESTADOS-UNIDOS 

No século XIX, as idéias de liberdade que deram ori
gem à Independência dos povos dominados, inspiraram a 
numerosos escritores. ~sses escritores são chamados ro· 
mânticos e pertencem à escola literária do Romantismo. 

Alguns escritores românticos descreviam as belezas 
naturais da. sua pátria e tomavam para assunto de snas 
obras o índio, cujas qualidades, como a bravura e a fôrça 
física, eram muitas vêzes exageradas. São êsses os escri
tores indianistas, como José de Alencar e Gonçalves Dias 
nQ Brasil e Fenimore Cooper, nos Estado-Unidos, autor do 
romance '!O último dos Moicanos". 

No tempo de Fenimore Cooper vive u ~ambém nos Es
tados-Unidos Washington Irving, romancista e historiador, 
autor de livros humorísticos, do romance "Astória" e do 
trabalho histórico "Vida de George Washington". 

Ainda no século XIX viveu Henriqueta Beecher 
Stowe que escreveu ((A Cabana do Pai Tomás", romance 
que mostra os sofrimentos do escravo negro nas fa-zf'ndas 
do Sul. Por isso o livro de Stowe muito contribuiu para 
a propaganda abolicionista nos Estados-Unidos. Mas o 
maior romance que se escreveu nesse país, durante o sé
culo XIX, foi ((O Príncipe e o Mendigo", obra de S9muel 
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Clemens, m ais conhecido pelo pseudônimo de Mark Twain. 

D0s poetas norte-americanos do século XIX o mais co
nhecido é Edgar Allan Poe. Seu famoso poema "O Cor
vo" já foi traduzido para a língua portuguêsa por dois 

Edgar Allan Poe 

Notável escritor d os Estados-Unidos, Poe escreveu, além de 
novelas, u m poem a cjue ficou fam<1so : o Corvo. 

poetas brasileiros. Poe é ainda autor de novelas aprecíadas em todo o mundo. 
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No século atual surgiram nos Estados-Unidos dois no
táveis escritores: Theodore Dreiser que no livro "Uma 
Tragédia Americana" analisa aspectos da vida social do 
seu país e George Santayana, também poeta e filósofo, 
autor do romance "O último Puritano". 

Nos estudos de História os mais importantes autores 
foram, além de Washington Irving ("Vida de George 
Washington), William Prescott, que escreveu sôbre as 
conquistas do México e do Peru, e Peakman, autor de tra
balhos sôbre as lutas entre inglêses e franceses na Améri
ca. 

Dos oradores norte-americanos, ficaram célebres os 
dois Presidentes da República: Jefferson, autor da Decla
ração da Independência, e Lincoln, cujos discursos são 
muito apreciados pela simplicidade da linguagem. 

b) - O MOVIMENTO INTELECTUAL DA 
AMÉRICA ESPANHOLA 

DurantP. as lutas pela independência, alguns traba
lhos literár.ios foram escritos por precursores e libertado
res. Assim Bolívar, sem que tivesse pretensões literárias, 
escreveu a famosa "Carta de Jamaica" onde expõe o plano 
de união das Repúblicas americanas, e proferiu eloqüentes 
discursos políticos. 

Mas o primeiro escritor do Romantismo na América 
Espanhola foi o argentino Estêvão Echeverria, natural de 
Buenos Aires. Seu primeiro livro foi o poema "Elvira" 
mas o mais notável, que o consagrou como chefe do Ro
mantismo em sua pátria, foi Ruínas, onde expõe os prin
cípios da nossa literatura. 

Dos seguidores de Echeverria o mais célebre foi Bar
tolomeu Mitre, Presidente da Argentina, poeta e histo
riador. Mitre deixou, como trabalhos históricos, os livros 
"História de Belgrano" e "História de San Martin". 

Outro grande escritor argentino foi Domingos Fausti
no Sarmiento autor de "Facundo", livro sôbre o caudilho 



., 
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dêsse nome. Sarmiento teve gloriosa carreira política: 
nasceu pobre, fêz-se jornalista, conspirou contra Rosas, 
tornou-se depois Deputado e Senador, Ministro, Diplomata, 
e finalmente, Presidente da República. 

Domingos Faustino Sarmlento 

Notável escritor a rge ntino, vigoroso autor de Facundo, Uvro 
sôbre o caudilho d êsse nome, Sa rmiento foi também político 
de r elêvo, chegando a ocupr. r a Presidência da República . 

No Uruguai, o maior escritor romântico foi Zorrilha 
de San Martin, autor do poema "Lege11da Pátria" em que 
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exalta o heroísmo dos "Trinta e Três", patriotas que mt
ciaram a luta contra o Brasil, pela independência da Pro
víncia Cisplatina (atualmente República Oriental do Uru
guai). Como o brasileiro Gonçalves Dias, Zorrilha tam
bém foi indianista no poema chamado "Tabaré". 

No Rio da Prata o Romantismo exprimiu-se numa 
poesia OTiginal de feição popular, chamada "Poesia Gau
chesca". Seu tema é o gaúcho ou habitante dos pampas, 
sempre a cavalo, possuidor de uma linguagem pitoresca, 
habituado à vida das estâncias. 

Também são autores, filiados ao Romantismo, Eugê
nio Maria Rostos, nascido em Pôrto Rico, e Ricardo José 
Bustamonte, na Bolívia. 

No fim do século passado viveram na América Espa
nhola dois grandes escritores: José Marti e. Anunción 
Silva. MartL herói da Independência de Cuba, grande 
:!JOeta e orador, morreu em combate, na luta contra os es
panhóis. Suas obras mais importantes foram "Versos 
Simples" e "Versos Livres". 

Anunción Silva era poeta colombiano, dotado de mui
ta sensibilidade. Suas obras perderam-se quase tôdas 
num naufrágio. Das poucas que restaram a mais conheci
da é o livro "Noturnos'. 

O criador da poesia modernista na América Espanhola 
é o nicaraguense Rubén Dario. Suas obras mais impor
tantes foram publicadas em Paris: "Canto Errante" e 
''Poema do Outono". Entre muitos outros escritores mo
dernistas, podem ser citados o argentino Leopoldo Lugo
nes e o uruguaio José Henrique Rodó, autor de "Ariel" 

c) -O MOVIMENTO INTELECTUAL DO BRASIL 

Para o desenvolvimento da literatura no Brasil du
rante a República, muito contribuiu a Academia de Letras 
que teve como primeiro presidente o escritor Machado 
de Assis. E' nessa fase que viveram os grandes poetas 

• 
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brasileiros Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Emílio de Meneses. 

Dos grandes romancistas no período republicano, os 
mais importantes foram Machado de Assis, Afrânio Pei
xoto e Euclides da Cunha, autor de "Os Sertões". Entre 
os oradores citam-se Rui Barbosa e Joaquim Nabuco. 

Nos estudos de História os nomes ilustres são Capis
trano de Abreu e o Barão do Rio Branco. O primeiro, 
considerado por muitos auto1·es como o maior historiador 
do ;Brasil, escreveu "Capítulos de História Colonial" 

O Bal'ií.o do Rio Branco, José Maria da Silva Paranhos 
também estudioso da Geografia, foi notável diplomata e: 
durante cêrca de dez anos, serviu à República como Mi
nistro das Relações Exteriores. 

Ao Barão de Rio Branco deve o Brasil a fixação de suas fronteiras cóm a República vizinha. 

RESUMO 

MOVIMENTO INTELECTUAL 

a) - A LITERATURA NOS ESTADOS-UNIE>OS 

Origem do Romantismo: o sentimento de liberdade no comêço do século XIX. ' 
O Indianismo: Romantismo na América que tem por assunto o índio. 

Os escritores indianistas: Gonçalves Dia:;, Jose de 
Alencar (Brasil) e Fenimore Cooper (Estados-Unidos). 

Washington Irving: (romancista e historiador): "As
tória" (romance) e "Vida de George Washington". 

• 
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Henriqueta Stowe ("A Cabana do Pai Tomás"): con
triblliu para a abolição da escravatura. 

O maior romance norte-americano io século XIX: "0 
Príncipe e o Mendigo" de Mark Twain (Samuel Clemens). 

Escritores dos Estados-Unidos no século atual: Theo
doro Dreiser ("Uma Tragédia Americana") e George 
Santayana ("O último Puritano"). 

Historiadores norte-americanos: Washington Irving 
("Vida de George Washington"), William Prescott e Pea
kuan. 

b) 

Principais oradores: Jefferson e Lincoln . 

O MOVIMENTO INTELECTUAL DA AMÉRICA 
ESPANHOLA 

A obra literária de Bolívar: a Carta de Jamaica e dis
cursos políticos. 

O criador do Romantismo na América Espanhola: o 
argentino Estêvão Echeverria (Elvira e Ruínas) 

Outros autores argentinos: os presiden':es Niitre 
("História de Belgrano" , "História de San W.artin") e 
Sarmiento ("Facundo"). 

O Romantism o no Urutjuai: Zorrilha de San Martin 
("Legenda Pátria" e "Tabaré"). 

A poesia romântica característica tio Rio da Prata: a 
"Poesia Gauchesca". 

Os grandes escritores do fim do século passado: José 
Marti e Anunción Silva. 

O criador da poesia modernista: o nicaraguense Ru
bén Dario ("Canto Errante" e "Poema do Outono"). 

Outros escritores modernistas: Leopoldo Lugones 
(argentino) e José Henrique Rodó (uruguaio). 

c) - O MOVIMENTO INTELECTUAL NO BRASIL 

Os grandes poetas do período republicano: Olavo Bi-
1~~, Alberto de Oliveira e Emílio de Meneses. 
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Os romancistas: Machado de Assis, Afrânio Peixoto e 
Euclides da Cunha (Os Sertões). 

Os oradores: Rui Barbosa e Joaquim Nabuco. 

Os historiadores: Capistrano de Abreu ("Capítulos 
de História Colonial") e o Barão do Rio Branco ("José 
Maria da Silva Paranhos"). 

QUESTIONARIO 

I) - Que é Indianismo? 
2) - Quem foi Fenimore Cooper? 
3) - Quem foi R ennqueta Stowe? 
4) - Quem foi Mark Twain? 
5) - Quais são os principais escritores norte-americanos no sé· 

culo atual? 
6) - Quais sào os mai s notávci ~ hi :;toriaclorcs elos Estados-Uni-

dos? 
7) - Que é a Carta de Jamaica? 
q) - Que sabe sôbre Estêvão Echeverria? 
9) - Quem foi Bartolomeu Mitre? 

10) - Que sabe sôbre Sarmiento? 
11 ) - Qual o maior escritor romântico do Uruguai? 
12) - Que é poesia Gauchesca? 
13) - Quais são os mais notáveis escritores da América Espanho-

la no fim do século passado? 
14) - Quem foi Rubén Dario? 
15) - Quem é o autor de Ariel? 
lü) - Que sabe sôbt·e Machado de Assis? 
17) - Quem é o autor de Os Sertões? 
18) - Quais são os mais notáveis poetas brasileiros? 
19) Quais são os maiores oradores brasileiros? 
20) - Quais são os principais historiadores brasileiros? 

24.0 Ponto 

A AM·ÉRICA CONTEMPORÂNEA 

a) - O PAN-AMERICANISMO E A POLíTICA DA 
BOA-VIZINHANÇA 

Chama-se Pan-Americanismo a política, entre as na
çoes americanas, de solidariedade continental. Essa po
litica tem-se fortalecido com a consciência de que os ame
ncanos são filhos do mesmo continente e estão irmanados 
fJOr interêsses comuns. O mais importante dêsses interês
ses é a defesa continental e deu origem à chamada Doutri
na de Monroe: as repúblicas americanas devem manter-se 
unidas para repelir a agressão das potências de outros 
continehtes. 

Mas antes de surgir a Doutrina de Monroe, já Simão 
Bolívar havia planejado a reunião de tôdas as· repúblicas 
da América num congresso que se devia reunir no Istmo 
de Panamá. Pensava o grande venezuelano que, por ês
se meio, seria possível manter a paz e a defesa do Conti
nente. A célebre Assembléia do Istmo só se reuniu em 
1826 e, embora tenham sido convidados todos os estados 
americanos, apenas quatro compareceram. Colômbia, Pe
ru, América Central, que nessa ocasião constituía um só 
estado, e o México. 

A Doutrina de Monroe, que se resume na· fórmula 
"a América pm·a os Americanos", nasceu de uma simples 
mensagem que, em 1823, o Presidente Monroe enviou ao 
Congresso. Nesse documento ficou estabelecido que qual
quer agressão de potência estrangeira a uma nação da 
América seria considerada como um ato de hostilidade aos 
Esta0o~-Unrdos . Dêsse modo, a grande república do Norte, 
por ser a nação mais poderosa, tomava a incumbência de 
proteger o Continente. 
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Essa política de solidariedade continental, que dava 
aos Estados-Unidos uma posição de relêvo em relação às 
outras repúblicas americanas, só foi modificada recente
mente, durante a presidência de Franklin Delano Roose
velt . Na Conferência Pau-Americana, que se reuniu em 
'Buenos Aires, Roosevelt reafirmou solenemente que tôdas 

Edifício da União Pan-Amcricana organismo destinado a for-
talecer a solid ariedade continental (Washington). 

as repúblicas agiriam nas relações internacionais em con
dições de igualdade, com os mesmos deveres e obrigações. 
Foi, portanto, êsse Presidente quem desfêz a impressão de 
superioridade dos Estados-Unidos, conquistou a confiançél 
rl P todos os outros estados americanos nos bons propésit0s 
da grande nação e inaugurou uma nova fase do Pau-Ameri
canismo com a política que se chamou ((de boa-vizinhan
ça". 
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b) -AS DEMOCRACIAS AMERICANAS; O ARBITRA
MENTO E A SOLIDARIEDADE CONTINENTAL 

O desenvolvirnento das relações comerciais e culturais 
no Novo-Mundo fortaleceu ~ sentimento de amizade entre 

Franklin D . Roosevelt 

O grande Presidente fortaleceu a união das Repúblicas da 
América, inaugurando a politic::l "da boa-vizinhança". 

as Democracias, o que tem afastado o perigo dos conflitos 
armados, que na Europa são tão freqüentes . 

A partir do fim do século XIX decidiram os governos 
dos países americanos que os. problemas de inte::rêsse co-
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mum seriam discutidos em Conferências Pau-Americanas. 
Nessas conferências, além das relações de política exterior, 
têm sido debatidas questões relativas à expansão econômica 
e comercial dos estados. O Brasil compareceu a tôdas elas, 
sempre reafirmando seus propósitos de solidariedade con
tinental, tão bem definidos pelo Barão do Rio Branco em 
discurso que profer in na Terceira Conferência Pan-A'11eri
cana, reunida, em 1906, no Rio de Janeiro. 

Um dos mais benéficos resultados dessas conferências 
foi a adoção generalizada do arbitramento para solucionar 
os conflitos que possam ocorrer ehtre as Democracias. 
Pelo arbitramento os Estados em discórdia recorrem à 
intervenção de um outro, que serve como mediador ou 
árbitro. Dêsse modo as questões internacionais podem 
ser resolvidas pacificamente, sem o extremo recurso da 
guerra que deixa profundos ressentimentos e tanto abala 
o progresso econômico das nações. 

c) -O BRASIL F. O flRBITRAMENTO 

O Barão do Rio Branco, que tanto elevou o Brasil no 
conceito dos outros estados americanos, foi um aos mais 
ardorosos defensores do arbitramento. A êsse recurso 
recorreu muitas vêzes para a solução dos conflitos de fron
teiras entre o Brasil e as repúblicas vizinhas. 

Em duas ocasiões, durante o período republicano, o 
Brasil serviu como mediador e conseguiu, depois de in
tenso trabalho diplomático, restabelecer a paz na América 
do Sul. Na primeira vez foi durante o conflito entre o 
Peru e a Colômbia que teve como causa a ocupação da 
Cidade de Letícia pelos peruanos. 

Mais grave, porém, foi a Guerra do Chaco, em 1932, 
entre o Paraguai e a Bolívia. Para que se possa: avaliar 
o esfôrço do Brasil basta lembrar que por dezessete véze~ 
foi tentada, sem resultados, a paciÍicação dos estados be
ligerantes: de nada valeram os bons ofícios das repúblicas 

• 
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vizinhas, dos Estados-Unidos e até da própria Liga das 
Nações. 

Em 1935, quamlo Getúlio Vargas estêve em Buenos 
Aires, êsse Presidente combinou com o da Argentina uma 
ação conjunta para, pela décima oi tava vez, tentar conse
guir a paz. 

As conferências com os representantes do Paraguai e 
da Bolívia foram longas e difíceis. Finalmente, em junho 
de 1935, as duas repúblicas concordaram em assinar um 
documento, em que admitiam como terminada a , guerra 
Essa vitória d1plomáti;::a deu ao Brasil extraordinárir: pres
tígio em tôda a América. 

a} 

RESt}MO 

A AMÉRICA CONTEMPORÂNEA 

O PAN-AMF.RICANISMO E A POLíTICA DA 
BOA-VIZINHANÇA 

O Pau-Americanismo: política de solidariedade entre 
as nações do continente americano. 

As origens do Pau-Americanismo: a Doutrina de Mon
roe e as idéias de Bolívar. 

A fórmula da Doutrina de Monroe a América para 
os Americanos. 

A política da "boa-vizinhança'': inaugurada pelo Pre· 
sidente Roosevelt. 

b) -AS DEMOCRACIAS AMERICANAS; O ARBITRA
MENTO E A SOLIDARIEDADE CONTINENTAL 

Principal causa do desenvolvimento do Pan-America
rdsmo: as Conferências Pan-Americo.nas. 

Que:;t0es debatidas nas Conferências Pau-Americanas: 
política exterior, expansão econômica e comercial dos es
tados america•:ws . 
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A Terceira Conferência Pan-Americana: reunida no 
Rio de Janeiro (1906). 

Principal conseqüência das Conferências Pau-Ameri
canas: o arbitramento. 

O mediador ou árbitro: Estado que se propõe a resol
ver conflitos internacionais. 

Conseqüência do arbitramento: afasta o recurso da 
guerra. 

c) - O BRASIL E O ARBITRAMENTO 

Adoção do arbitramento pelo Barão do Rio Branco: 
solução dos conflito.s de fronteiras com as repúblicas vi
zinhas. 

O Brasil como mediador: conflito de Letícia (Peru e 
Colômbia) e Guerra do Chaco (Paraguai e Bolívia). 

Tentativas para a pacificação da Guerra do Chaco: 
intervenção das repúblicas vizinhas, dos Estados-Unidos 
e da Liga das Nações. 

O fim da guerra: intervenção do Brasil (junho de 
1935) . 

QUESTIONARIO 

1) Que é o Pau-Americanismo? 

~) - Qual é a fórmula que resume a Doutrina de Monroe? 

3) - Que foi a 4-ssembléia do Istmo? 

4) - Como o Presidente Roosevelt modificou a Doutrina de Mon
roe? 

5) - Como se chama a política de solidariedade continental inau
gurada pelo Presidente Roosevelt? 

6) - Que são Conferências Pan-Americanas? 

7) - Que sabe sôbre a Terceira Conferência Pan-Americana? 

.J 
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8) - Que é arbitramento? 

9) - Quais as vantagens do arbitramento? 

10) - Que é o árbitro? 

11) - De qual Conferência Pan-Americana participou o Barão do 
Rio Branco? 

12 ) - Como o Barão do Rio Branco utilizou o arbitramento? 

13) De quais conflitos o Brasil foi mediador? 

14) 

15) 

Como começou o conflito de Letícia? 

Quais as nações que participaram do conflito de Letícia 1 

16) Quando começou a Guerra do Chaco? 

17) Quais os Estados que lutaram na Guerra do Chaco? 

18) - Que sabe sôbre as tentativas para terminA.r a Guerra do 
Chaco? 

Hl ) - Quando terminou a Guerra do Chnso? 

20) - Qual a outra república americana que ajudou o Brasil na 
pacificaç~LO da Guerm do Chaco? 
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AS DEMOCRACIAS AMERICANAS: 
EVOLUÇÃO POI:.ITICA 

a) - OS ESTADOS-UNIDOS 

Quando começou o século XX era notável o progresso 
dos Estados-Unidos. O presidente nessa ocasião, era Mac 

o Capitólio. "'de do Congrcs>o Nacional em WashJngton. 

Kinley, que morreu assassinado numa exposição em Bú
falo. 

Durante a presidência de Mac Kinley houve em Cuba 
a revolucão contra o domínio espanhol, chefiada pelo pa
triota J~sé Marti. Um navio norte-americano explodiu 
e os espanhÓI;:, foram responsabilizados pelo incidente. 

.. 
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A guerra -=ntre os Estados-Unidos e a Espanha durou 
apenas alguns meses, terminando em dezembro de 189B 
com o Tratado de Paris: a Espanha reconhecia a Indepen
dência de Cuba e cedia aos Estados-Unidos a Ilha de Pôr
to-Rico e as Filipinas. 

O sucessor de Mac Kinley foi Teodoro Rousevelt que 
governou até 1909 e fêz excelente administraçfio Com 
Wilson, eleito em 1913, os Estados-Unidos participanm 
da Primeira Grande Guerra. Depois dêsse conflito a 
grande nação enfrentou várias crises econômicas. sendo a 
mais grave a de 1929. 

Durante a última guerra governava os Estad o<> Unidos 
Franklin Roos~velt, eleito quatro vêzes e que morreu no 
poder. Seu sucessor foi o Presidente, Harry Truman. 

b) - O MÉXICO 

Porfírio Diaz, o Presidente P!!rpétuo, governou o 
Mexico durante muitos anos e fêz notav?l administra~,;ão. 
Seu sucessor Francisco Madero governou aper.as dois anos 
~ois foi assassinado durante um conflito na Capital do 
país. No govêrno de Huerta, seu sucessor, houve uma 
interve!lção dos Estados-Unidos . no México. O incidente 
foi soluciCnado pela mediação da Argentina, Brasil e 
Chile (A. B. C.) . 

Na presidência de Carram;a e de Plutarco Calles, o 
govêrno moveu violenta perseguição à Igreja, confiscando 
seus bens e prendendo seus sacerdotes. 

A agitação anticlerical no México agravou-se nova
mente em 1922. A paz religiosa só foi alcanç::tda com o 
govêrno de Cardenas. 

c) -AS REPúBLICAS DA AMÉRICA DO SUL 

Na Venezuela, o General Cipriano de Castro assumiu 
o poder em 1901. O país atravessava uma graude crise 
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financeira e por isso o govêrno suspendeu o pagamento 
da dívida externa provocando uma inter~renção armada da 
Itália, Inglaterra e Alemanha. Os Estados-Unidos, eiD 
nome da Doutrina de Monroe, protestaram contra essa in
tervenção e o incidente foi resolvido por arbitramento. 

As agitações políticas da Colômbia foram agravadas 
com a q_.zestão do Panamá: os Estados-Unidos pretendia~ 
construir um canal nessa região mas a sua proposta foi 
recusada pelo Congresso da Colômbia. Porém, pouco de· 
pois, irrompeu uma revolução no Panamá, que se torno~ 
República independente. E~tão_ os Esta~o~-~nidos o?t.I
veram, mediante uqjla indemzaçao, o terntono necessan•J 
para a construção do canal. 

Foi no govêrno de José Panda que a Bolívia teve com 
o Brasil a célebre Questão do Ac1·e. Essa questão só .fo1 
resolvida em 1903 com o Tratado de Petrópolis: o Brasil 
ficou com o Acre mediante o pagamento de dois milhões 
de libras e a construção da Estrada de Ferro Madeira 
Mamoré, ligando o interior da Bolívia à bacia amazi)nica: 

Em 1932 a Bolívia entrou em guerra com o Paraguai 
pela posse do Chaco. tsse conflito term~nou em 19J5 ~ra
ças à mediação dos governos da Argentma e do Brasil. 

Dos presidentes do Chile o mais notável foi Jorge 
Montt: melhorou a situação financeira e econômica do 
país, construiu estradas de ferro, desen_yolveu. a .nav~g~ção 
de cabotagem e incentivou a exploraçao dê: Jazidas mme
rais. 

No comêço do século XX foi grande o desenvolvimen
to econômico da Argentina, favorecido pela imigração e~
trangeira. Depois de Júlio Roca, seus melhores presiden
tes foram Manuel Quintana e Roque Saens Fefía. A Ar
gentina possui uma das mais importantes r êdes ferroviá
rias da América; seu atual presidente é Juan Peron. 

O regime republicano no Brasil começou no fim do 
século passado (1889) . As agitações políticas que se se
guiram, nos govêrnos de Deodoro e Floriano Peixoto, pro
vocaram grave crise financeira. A situação melhorou 
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depois, com o presidente Campos Sales, que r estabeleceu o 
crédito do país, o que permitiu a Rodrigues Alves, seu 
sucessor, a realização de importantes melhoramentos na 
Cidade do Rio de Janeiro. 

Em 1930, depois de uma revolução, assumiu o poder 
Getúlio Vargas que governou até 1945, quando foi deposto 
por um golpe militar. Governou depois o General Eurico 
Dutra. 

O atual presidente, Getúlio Vargas, foi eleito a 3 de 
outubro de 1950. 

RESUMO 

AS DEMOCRACIAS AMERICANAS: EVOLUÇÃO 
POLíTICA 

.a) - OS ESTADOS-UNIDOS 

Presidência de Mac Kinley: revolução de Cuba, che
fiada por José Marti. 

A Guerra com a Espanha e o Tratado de Paris: Inde
pendência de Cuba e aquisição pelos Estados-Unidos da 
Ilha de Pôrto-Rico e as Filipinas. 

Os sucessores de Mac Kinley: Teodoro Roosevelt, 
Wilson (Primeira Grande Guerra), Franklin Roosevelt 
(Segunda Guerra Mundial). 

O sucessor de Roosevelt : Harry Truman 

b)- O MÉXICO 

O Presidente Perpétuo: Porfírio Diaz. 
Govêrno de Huerta: intervenção dos Estados-Unidos 

no México e a mediação da Argentina, Brasil e Chile 
(A, B, C,) 
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Perseguição à Igreja: governo~ de Carranza e Plutarco 
Calles. 

A paz religiosa: govêrno de Carden2.s. 

c) - AS REPúBLICAS DA AMÉRICA DO StJL 

Govêrno de Cipriano dl:! Castro (Venezuela): in~ -~r
venção armada da Itália, Inglaterra e Alemanha. 

A Questão do Panamá ·(Colômbia): Independência do 
Panamá e a construção do Cana:l pelos Estados-ünid""~s. 

Govêrno de José Pando (Bolívia): a Questão do Ac ·e 
com o Brasi l. 

A Guerra do Chaco (1932): Paraguai e Bolívia. 
Administraç::io de Jorge Montt no Chile: desenvolvi

mento do transporte e exploração de jazidas minerais. 
Presiden tes da Argentina: Júlio Roca, Manuel Quin

t.:ma e Saens P efia . 
Agitações políticas no Brasil: govêrno de Deodoro e 

Floriano Peixot o. 
Administração de Rodrigues Alves: melhoramentos no 

Rio de J aneiro. 
O Brasi l depois de 1930: Getúlio Vargas (até 1945}, 

Eurico Dut ra e novamente Getúlio Vargas (atual presi
den te) . 

QUESTIONÁRIO 

1) - Que sabe sôbre o govêrno de Mac Kinley? 
2} - Como foi proclamada a Independência de Cuba? 
3) - Quem g-orv~'rn ava os Estados Unidos qu ando houve a Pri-

mei ra Gra nde Guerra? 
4 J - Que saGe sóbre F r anklin P.oosevelt? 
& 1 - Quem foi Porfírio Diaz? 
6) - Que sabe sôbr e a administração de Huerta? 
7) - Quem foi Cardenas? 
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8) Que houve na Venezu ela durante o govêrno de Cipriano de 
Castro? 

9) - Que foi a Questão do Panamá? 
·tO) - Quem foi José Pando? 
t 1) - Que decidiu o Tratado de P etrópolis? 
12) - Quando foi assinado o Tratado de Petrópoli s ? 
13) - Que foi a Guerra do Chaco? 
14) - Quem foi Jorge Montt? 
15) - Quais foram os principais presidentes ela ArgE'ntina? 
1 ô) - Quem é o atual Presidente ela Argentina? 
17) - Qual foi o principal fator do desenvolvimento E>conômico da 

Argentina no século XX? 
18) - Que sabe sôbre a admini stração de Campos Sales ? 
19) Quem foi o sucessor de Campos Sales? 
20) - Quem governou o Brasil depois de 1930? 

LEITURA 

PROGRESSO DOS ESTADOS-UNIDOS 

Não há exagêro em falar-se num milagre americano. 
O desenvolvimento dos Estados-Unidos foi mais rápido do 
que o de qualquer outra comunidade humana. Em século 
e meio formou-se na América do Norte uma nação que é 
hoje uma das mais poderosas da terra e que se tornou o 
asilo dos oprimidos e ofendidos do mundo inteiro. Ela 
criou meios de produção que lhe permitem, em tempo de 
guerra, armar não só os seus soldados, como também os 
de seus aliados, e que lhe permitirão, em tempo de paz, se 
forem bem empregados, libertar da necessidade a maior 
parte de seus cidadãos. 

Não há dúvida de que exi stem ainda na América mui
ta miséria e desigualdade, de que as insti tuições america
nas continuam a ser imperfeitas e de que a ambição e a 
corrupção desempenham aqui o seu papel como em todos 
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os outros países. Mas um julgamento imparcial deve re
conhecer que de 1787 a 1940 a América .proporcionou a seus 
habitantes mais paz, estabilidade e felicidade do que as 
grandes nações européias. 

(André Maurois - História dos Estados-Unidos -
pág. 508) o 

EXERCíCIOS SôBRE A UNIDADE X (A AM:Jl::RICA CONTEM
PORANEA) 

1) - O MOVIMENTO INTELECTUAL 

a) - Numerar corretamente: 

(1) - Fenimore Cooper, ( ) -O Corvo. 

(2) - Washington Irving. ( ) - Vida de George Washing-
( ) ton. 

(3) - Henriqueta Stowe. ) - Declaração da Indepen-
dência. 

(4) - Mark Twain. )- Uma Tragédia America-
na. 

(5) - Edgar Poe. ) -0 Príncipe e o Mendigo 

(6) - Theodore Dreiser. ) -0 último Puritano. 

(7) - George Santayana. - A Cabana do Pai Tomás. 

(8) - Jefferson. -O último dos Moicanos. 

b) - Assinalar com um x as frases certas: 

- Bolívar escreveu a "Carta de Jamaica". 

- Estêvão Ech~verria nasceu no Uruguai. 

- Estêvão Echeverria iniciou o Romantismo na América 
Espanhola. 

- Mitre escreveu a "História de Belgrano". 

- Zorrilla de San Martin é autor de "Tabaré". 
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- Zorrilla de San Martin escreveu "Facundo". 

- A poesia gauchesca surgiu na Bolívia. 

- O herói da Independência de Cuba foi José Marti. 

- Anunción Silva escreveu "Canto Errante". 

) - O primeiro presidente da · Academia Brasilei-ra de 
Letras f oi Machado de Assis. 

) - Euclides da Cunha escreveu "Os Sertões". 

) - O autor de "Capítulos de Histór~a Colonial" é o Barão 
dJ Rio "Branco. 

2) -O PAN-AMERICANISMO E A POLíTICA DA 
BOA-VIZINHANÇA 

a) - Copiar as seguintes frases, completando as lacunas: 
1) - A Doutrina de Monroe resume-se na fórmula ........ . 
2) - A Assembléia do Istmo foi inaugurada por ..... . ....• 
3) -- A política da "Boa-Vizinhança" foi inaugurada por . .......................... . 
4) - A Terceira Conferência Pan-Americana reuniu-se na ci-

dade ...................•.•. . . 
5) - As duas nações envolvidas no conflito de Letícia foram 

6) - A Guerra do Chaco começou no ano de .............. . 
7) - As nações envolvidas na Guerra do Chaco foram ....•. 

•• o •••••••••••••••• 

8) - A Guerra do Chaco terminou no ano de ............. . 

3) - AS DEMOCRACIAS AMERICANAS: EVOLUÇAO 
POLíTICA 

a) - Numerar corretamente: 

(1) - José Marti. ) - Presidente Perpétuo. 

(2) - Mac Kinley. 

~3) Porfírio Diaz. 

{_ - ~ 

Atual Presidente dos Esta
dos-Unidos. 

- Herói da Independência de 
Cuba. 

• 

• 
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Ilarry Truman . 

Cipri a no de Castro. 

- Presidente da Venezuela. 

- Presidente dos Estados-
Unidos assassinado em Bú
falo. 

16) - Juan Peron. 

(7) - Jorge Montt. 

- Presidente do Chile. 

- Atual Presidente da Ar-
gentina. 

(8) - José Pando. Presidente da Bolívia du
rante a questão do Acre. 

b) - Dar as datas correspondentes: 

1) Independência de Cuba. 

2) Tratado de Petrópolis. 

3) Início da Guerra do Chaco. ) 

4) Proclamação da República no Brasil. ) 

!5) - · Tnício do primeiro gov~rno de Getúlio 
Vargas. •• 

o I' 
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