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O HOMEM PRÉ-COLOMBIANO; SUA ORIGEM
E COSTUMES PRIMITIVOS
a)

-

ESTUDOS SóBRE O HOMEM PRÉ-COLOMIHANO

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 aparecido no Novo-Mundo e o lugar de onde teria sido originário.

I

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

Muitos sábios acreditavam que o homem pré-colombiano povoou o Novo-Mundo em época muito remota. Dêsses 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 grande sábio achou cêrca de trinta esqueletos. Depois de pacientes estudos, chegou à conclusão de que aquêles restos humanos 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 conclusões de Lund, favoráveis ao povoament o muito remoto
da América já não têm hoje muita aceitação.

b) -HIPóTE SES SôBRE O POVOAME NTO DA
AMÉRICA
Dos sábios que defenderam a hipótese do autoctonism o,
isto é, o homem americano originário da própria América,
cita-se o italiano, naturalizad o argentino, chamado Florentino 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 homem pré-colomb iano teria vindo da Asia. Os partidários
dessa hipótese afirmam também que o povoament o 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 continente para outro poderia ser feita com relativa facilidade.
A terceira hipótese chama-se australiana porque seus
defensores julgam que o homem primitivo americano procede da Austrália.
Finalmente , muitos sábios observaram numerosas semelhanças entre o indígena do Novo-Mund o e o que habita
certas ilhas da Oceania: concluíram , por isso, que os po·
voador es da América teriam vindo da Oceania.
Essa
quarta hipótese chamou-se malaio-polinésica.

c) -

COSTUME S PRIMITIV OS DO HOMEM
AMERICA NO

Na época do descobrime nto a América era povoada
por n umerosas tribos indígenas. Mas não se deve concluir que todos os índios americanos pos::míam ainda costumes primitivos como sucedia aos que habitavam o Brasil.
No México, n a 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 prata; também chegaram a adquirir elevados conhecimen tos
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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Emb ora houv esse, entre as tribo s mais atras
adas , muitas difer ença s, pode-se afirm ar que tôda s
elas se dedi cavam à caça e à pesca, e algu mas já prati cava
m
cultu ra rudim enta r. Ante s do plan tio, gera uma agrilmen te feito
pela s mulh eres, cabia aos hom ens a derr ubad
a das mata s;
em segu ida, fazia-se a quei mad a, que os índio
s tupis chamav am coivara, processo aind a hoje muit o
prati
cado no
inter ior do Bras il.
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meir o seme lhan te ao boi, vive em estad o selva
gem e a lhama, ~uito pare cida com um pequ eno camelo,
não supo rta

A princ ipal lavo ura era a do milh o, prod uto
em tôda a Amé rica. Na Amé rica do Sul tamb conhecido
ém era muito culti vada a mand ioca de que os índio s fazia
m farin ha.
A cerâmica, arte de fabri car obje tos de barro
nhec ida por tôda s as tribo s. No Bras il os vaso , era cos traba lhados com mais perfe ição foram enco ntrad os
na ilha de Marajá: é a ce1·âmica mara joara que se atrib
ui a índio s da
naçã o nuar uaqu e.
Um costu me, gera lmen te prati cado pelos índio
s american os era o da a'Y/,tropofagia. Em muit as
tribo s adm itiase a cren ça de que, devo rand o os prisi oneir
os,
se as suas qual idad es. Por isso, nas guer ras adqu iriam das pelo s moti vos mais insig nific antes , os comb emp reen diates tinha m
curt a dura ção: quan do já havi am apris iona
do u.m núm ero
sufic iente de inimigos, susp endi am a luta
e regre ssav am
às aldei as onde, em meio de gran des festas,
sacri ficav am
as vítim as.
Em muit as tribo s eram com uns o uso da rêde
e a arte
de tran çar o cipó para a fabri caçã o de cesto
s e outro s objetos de uso doméstico.
impo rtant e assin alar que a Amé rica foi o único
continen te q'le não conh eceu nem a roda , nem
o carro : é que
no Novo -Mun do não havi a anim ais de carga
, a não ser o
bisão na Amé rica do Nort e e a lham a no Peru
. Mas e priÉ

Cerãnrlca Perua na
Curios o vaso dos lnoios do Perú que reprod
uz a figura de um anima l.

carg as pesa das. É por isso que mesm o nas
cultu ras adian tadas , como a dos Inca s, o próp rio hom em é
que era utili zado no trans port e de merc ador ias.
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RESUMO

Gênero de vida das culturas atrasadas: caça e pesca.
O HOMEM PRÉ-COLOMBIANO; SUA ORIGEM E

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

COSTUMES PRIMITIVOS

A cerâmica: arte de fabricar objetos de barro.

a) - ESTUDOS SôBRE O HOMEM PRÉ-COLOMBIANO

A cerâmica mais adiantada no Brasil: C!::âmica marajoara.

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

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

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

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

QUESTIONÁRIO
1) -

b)

-

HIPóTESES SôBRE

O POVOAMENTO

DA

AMÉRICA

2) 3) 4) -

5) -

As hipóteses: autO'.:tonismo, asiática, australiana e malaio-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-Mundo seria originário da Oceania.
c) -

COSTUMES PRIMITIVOS DO HOMEM AME-

I

6) 7) 8) 9) 10) 11) -

12)
13)
14)
15)

16) 17) 18) -

RICANO

19) -

As culturas mais adiantadas: índios do México, lucatão e Peru.

20) -

Quem foi Pedro Guilherme Lund?
Qual a opinião de Lund sôbre o homem americano?
Que são fósseis?
Quais são as quatro hipóteses sôbre o povoamento da América?
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 antropofagia?
Por que os pré-colombianos não conheceram a roda e o
carro?
Que é a lhamat

História
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Nas Antilhas habitavam os Caribas ou Cara~ba~ que
também povoavam a América do Sul. Eram habeis ca2. 0 Ponto

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 proximidades 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 México, os Astecas possuíam um rico império que foi conquistado 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 estavam em decadência quando a América foi descoberta.

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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Os Chibchas possuíam adiantada cultura e distinguiram-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 espôsa, a Lua. chamava-se Chia.
-=-

A Metalurgia entre os Araucllnlos
Objeto de adõrno feito de prata que as mulheres araucânlas usavam na cabeça... A Metalurgia 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.

lnclio d o Cha co (Feiticeiro}

Os Chibcha_:; eram também hábeis tecelões; os tecidos
eram fabricados com a fibra do algodão. Sua principal

26
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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.

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 empenhavam-se em freqüentes guerras e resistiram heroicamente aos conquistadores espanhóis.
No sul da Argentina, na planície da Patagônia, habitavam índios que Fernão de Magalhães, quando fêz a célebre 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 Argentina.
O nome Terra-do-Fogo foi dado por Magalhães;
quando navegava, dur ante a noite, por essa região, observou Magalhães que a ilha era iluminada por grandes fogueiras.

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 brasileiro, cita-se a dos Guaicurus, índios cavaleiros do MatoGrosso, que m uito ajudaram o Brasil na Guerra do Paraguai.

c) -OS íNDIOS DO BRASIL
RESUMO

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 línguas travadas.
Das tribos dos Tupis, que habitavam o litoral, as mais
importantes eram Tupinambás, Ca~tés, Tamoios e _!upiniquins.
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-

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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TRIBOS DA AMÉRICA DO SUL

Habitantes dos Andes: Chibchas (Colômbia e Panamá), Incas (Peru) e Araucânios (Chile).
Patagônia (sul da Argentina) : os Patagões, nome dádo por Fernão de Magalhães.
Ilha da Terra-do-Fogo: os Fueginos.
Cidade dos Chibchas: Bacatá, atualmente Bogotá (Capital 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, Tamoios, Guaranis e Tapes.
Gês ou Tapuias: Aimorés.
Nuaruaques: Manaus.
Caribas: índios do vale do Amazonas.
Guaicurus: índios cavaleiros da Mato-Grosso.

História
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1) -

Onde vivem os Esquimós?
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

7) -

Qual a origem do nome canibal?

8) -

Quais os índios que habitavam os Andes?

viver~m
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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 Argentina?

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?

QUESTIONARIO

2) -

11

no Iucatão?

.·t.
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AS GRANDES CULT URAS INDfG ENAS
DA AMÉRICA
a) -

OS ASTEC AS

Antes dos Astecas, haviam ocupad o o México os Toltecas 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 bárbaro s, os Astecas conquis taram o país e lentam ente foram adquiri ndo a adianta da

d as
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cultura dos vencidos. Finalm ente fundar am no planalt o
ae Anauaq ue a Cidade de Tenoch titlan ou Mechtl i. Dêste
nome, Mechtli, derivou -se a palavra México que tanto serve para denom inar o país como a sua Capital .
O chefe asteca tinha a sua autorid ade limitad a por um
conselho. Além dos sacerdo tes e dos nobres, havia os homens do povo, corno os lavrado res e os comerc iantes. Os
escravo s eram constitu ídos pelos prision eiros de guerra ou
por aquêles que deixara m de cultiva r suas terras.
O comérc io era muito pratica do: havia em Tenoch titlan a grande praça do mercad o onde os Astecas vendiam
protàutos industr iais e agrícola s de tôdas as regiões do
país.
Os Astecas não conhec iam a moeda metálic a e em seu
lugar, usavam a sem9nt e de cacau.
No México a terra era dividid a em lotes para ser cu~
tivada pelos chefes de família. Além do milho e do cacau,
plantav a-se o maguei de que faziam uma bebida até hoje
muito aprecia da e que se chama pulque.
Os antigos habitan tes do México conhec iam os metais
preciosos, como o ouro e a prata, com que fabrica vam
jóias. Ignorav am o uso do ferro; do cobre e do chumbo
faziam suas armas como lanças, machad os e flechas providas de pontas de metal.
Os Astecas disting uiram-s e nas ciência s e nas artes.
Seus templo s chamav am-se teocalis e tinham a forma de
pirâmid es com degraus . No alto da pirâmid e, diante do
altar, ficava a mesa de pedra destina da aos sacrifícios humanos: o prision eiro de guerra ou escravo , que ia ser sacrificad o, era amarra do pelos pés e pelas mãos; em seguida o sacerdo te rasgava -lhe o peito e arranca va o coração,
ainda palpita ndo, para oferecê-lo à divinda de.
As leis astecas eram muito severas : pelos menore s
crimes, o crimino so ou era conden ado à morte ou passava
à condiçã o de escravo .

Antônio J&sé Borges Hermida
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,
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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 dificulta o conhecimentà da história dêsse püvo, já em decadência quando os espanhóis chegaram ao Novo-Mundo. Suas
cidades, como Uxmal e Palenque, possuem ruínas monumentais: 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 (ciência que estuda os astros): os sacerdotes maias sabiam meair 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 existentes no país.
c) -

OS INCAS

A tradição atribui a Manco Capac a fundação do Império 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.

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

O soberano inca, cercado de uma côrte numerosa era
considerado como o filho do Sol. 1!:sse astro, adorad~ eomo 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 sacerdotes, que eram numerosos e as "Virgens do Sol", sacerdotizas que vi viam isoladas em grandes edifícios, com a in-
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O dia destinado pn.ra o início da semeadura era em
todo o Império assinalado por grandes festas. O Imperador, em pessoa, inaugurava os trabalhos agrícolas: abria
sulcos na terra e com suas mãos plantava as primeiras sementes.
A Arquitetura dos Incas, embora menos adiantada que
·a dos Astecas e dos Maias, não consistiu apenas em palácios e templos: construíram também pontes, fortalezas e
até estradas providas de calçamento. Sabiam ainda fabricar objetos de ouro, prata, cobre e estanho mas, como todos 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)

Vaso Inca que reproduz a figura de um flomem sentado.

A mais impor1._ante fonte de riqueza do país era a agricultura: os Incas construíam canais de irrigação e sabiam
empregar adubos.
•

-

OS ASTECAS

Principais povos do México:
Maias.

Astecas, Toltecas e

A Capital do México: Tenochtitlan ou Mechtli, no
Planalto de Anauaque.
As classes: os sacerdotes, os nobres, homens do povo
e os escravos.

36

História

Antôniu José Borges Hermida

A moeda dos Astecas: sementes de cacau.
As plantas: milhQ, cacau e maguei.
O uso dos metair.: ouro e prata (jóias) ; chumbo e cobre (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, divisão 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 irrigação.
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
Qu2.is os povos que viviam no México?
Qual a origem da palavra México?
Qual a importância da semente do cacau no cmnércio dos
3) Astecas?
Quais as plantas cultivadas pelos Astecas?
4) Para que servia o maguei?
5) 6) -- Que fabricavam os Astecas com o cobre e o chumbo?
7) - Que eram os teocalis?
9) - Que apelioo tinham os Maias?
Como eram fpitos os sacrifícios humanos?
8) Quais as cidades maias encontradas em meio Jas florestas?
10) Que é a Astronomia?
1l) Que progresso fizeram os Maias na Astronomia?
12) 13) - Qual era a principal divindade dos Maias?
Quem foi Manco Capac?
14) 15) - Quais os territórios que compreendiam o antigo P eru'!
16) - Que era Inti?
17) - Que eram as Virgens do Sol?
18) - Como se iniciava entre os Incas a semeadura i
Que sabe sôbre a Arquitetura dos Incas'!
19)
20) - De que faziam os Incas seus tecidos ?
l) -

2) -

EXERCíCIOS SôBRE A UNIDAD:E: I (A AMÉRICA PRÉ-COLOMBIANA)
1) -

O HOMEM PRÉ-COLOMBIANO; SUA ORIGEM E
COSTUMES PRIMITIVOS

Copiar o seguinte trecho, completando as lacunas:
O sábio dinamarquês, chamado ............ , estudou no Brasil
ossadas humanas e de animais chamadas ................ , enconti·adas na caverna do .............. , perto da localidade chamada
A opinião de
· · · . . . . . . . . . . . no Estado de . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lund era a de que o homem primitivo povoou a América numa
época ....••.•.••..•••••
a)

•
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I>) -

(1) -

Numerar corretamente:
-

Autoctonismo

(2) -

Hipótese malaio-polinésica

(3) -

(4) -

Hipótese asiática

-

Hipótese australiana

e) -

-

-

O homem primitivo originário da própria América.
O homem primitivo teria
vindo pelo Estreito de
Bering.
O homem primitivo terill
vindo da Oceania.

das

Américas

Canadá e Estados-Unidos.

3) -

Planalto de Anauaque, México.

4) -

Península do Iucatão e parte da América (
Central.

5)

Antilhas.

6)

Colômbia e Panamá.

)

7)

Peru.

)

8)

Chile.

9)

Terra-Jo-Fogo.

10) -

O homem primitivo teria
vindo da Austrália.

Patagônia.

b) -

Copiar o seguinte trecho, completando as lacunas: ...•

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

Assinalar com um x as frases certas:
As culturas mais

-

-

~.
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2)

nações davam o nome de . . . . . . . . . . . . . .
-

II

antadas ficavam no Peru, Iucatão e

eiam à nação dos . . . . . . . . . . . . . . . . .

Os Tupinambás perten-

No Rio Grande do Sul as duas

no México.

lribos dos Tupis eram . . . . . . . . . . . . . . c . . . . . . . . . . . . . . .

O produto agrícola conhecido em tôda a América pelos ín-

morés pertenciam à nação dos . . . . . . . . . . . . . . . . .

dios era a cana-de-açúcar.

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

A cerâmica é a arte de fabricar objetos de vidro.

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

A cerâmica marajoara foi encontrada na Ilha de Marajó.

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

Os Ai-

As duas outras

Os índios cava-

A lhama é um animal da América do Norte.
-

~) -

A lhama é um animal do Peru.

AS GRANDES CULTURAS INDíGENAS DA AMÉRICA
a) -

Assinalar com um x as respostas certas:

2) -PRINCIPAIS POVOS PRÉ-COLOMBIANOS
Os Astecas eram o principal povo do México.
a) 1) -

Dar os povos indígenas correspondentes à localização:

Da Groenlândia ao Mar de Bering.

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 As tecas a semente do cacau era moeda metálica.
Os templos asteca s chamavam-se teocalis

b)

-

Numeral corrctamcnLe:
-

Fundador úo
pério Inca.

Im-

( 1) -

Os Gregos úo Novo-Mundo.

(~)

Uxmal.

-

Deus dos Incas.

(3) -

Zama.

(

-

Apelido dos Maias.

(4) -

Manco Capac.

(

-

Cidade dos Maias.

(5) -

Inti.

-

Deus dos Maias.

-

•
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A CONQUISTA EUROPÉIA
1 . Tradiç õ es
Mundo.

e

Hipóteses

Relativas

ao

Novo·

2 . O Descobrim e n to da América e Suas Conseqüê ncias .
3. A Conquista da
Portuguêses.

América

p or

Espanhóis

e

4. 0 Ponto
I,

O DESCOBRIMENTO DA AMÉRICA
a)

TRADIÇõES E HIPóTESES RELATIVAS AO

,.

NOVO-MUNDO

•

1

l

I

Desde a Antiguidade, quando viveram os gregos e os
romanos, que havia referências sôbre a existência de terras a ocidente da Europa. Depois, durante a Idade Média,
surgiram lendas sôbre ilhas misteriosas e essas ilhas figuravam 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 Portugal para visitar essa ilha.
Outra lenda referia-se à Ilha de São Brandão: é que
um missionário, com êsse nome teria ido a terras ocidentais 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 TerraVerde; um dêles, Leit Ericson chegou, alguns anos depois,
à costa da América do Norte, na Nova-Escócia, onde encontrou vinhas silvestres, chamando-a por isso, Vinlândia
(Terra da Vinha). Outras regiões do continente americano foram visitadas pouco depois, como a foz do São Lourenço, 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 Estados-Unidos os conquistadores europeus encontraram, em
grandes pedras, inscrições feit,as na língua daqueles navegadores.
b) -
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cente _Pinzon~ qu~ depois estêve no Brasil, numa viagem
que fez em Janeiro de 1500. Nessa viagem percorreu a

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,
aquêl es países do Oriente eram localizados em regiões próximas da~ Ilhas dos Açôres e das Canárias. Acredita-se
que Colombo obteve cópia dêsse mapa e, desde então, ficou 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
portu guês 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 ocupados 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 territórios conquistados até que, no tempo dos "reis católicos" estavam reduzidos do pequeno Reino de Granada.
Vencidos os árabes, em 1492, pôde Colombo, ainda nesse ano partir do Pôrto de Palas com três caravelas: Santa
Maria. Pinta e Nina. Um dos seus companh~iros era Vi-

O Rei D . Fernando
Casado com D. Isa bel. reinava na Espanha D . Fernan•
do quando a América foi descoberta.

costa do norte, descobríu a foz do Rio Amazonas, que chamou Mar Dulce, e o Rio Oiapoque, que durante muito tempo teve o nome de Vicente Pinzon.
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c) -

AS VIAGENS DE COLOMBO

A primeira expedição partiu de Falos, a 3 de agôsto
de 1492.
Durante a viagem os marinheiros ameaçaram revoltar-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 primeira 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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penso u 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 temporal 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 encontrado 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 esquecido, na Cidade de Valadoli.
d) -

CONSEQü:i!:NCIAS DO DESCOBRIMENTO DA
AMÉRICA

O descobrimento da América é tão importante que alguns 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 América 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 descobertas já fôssem conhecidas dos navegadores portuguêses
que percorriam a costa da Africa. Para evitar uma guerra entre as duas nações, Espanha e Portugal, foi assinado
o Tratado de !I'ordesiíhas: ficou estabelecido que os domínios dos dois países seriam separados por um meridiano
distante 370 léguas a oeste do Arquipélago de Cabo Verde: 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 distinguiram-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 durante 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 Europa, 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.

História

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 América 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 contornar a Africa.
Os reis de Espanha: D. Fernando e D. Isabel (os reis
católicos).
Ano de 1492: derrota dos árabes na Espanha (muçulmanos) 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 Oiapoque).
c) -

RESUMO

das

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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Quem foi Paulo Toscanelli?

Terceira viagem: descobrimento da foz do Orenoco
(Bôca-do-Dragão); prisão de Colombo por Francisco Bo·
badilha.

7) -

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

8) -

Que eram os muçulmanos?

guartfl yiasem: Colombp novaq1ente em terrf! firme.

9) -

Quais os reis de Espan ha que ajudaram Colombo?

n~

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?

Importâneia da data de 1492: início da Idade Moderna,

16} -

Quais as informações obtidas por Colombo quando es ~êve
na América, durante a quarta viagem?

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

17) -

Quando morreu Colombo?

!8) -

Quais a s principais
América ?

19} -

Que sabe sôbre o Tratado de Tonlesilhas ?

?.0} -

QnP. provocou o descobrimento de riquezas minerais?

Ano de 1506; morte de Colompo

Cidade de Vala-

doli.

CONSEQüÊNCIAS DO DESCOBRIMENTO
DA AMÉRICA

d)

Propagação çia civilização européia: fl qb:ça q9ê Jesuítas.
A importância comercial do Atlântico.

conseqü ências do

descobrimento

da

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

LEITURA
QUESTIONÁRIO
1) -

2)
3)
4}
5)

-

Quais eram as lendas da Idade Média sôbre a s terras do
Ocidente?
Que sabe sôbre o descobrimento da Groenlândia?
Que significa a palavra Groenlândia?
Quem foi Leit Ericson?
Quais as regiões da costa americana v1stadas p<ó!los suecos
e noruegueses?

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 descobridor, que talvez a amasse em segrêdo, tratou de correr para 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 simpatia 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 podia 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 últimas esperanças foram-se dissipando à medida que o Rei
Fernando, ingrato e ciumento, n ão lhe atendia às reclamações. No mês de maio de 1506, estando em Valadoli, sentiu que ia morrer. Vestiu o hábito de São Francisco, pediu a Extrema-Unção e fechou os olhos murmurando: "Em
tuas mãos, Senhor, encomendo a minha alma".
(História das América s Ricard o L evene -

P á jt.
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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 império indígena, com ouro e prata em abundância, resolveu. o
primeiro Governador de Cuba, Diogo Velasquez, con9-u:st á-lo. Com êsse propósito foi organizada uma exped1çao,
sob o com ando de J oão de Grijalva. Mas essa expedição
apenas tocou ao litoral.
F oi ou tro espanh ol, 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 im possível 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 espanhó.l!i.
O Imperador do México cham ava-se Montezuma.
Quando soube que os invasores se apr oximavam , Montezum a enviou-lhes muitos presentes e pediu-lhes que abandonassem o país. Cortez, porém, agiu com habilidade, insistindo em ser conduzido à sua presença, para entregarlhe u m a mensagem do Rei da Espanha.
Com o auxílio de outros índios, os espanhóis alcançaMonram a Capital, Tenochtitlan, onde se apoderaram
tezuma. Nessa ocasii'ío o Governador de Cuba, Dwgo Ve-

?e

54

Antônio José Borges Hermida
Históda

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 inimigos e, depois de vencê-los, teve que voltar imediatamen-
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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.

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 intimaram Montezuma a que aparecesse à janela do palácio . .

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 Imperador 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 expedição 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 vitória dos inv~ores a guerra civil entre o Imperador Ataualpa 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 condenálo 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 explorou a Península da Flórida. Êsse espanhol já era idoso mas soube, por intermédio dos índios, que havia na região a Fonte da Juventude: quem nela se banhasse readquiria 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 território que depois se chamou Bolívia e, com grande sacrifício, conquistou o norte do Chile. Em seguida foi nomeado pelo Rei da Espanha para governar a regi!io conquistada: 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 combatido tribos de índias e, como há uma lenda antiga de mulheres guerreiras, que se chamam amazonas, foi êsse o nome 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 interior havia a Montanha de Pmta e o poderoso Rei Branco, senhor de um império riquíssimo. Essas notícias, que
possivelmente se referiam aos domínios d , Incas, despertaram 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 procura 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 ambicionada 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 fundaçã o da Cidade de Buenos- Aires. Um dos
seus companh eiros, João de Espinosa , subiu o Rio Para"guai e, no ano seguinte , fundou a Cidade de Assunçã o.
<;})

-

CONQU ISTA DA AMÉRIC A PELOS
PORTU GUftSE S

Logo depois à o descobri mento do Brasil, o rei D. Manuel organizo u duas expediçõ es com o propósit o de explorar a costa brasileir a. A primeira , que partiu de Portuga l
.em 1501, era comand ada por Gaspar de Lemos e descobri u
a foz do Rio São Francisc o, 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 comand ada por u2'Tlça1o Coelho.
Nas duas expediçõ es vinha o pilôto florentin o A mérico Vespúcio , cujo nome serviu para denomin ar o continente descobe rto por Colombo . Entretan to, informa do D.
Manuel de que a única riqueza do país era o pau-bras il,
nada fêz pela sua coloniza ção, preferin do arrendá- lo a um
grupo de negocian tes.
Foi o rei D. João UI, sucessor de D. M~nuel, quem
resolveu coloniza r o Brasil, pois temia que êle passasse para o domínio dos franceses, estrange iros que vinham à
costa brasileir a fazer o contraba ndo do pau-brasil.
D.
João III organizo u a expediçã o cuj o comando coube a Martim Afonso ele Sousa. Em 1532, Mar tim Afonso fundou
na costa paulista a primeira vila do Brasil: São Vicente.
Dois anos depois o rei criava o regime das Capitanias
Hereditá rias e novas vilas surgiram , como a de Olinda, na
Capitan ia de Pernamb uco ou Nova-Lu sitânia. O mesmo
sober ano criou depois o Govêrno -Geral e o primeiro Governado r-Geral, Tomé d Sousa, f undou, em 1549, na
Bahia, a Cidade do Salvador, que foi a primeira Capitr~l
do Brasil.
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Entretan to, a maior lJ ü l te da costa btasileir a continuava despovo ada o que .favorecia a ação dos francese s que se
aliav.am aos índios. A do Rio de Janeiro e do Maranh ão
chegara m a ser ocupada s por êsses estrange iros. No Rio
de Janeiro eram chefiado s por Villegai gnon e foram expulsos por Estácio de Sá e seu tio, Mem de Sá, Terceiro
Governa dor-Ger al do Brasil. No Maranhã o, onde fundaram São Luís, hoje Capital do Estado, foram veneido s por
Jerônim o de Albuque rque.
Para a conquis ta das outras regiões setentrio nais, como Sergipe, Paraíba , Rio Grande do Norte, Ceará e Pará
foram organiza das numeros as expediçõ es. A última de_ssas expediçõ es foi a de Pedro Teixeira que, em 1637 subm
o Rio Amazon as até o territóri o do Peru e contribu iu para
que passasse ao domínio de Portuga l uma extensa região
que pelo Tratado de Tordesil has devia pertence r à Espanha.

RESUMO
CONQUISTA DA AMÉRICA POR ESPAN HóiS E
PORTU GUtSES
a) -CONQ UISTA DO MÉXICO
Primeir a expediçã o: enviada por Diogo Velasqu ez · e
comanda da por João de Grijalva .
A expediçã o de Fernão Cortez: 600 homens, alguns
canhões e 18 cavalos.
Causa da vitória de Cortez: apoio das tribos revoltadas contra os astecas.
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Cortez no México : aprisiona Montezuma mas tem que
abandonar a capital (Tenochtitlan) para combater os espanhóis 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 Imperador Ataualpa e seu irmão Huáscar.
Pizarro no Peru: prisão de Ataualpa e sua condenação 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 Península da Flórida.
Conquista do Chile: iniciada por Diogo Almagro (assassinado por ordem de P izarro) e ·concluída por Valdívia,
o fundador de Santiago (morreu combatendo os araucânios).
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 Martim Afonso (1530-1532) e criação dos regimes das Capitanias 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 er ônimo de Albuquerque.
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)

Quem era .l\1ontezuma?

4)

Quem era Pedro Alvarado?

5)

Que é Noite-T1·iste?

6)

Como morreu Montezuma?

7)

Quem era D. Antôni0 de Mendonça?

8)

Que sabe sôbre Balboa?

9)

Que favoreeeu a Pizarro para a conquista do Peru?

10)

Que sabe sôbre a ação de Pizarro no Peru?

1:)

Que era a Fonte da Juventude ?

12)

Como foi conquistado o Chil e?

13)

Quem era Orelhana?

14)

Qual a origem do no~ e Amazonas?

15)

Quem descobriu o Rio da Prata?

16)

Que lenda contavam os índios do Rio da Prata?

17)

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"iuguêses?

EXERCíCIOS SôBRE A UNIDADE li (A CONQUISTA i:UROPÉIA
1) -

a) -

O DESCOBRIMENTO DA AMÉRICA

Copiar o seguinte tL·echo, completando as lacunas:

As principais ilhas misteriosas eram . . . . . . . . . . e ..... ... .. ..
Essas il~as figuravam nos mapas, chamados •• ••• ••• : ••• ,
A
grande llha da América do Norte, descoberta1 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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1!:sses soberanos eram apeli.

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) -

a) -

CONQUISTA DA AMÉ.<.ICA POR ESPANHóiS
E 'PORTUGU1l:SES
Numerar corretamente:

(l) ( 2) (3)

Fernão Cortez.
Balboa.
Francisco Pizarro.

( ) (- ) ( ) -

(4)
(5)
(6) -

Império dos incas.
Ataualpa.
Montezuma.

(

Imperador do México.
Companheiro de Cortez.
Descobridor do Pacifi.
CC.

(7) -

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

) - Irmão de Ataualpa.
( ) - Conquistador do México.
- Primeiro
Governado1
de Cuba.
) - Conquistador do Peru.
) - México.
) - Imperador dos Incas .
) - Peru .
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Assinalar com um x as frases certas:

h)

O descobridor da Flórida foi Ponce de Leon.

(

Diogo Almagro conquistou o nor te do Chile.
-

Diogo Almagro fundo u Santiago.
Francisco Orelhana explorou o Rio Orenoco.
A viagem de Orelhana foi em 1542.

c) -

-

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 E spinhosa fundou a Cidade de Assunção.

Escrever o que julgar certo:

1) -

Comandante da expedição ao Brasil em
1501.

2) -

Pilôto florentino que acompanhou
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)

as

Chefe da expedição que subiu o Rio Amazonas em 1637.

UNIDADE Ill

A AMÉRICA COLONIAL ESPANHOLA
1 . O Novo-Mundo Espanhol; Divisão Administrativa.
2. As Terras Platinas; a Colônia do Sacramento
e as Missões do Uruguai.
3 . O Vice-Reino do Prata.

6 . 0 P onto

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 NovoMundo. 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 descoberto e colonizado pelos por tuguêses, e as três Guianas
que couberam à Fran ça, Inglaterra e Holanda.
Para administrar todos os negócios relativos às colônias, os Reis Católicos criaram, em 1503, na Cidade de Sevilha, 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 navios, estabelecia os impostos para as mercadorias que chegavam da América e as que para a América eram exportadas.
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 descobrir terras 7 ou conquistá-las.
As esquadras que partiam para a América tomavam
notas rigorosas de tudo que iam observando, como tempestades, 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, incumbidos 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

História

Amérlco Vespúclo

Pilôto-Mor do Reino.

antes, êsse navegador estivera a serviço de Portugal e havia acompanhado as duas expedições exploradoras enviadas ao Brasil, em 1501 e em 1503, pelo Rei D. Manuel.
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Durante o período das conquistas e dos descobrimentos foi importante o papel exercido pela Casa da Contratação. Mais tarde, porém, quando se organizou a administração das colônias, todos os negócios relativos à América 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) -

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

das

DIVISAO ADMINISTRATIV A

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 (atualmente Argentina, Paraguai e Uruguai).
Além dos vice-reinos, foram criadas as capitaniasgerais, 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 alcaidesm~ e os corregedores. Assim como a autoridade dos
vice-reis e dos capitães-generais era limitada pela audiência, a dos alcaides-mores e corregedores era controlada
por um conselho: o "ayuntamiento" ou cabildo, espécie de
Câmara Municipal.
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Das classes, em que se dividia a sociedade colonial espanhola, a mais importante era a dos "chapetones>', constituída 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 independêncié) das colônias espanholas.

Os índios eram reunidos em grupos chamados "repartimientos" ou "encomiendas". Os que dirigiam as "encomiendas" chamavam-se "encomendeTos": eram pessoas que
obtinham o privilégio real de utilizar os índios nas atividades das minas, lavouras e construções.
Com a criação das "encomiendas" queria o govêrno
espanhol converter os índios em pessoas úteis, acostumadas ao trabalho e à civilização. Entretanto, tão boa intenção foi sempre prejudicada pela ambição dos "encomenderos" 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 território do Brasil fôsse maior do que o que havia sido estabelecido pelo Tratado de Tordesilhas.

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

-

RESUMO
O NOVO MUNDO ESPANHOL ; DIVISÃO ADMINISTRATIVA
a) -A CASA DA CONTRATAÇÃO E O CONSELHO
DAS íNDIAS

c)- A SOCIEDADE COLONIAL
Muito progrediu o ensino nas colônias espanholas.
Em 1538 foi criada a primeira universidade, a de São Domingos. 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 Espanha. Êsse comércio consistia em produtos da lavoura, como cana-de-açúcar~ trigo e vinho, ~ na exploração de metais preciosos, abundantes no México e no Peru. Os navios, que levavam a carga para a Europa, viajavam em
comboios, porque eram freqüentemente atacados pelos
piratas franceses, ingleses e holandeses.

das

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.

'

i'

Funções comerciais da Casa da Contratação: fiscalizar 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 marítimas da Casa da Contratação.

)

.~

·'
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O primeiro Pilôto-Mor: América Vespúcio que já servira 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: vicereis e capitães-generais.
A audiência: assembléia que limitava os poderes dos
vice-reis e capitães-generais.
Obrigações dos governadores: conquistar terras e coIonizá-las.
Administração das cidades: alcaides-mores e correged0res.
·
;
O cabildo ou "ayuntamiento": conselho que limitava os
poderes dos alcaides-mores e corregedores (espécie de Câmara 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 Domingos (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) .

das
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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 n ome 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 riquezas de que falavam os índios, como ainda pensavam encontrar, internando-se pelo interior, uma passagem que
comunicasse o Atlântico com o Pacífico. Entretanto, o

das
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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 situação 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, ordenou que os sobreviventes abandonassem Buenos Aires.
Entretanto o local, que D. Pedro de Mendonça havia
escolhido para a fundação da cidade, era muito importan-

Vista de Buenos Aires em 1794.
Segunda Fundação de Buenos Aires (1580).

Rei da Espanha, com o desejo de assegurar a posse definitiva das terras platinas, resolveu promover, o mais depresPara isso organizou uma
sa possível a sua colonização.
expedição, cujo comando coube a D. Pedro de Mendonça

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 fundados 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, fundaram Cordoba, Salta, Jujui e São Luís.

/

A princípio coube a Assunção a sede do govêrno das
terras platinas. Mas, enquanto Assunção entrava em dec~dência, Buenos Aires de tal modo prosperou que se tornou, 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 fundação 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 própria Espan~a o respeitou pois se apoderou das Filipinas,
Ilhas do Onente que, por aquêle tratado, deviam ser portuguêsas. 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 poder~so nucleo, ,?I~uado do outro lado do rio, e que era Buenos
Aires, a Coloma do Sacramento dificilmente poderia manter-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, porque 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 LisLoa. Quando se assinou o de Madri, em 1750, caberia ao
govêrno espanhol a Colônia do Sacramento. Mas êsse tratado foi anulado e, alguns anos depois, a Colônia foi ocupada 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 Colônia do Sacramento era assegurada à Espanha.
·
As Missões do Uruguai foram fundadas pelos Je s u ít~s
~spanhóis, depois que os bandeirantes paulistas destruíram 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 separadas 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 distante 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 pretendiam apoderar-se das costas da Patagônia, atraídos principalmente 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 Vertiz, nascido no México, fêz excelente administração: desenvolveu 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 revolta 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 espanholas e Tupac Amaru condenado à morte. Contudo a figura do chefe indígena despertou a admiração dos criolos, os filhos de espanhóis nascidos na América, e contribuiu 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 espanholas da América do Sul.

RESUMO
O RIO DA PRATA
a)

-

AS TERRAS PLATINAS

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

História
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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 margem 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
da Colônia do Sacramento (1681).

port~guêsa

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

8)

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

10) -

Que decidiu o Tratado de Lisboa?

11) -

Quem foi Pedro Cevalos?

O VICE-REINO DO PRATA

O Vice-Reino do Prata: criado em 1776 pelo Rei Carlos 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.

Por que era difícil a defesa da Colônia do Sacramento?

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
Amaru?

Administração de .João Vertiz: desenvolvimento do
ensino e a revolta de Tupac Amaru.
Conseqüências da revolta de Tupac A'11aru: c'lesenvolvimento do espírito revolucionário entre os rriolng .

1)

Quem descobriu o Rio da Prab?

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

principal coMeqüência da revolta de

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

Dar a significação dos seguintes têrmos .

1) -

Cartógrafo.

Z) -

Pilôto-Mor.

il) --

Chibchas.

3)

Qu em foi D . Pedro de Mendonça? x. ,,

4) -

Audiência.

4)

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

5) -

Ayuntamiento.

5)

Quem foi João de Garay?

li) -

Repartimientos.

6) -

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

'1) -

Quais aR primeiras cidades fundadas

no

Rio da Prata:

Tupac

EXERCíCIOS SôBRE A UNIDADE III (A AMÉRICA COLONIAL ESPANHOLA)
1)

QUESTIONARIO

81

Quando foi fundada a Colônia do Sacramento?

9) -

c) -

li

7) -

F.ncomenderos.

,R) -

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

b)

A primeira universidade

da América

Espanhola foi a

criada no ano de

de

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

Chapetones eram

Do cruzamento do branco com o índio resultou os ............ .. , do negro com índio . . . . . . . • . . . • • • e do
branco com negro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No Brasil os mestiços tinham o nome de . . . . . . . . . . . . . . . . . . e eram chamados cafuzos os

·I
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-

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 vicereino foi criado no ano de . . . . . . . . . . . . . . . . pelo Rei de Espanha
Antes as terras do Rio da Prata pertenciam
O primeiro Vice-Rei do Prata foi

........ . ........... e o segundo

O RIO DA PRATA

11

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

ao Vice-Reino . . . . . . . . . . . . . ..
2) -

América s

-

As duas prinei-

pais colônias espanholas que produziam metais preciosos são ...•..
. . . . . . . . e . . . . . . . . • • . . . . . . . . . Os filhos de espanhóis nascido'>

das

O chefe

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

Numerar corretamente :

Os filhos de espanhóis nascidos na América.

(1)

Primeiro fundador de Buenos
Aires.

} -

João Dias de So
lis.

(2)

Descobridor do Rio da Prata.

-

Nunez do Prado.

(3)

Fundador da Cidade de Barco.

-

João de Zurita.

(4) -

Segundo fundador de Buenos Aires.

-

D. Pedro de Mendonça.

(5) -

Fundador
Londres.

-

João de Garay.

b) (

da povoação de

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.

tinham o nome de ............ ....•..

1

UNIDADE IV

A AMÉRICA

COLONIAL INGLÊSA

1 . Primeiros Estabelecimentos na
Norte; Espanhóis e Francesea:
I

2 . A Colonização lnglêsa.
3

Os Holandeses e Suecos.

América do

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 EstadosUnidos, 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 morreu. 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 começaram a exploração do Canadá. O navegador Jaques Cartier, que procurava ao norte da América uma passagem
para as índias (Passagem do Noroeste), estêve em TerraNova, então denominada Terra-do-Bacalhau, e no Rio Hochelaga, 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 desinteressar-se de emprêsas coloniais no Novo-Mundo.

Eft stó rta
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Somente muitos aJJos depois, quando reinava na França Henrique IV, é que s~ organizou importante expedição
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à América. Um dos seus chefes, Samuel Champlain, fundou Quebec que veio a ser a Capital da Nova-França.
Champlain, acompanhado de muitos índios Algonquins,
continuou a avançar para o interior pois esperava descobrir 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 colonos inglêses.
a) -

Apelidado o "Pai da Nova França". Champlain foi o fund ador
de Quebec.

das

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 Associados", 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·
Entretanto, a pesca da
les fôsse feito por particulares.
baleia e da foca era permitida a todos os colonos. As terras do \'ale do São Lourenço, repartidas entre grandes senhores, foram arrendadas às pessoas pobres que quisessem
cultivá-las. O arrendatário, além do pagamento de determinada quantia, era obrigado a trabalhar, para o proprietário, 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 fundaram a Colônia da Luisiânia. Dêsse modo a Nova-Fran-
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Canadá, sujeita a um clima mais frio e com poucos portos,
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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 estendeu-se também pelas colônias americanas.
Ficou logo
provada a sup,e rioridade 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 bravos Iroqueses, índios que odiavam a Nova-França, desde a
administração de Samuel Champlain.

/

Cavalier de la Salle, exploraéiOT francês que percorreu o Mississipe.

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

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 preciso, ficaremos sepultados sob os escombros da Colônia".
Montcalm morreu combatendo e os inglêses apoderaramse 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-Unidos.

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 quatro missões pelos franciscanos espanhóis.
Exploração do Ca~adá pelos franceses: Jaques Cartier na Terra-Nova e no Rio Hochelaga (São Lourenço) .
Samuel Champlain no Canadá: funda Quebec, descobre 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 Arcansas; 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 NovoMundo.
O defensor da Nova-França: o Marquês de Montcalm.
O Tratado de Paris: o Canadá passa a ser colônia inglêsa.
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 NovaFrança?
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7)

Quem foi Richelieu?

8) -

Que estabelecia a Companhia dos Cem Associados?

9) 10) -

Quais as obrigações dos que arrendavam terras no vale do
São Lourenço?
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 fran ceses no vale do Mississipe ?

14) -

Qual era a superioridade que tinham as colônias
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?

A COLONIZAÇÃO INGL~SA . OS HOLANDESES E SUECOS

in~lêsas

.
Walter Kalelgh , o Fundador da Vlrgfnla.

Antônio José Borges Hermida
a) -

I

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 soberana era apelidada a Rainha Virgem e, por isso, Walter
Raleigh, desembarcando na costa americana. fundou a colônia que se chamou Virgínia. Mas essa primeira tentativa não teve êxito e a falta de recursos obrigou \;valter
Raleigh a abandonar seus planos de colonização.
As pe.rseguicões religiosas que católicos e protestantes, chamados puritanos. sofreram durante o reinado dos
Stuarts. sucessores de Isabel. foram uma causa importante 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 sentimento 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 arrastaram o navio para a costa da Nova-Inglaterra, ao norte, onde fundaram a Colônia de New Plymouth. Antes
do desembarq ue 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.
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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 democrático: só podiam ser ele:itores e participar das assembléias os que fôs<Jem proprietários. De Boston partiram
os fundadores de outras colônias, como New Haven e Connecticut, também na Nova-Inglaterra.

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

Entre as colônias do centro, fundadas pelos inglêses, a
mais importan+~ foi Pensilvânia, que tinha êsse nome porque o fundado'( chamava-se WilLiam Penn, um nobre inglês muito rico. Penn havia-se convertido à seita dos
quakers, rehgiosos dedicados ao trabalho honesto, que inspiravam confiança aos índios e concorriam para a prosperidade da colônia.
No sul, além da Virgínia, surgiu a Colônia de Maryland (Terra de Maria) em homenagem à Rainha Maria
Tudor. Foi fundada por um fidalgo católico, L01·d Baltimore, mas povoada também por protestantes e quakers

Antônio José Borges Hermida
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 homenagem àquele soberano. Mais tarde a colônia desmembrou-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 entre 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 produto mais cultivado era o fumo e, como essa planta consome
ràpidamente a fertilidade do solo, os plantadores necessitavam 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 serviço dos holandeses, fêz uma viagem à América e descobriu 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 Ocidentais resolveu empreender a sua colonização. Surgiu assim --a Nova-Holanda que dep.ois, conquistada pelos inglêses, deu origem a Nova-I01·que .
Muitos fatôres contribuíram para prejudicar o progresso da Nova-Holanda. O comércio de peles só podia ser
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feito pela companhia e os colonos não podiam fabricar tecidos 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 expansão holandesa provocou protestos dos colonos da NovaInglaterra e para o sul dos da Virgínia.
Alguns colonos holandeses, descontentes com a Companhia das Índias Ocidentais, resolveram oferecer ao Rei
da Suécia um plano de colonização na América. A expedição, comandada pelo holandês Pedro Minuit, desembarcou na Baía de Delaware, onde iniciou a colônia da NovaSuécia, com a construção de um forte que, em homenagem
à Rainha, se chamou Forte Cristina. Em seguida avançaram pelo vale do Rio Delaware e apoderaram-se das fortificações que os holandeses haviam fundado. Não tardou, 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 seguida, organizada uma expedicão e os holandeses, porque
não tinham meios para a resistência, tiveram que se render.
A conou:sta da Nova-Holanda, que SP converteu em
Nova Iorque, é muito importantf> porque estabeleceu comunicação 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 Raleigh funda a colônia da Virgínia (século XVI) .
Causa da colonização no reinado dos Stuarts: as perseguições sofridas pelos católicos e puritanos (protestantes) .
b) -

PRINCIPAIS COLôNIAS

Os primeiros colonos inglêses : viajam no Mayflower
(Flor de Maio) e fundam New Plymout (Nova-Inglaterra).
Os fundadores de Boston: nobres puritanos.
Colônias fundadas por Boston: N ew Haven e Connecticut.
•
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 reinado 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 cidades e povoados.
c) -

OS HOLANDESES E SUECOS NA AMÉRICA
DO NORTE
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Causas do pouco desenvolvimento da Nova-Holanda:
o comércio de peles, privativo da Companhia, e impossibilidade 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: comunicações entre as colônias do Norte (Nova-Inglaterra) e as do
Sul.

QUESTIONARIO
1) -

Como se dist r ibuíam a s trêze colônias inglêsa s ?

2) -

Qual a origem da Virg ínia?

3) -

Por que protestantes e católicos emig raram para a América?

4) -

Que era o Mayflower?

5) -

Como se chama a primeira colônia que os puritanos fundaram 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) -

A viagem de Henrique Hudson (1609) : descobrimento 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.

das

Quem foi Lord Baltimore?

11) -

Que sabe sôbre a fundação da Carolina?

12) -

Quais a s 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)

Por que a Nova-Holanda não progrediu?

16)

~u em

17)

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 conqui sta
da Nova-Holanda?

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

foi Pedro Minuit?

a ser colônia . . . . . . . . . . . . . ..

Em 1803 os Estados-Unidos com-

praram a . . . . . . . . . . . . que pertencia à ............ .
2) -

EXERCíCIOS SôBRE A UNIDADE IV (A AMÉRICA COLONIAL INGL:I!:SA)

A COLONIZAÇÃO INGL:Il:SA.
E SUECOS

OS HOLANDESES

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

riPJI'..,

Assinalar com um x as frases certas :
-

PRIMEIROS ESTABELECIMENTOS NA AMÉRICA
DO NORTE

1) -

das

I

Os tripulantes do Mayflower fundaram New
mouth.

Ply-

Os tripulantes do Mayflower eram católicos.
a) -

(1)
(2)
(3)
(4)

(5) -

(6) -

(7) (8)

Numerar corretamente :

Fundador de Quebec.
Descobridor da Califórnia.
Descobridor da Flórida.
fndios do Novo-México.
Navegador francês que estêve ~m Terra-Nov,a.
índios derrotados por Champlain.
Negociante francês que desceu o Mississipe.
fndios aliados de Champlain.

b) -

(_)
Ponce de Leon.
Iroqueses.
Pueblos.
J aques Cartier.

(
(

) -

(
(

)

(

)

(

) -

Algonquins.
Cavelier de la Salle.
Coronado.

-

Samuel
plain.

Cham-

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 alia nça do':
índios . . . . . . . . . . . . . O tratado que pôs têrmo à Guerra dos Sete

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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A AMÉRICA COLONIAL PORTUGU.tSA

:

1 . O Brasil e as Colônias Latino-Americanas.

I

2. A Expansão Territorial do Domínio Português.
3 . A Formação de Limites.

•·

.

..... ;--.
........
# •
.~

10. 0 Ponto

O DOMíNIO
a) -

PORTUGU~S

NA AMÉRICA

O BRASIL E AS COLôNIAS LATINO-AMERICANAS

Antes mesmo do descobrimento do Brasil, Portugal e a
Espanha haviam assinado um tratado que separava as terras descobertas pelas duas nações: foi o Tratado de Tordesilhas (7 de junho de 1494). O Meridiano de Tordesilhas deveria passar a 370 léguas a oeste das Ilhas de Cabo
Verde: tôdas as terras que ficassem a leste desta linha seriam portuguêsas e as que ficassem a oeste caberiam aos
espanhóis.
Segundo a opinião mais comum o Meridiano de Tordesilhas 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·osso e Rio Grande do Sul, quase todo o Pará e extensas regiões 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 constitui a República Oriental do Uruguai foi uma causa importante 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 MatoGrosso (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 importância os rios: o Tietê era aproveitado pelos bandeirantes que procuravam as aldeias dos jesuítas espanhóis, localizadas 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 portuguêses. 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 indispensável 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 chamadas Entradas e Bandeiras. Também houve expedições organizadas pelos Jesuítas e outros missionários, para a catequese 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 afastando do litoral, seguindo o curso dêsse rio. Alguns criadores 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 litoral
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 espanholas.
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 exploradora 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: provàvelmente foi trucidada pelos índios.
Outra Entrada importante foi a de Be chior Dias Moréia. Êsse sertanista era neto de Caramuru (Diogo Alvares 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, atacavam as aldeias ou reduções, fundadas pelos jesuítas espanhóis, nas terras que pelo Tratado de Tordesilhas per-
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O Meridiano de Tordesilhas no Brasil: Belém do P ará
e Laguna em Santa Catarina.

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 Antônio Rapôso Tavares. :t!:sse bandeirante subiu o Rio Paraguai 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 Esmeraldas. Em 1671, Fernão Dias partiu de São Paulo em
busca dessas pedras. No vale do Rio das Velhas, em Minas-Gerais, o grande bandeirante morreu supondo que as
h avia descoberto. As pedras que êle trazia eram, entretanto, turmalinas sem valor. Nem por isso a ·Bandeira de
F ernão Dias deixou de ter importância: ela indicou o caminho para outras expedições que descobriram ouro.
No Mato-Grosso, região que pelo Tratado de Tordesi1has pertencia à Espanha, foram descobertas minas de ouro 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 Bartolom eu Bueno da S ilva, filho do bandeirante do mesmo nome.
Am b os eram 11pelidados Anhangüera, palavra indígena que
significa Diabo V elho.

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

RESUMO

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

O DOMíNIO PORTUGUtS NA AMÉRICA
a) -

O BRASIL E AS COLCNIAS LATINO-AMERICANAS

O Tratado de Tordesilhas (7 de junho de 1494): separação das terras portuguêsas das espanholas.

Territórios espanhóis que atualmente pertencem ao
Brasil: Amazonas, Mato-Grosso, Rio Grande do Sul extensas 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 (Paraná), nio Grande do fqJ (Sete Povos do Uruguai e Tape )
sul do Mato-Grosso (Itatim).
ImporH\.ncia dos rios: Tietê (bandeirantes), São
Francisco (criação de gado) e Am&zonas e afluentes (padres portuguêses).
b) -

A EXPANSAO TERRITORIAL: FORMAS DE
PENETRAÇÃO

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

As Entradas: expedições geralmente organizadas pelo
Govêrno (muitas não iam além do Meridiano de Tordesilhas).
As Bandeiras: organizadas geralmente por particulares
(utingiram terras espanholas).

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 (Paraná), Uruguai e Tape (Rio Grande do Sul) e Itatim (sul
do Mato-Grosso) .
Ataques ao Itatim: Bandeira de Antônio Rapôso Tavares.
Bandeira de Fernão Dias Pais (Governador das Esmeraldas): 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 Bueno da Silva (o Anhangüera).

QUESTIONARIO

.) I
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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
atacados pelos bandeirantes?
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6) -

Quais os rios qu~tivet·atr. itn;,portância na expansão territorial do Brasil? ""-...) >-

7~

Quais foram as principais causas das Entradas e Bandeiras?

-

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

18) -

Que título teve Fernão Dias Pais? O..t

19) -

Quem foi Pascoal Moreira Cabral 7

20) -

Quem foi o Anhangüera?

Pais~
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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 Meridiano de Tordesilhas, seriam espanholas, fo1 o de Lisboa.
Assinado em 1681, o Tratado de Lisboa garantiu a Portugal a Colônia do ·Sacramento, fundada, no ano anterior
'
a' margem do Rio da Prata.
Mas o tratado que deu ao Brasil o contôrno aproximado do que êle atualmente possui, foi o de Madri, em 1750.
As vantagens territoriais obtidas por Portugal nesse trachamava-se
tado foram defendidas por um brasileiro:
Alexandre de Gusmão e afirmava que a Espanha devia reconhecer 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 Sacramento, 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 espanhóis. no ~n,_terior do Rio G~ande do Sul, junto ao Rio
Urugua1: fm esse um dos serv1ços prestados ao Brasil pelos bandeirantes paulistas, quando atacaram aquelas aldeias.

·-
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Para que o Tratado de Madri fôsse executado era necessário que Portugal e Espanha nomeassem os comissários
ou funcionários encarregados de fixar as fronteiras pelos
rios, colinas e outros acidentes que fôssem estabelecidos pelo tratado. O comissário português nas fronteiras do Sul
foi Gomes Freire de Andrada, Governador do Rio de Janeiro, 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 região que pelo tratado passaria a ser portuguêsa. Mas os
guaranis, tantas vêzes atacados pelos bandeirantes, odiavam a Portugal e, por isso, não quiseram deixar suas terras.
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 vingança dos índios. Como não quisesse receber os Sete Povos
do Uruguai, Gomes Freire também não entregou aos espanhóis a Colônia do Sacramento. Os trabalhos de demarcação das fronteiras ficaram, por isso mesmo suspensos, 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 espanhóis 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 conquistas: 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 estabelecidas pelo de Madri. Apenas no Sul, perto do litoral, houve importantes modificações: a linha de limites
começava no Arroio Chuí, alcançava a Lagoa Mirim, continuava 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 menos 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 pela 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 (Portugal) e Marquês de Val de Lírio (Espanha).
Causa da anulação do Tratado de Madri: revolta dos
guaranis.
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O Tratado de Santo Ildefonso: outubro de 1777.
Os limites perto do litoral: Arroio Chuí, Lagoa Mirim, 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?

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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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

Escrever o que julgar certo:

a) (1) -

Tratado assinado entre Portugal e Espanha em 1494.

(2) -

Nome dado pelos Jesuítas ao interior do
Paraná.

(3) -

O rio aproveitado pelos bandeirantes.

(4) -
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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 Belem
(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

Dar os nomes dos tratados assinados nas seguintes da-

a) tas:
(1)

1681.

(

(2)

1750.

(

(3)

1777.

(

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

c) -

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

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

-

O guaranis eram os índios dos Sete Povos do Uruguai.

(5) -

Rio qué foi útil aos bandeirantes paulistas. (

-

(6) -

Rio da criação do gado.

A revolta dos guaranis era
Freire de Andrada.

-

Pedro Cevalos atacou a C~lônia do Sacramento.

-

O Tratado de Santo Ildefonso foi adsi nado em 1750.

-

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

b) (1) (2) (3) (4) (5) (6) ( 7) -

Numerar corretamente:

Bandeirante que atacou
Itatim.
O neto de Caramuru.

o

O Governador das Esmeraldas.
Autor de uma Entrada no
Cabo Frio.
Bandeirante que descobriu
ouro em Cuiabá.
Autor de uma Entrada no
Rio de Janeiro.
O Anhangüera.

-

Fernão Dias Pais.

-

Belchior Dias Moréia.
Bartolomeu Bueno da Silva.
Martim Afonso de
Sousa.
Américo Vespúcio.

(

-

Antônio
Tavares.
Pascoal
Cabral.

Rapôso
Moreira

chefiada por

Gomes

U l~IDADE

VI

OS ESTADOS-UNIDOS
1. As Colônias lnglêsas da América e Seu Desenvolvimento.
2 . A Guerra da Independência.
3 . A Formação da União Norte-Americana.

n
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AS COLôNIAS INGLÊSAS DA AMÉRICA E
SEU DESENVOLVIMENTO
a) -

•

DESENVOLVIMENTO ECONôMICO

Em 1770,. poucos anos antes da Guerra da Independência, havia nas treze colônias inglêsas cêrca de dois milhões de habitantes. A maioria dessa população dedicavase à agricultura.
Entretanto, nas colônias do Sul, como Virgínia e Maryland, 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 como também as propriedades possuíam pequena extensão.
Por outro lado, cultiv<'l.va-se principalmente o trigo, produto de que a Inglaterra não tinha muita necessidade. Então os colonos preferi~m vendê-lo diretamente, como ainda a carne e o peixe, àquelas nações e colônias estrangeiras 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 também 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-Inglaterra e nas colônias do Centro, como Nova-Iorque. Calculase 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 tecelagem prosperou muito: em tôdas as colônias havia pequenos teares domésticos, trabalhados por mulheres e crianças, que fabricavam tecidos de algodão, linho e lã.
Na América havia pouco dinheiro em circulação porque 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 diversos 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 superior 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 Pensilvânia.
No sul, porém, pouco se desenvolveu a instrução: apenas os filhos dos grandes proprietários aprendiam a ler e
raramente freqüentavam o curso superior.
O primeiro jornal publicado nas colônias inglêsas, surgiu, no fim do século XVII, na Cidade de Boston. Foi logo 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 "Noticiário da Nova-Inglaterra". Seu redator, tendo sido prêso por haver feito críticas ao domínio inglês, foi, entretanto, 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-
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RESUMO
AS COLONIAS INGLtSAS DA AMtRICA
E SEU DESENVOLVIMENTO
a) -

DESENVOLVIMENTO ECONóMICO

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.
Benjamin Franklln

Ilustre americano que particip·o u da Guerra da Independência, Franklin foi jornalista . diplorr~ata e homem
de ciência. Foi êle o fundador do Colég1o de Filadélfia (atualmente Universidade de Pensllvãnla).

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

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 Independência dos Estados-Unidos.
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QUESTIONARIO
1)

Qual era a população das colônias inglêsas em 1770?

2)

Quais eram as principais atividades dos colonos inglêses?

3)

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)

Quantos navios as colônias inglêsas fabricavam em 1760?

8)

Que sabe sôbre a indústria de tecelagem?

9)

Por que havia pouco
inglêsas?

dinhei"!'~

MAPAS

em circulação nas colônias

10)

Que produto era usado, no sul, coT11o moeda?

11)

Por que se desenvolveu o ensino na Nova-Inglaterra?

12)

Que sabe sôbre o Colégio de Haward?

13).

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)

Qual foi o primeiro jornal de Nova-Iorque?

19)

Que aconteceu ao redator dêsse jornal?

20)

Como a Imprensa contribuiu para a Independência dos Estados-Unidos?

ELUCIDATIVOS
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INDEPEND~NCIA

•
As t:reze colônias, fundadas pelos inglêses na América,
gozavam de grande autonomi a política com suas assembléias que se organizar am sem a intervenç ão do govêrno
inglês. Não havia, porém, liberdade econômic a pois as
leis de navegação estabelec iam o monopólio: os colonos
só podiam comercia r com a Metrópol e (Inglaterr a) e por
intermédi o de navios inglêses . Também, como acontecia
nas outras colônias da América, não havia liberdade para
a indústria: era proibido fabricar qualquer produto que
prejudica sse os interêsses das indústrias da Inglaterra .
Essa.s medidas provocav am grande desconten tamento e foram, por isso, uma causa importan te da independ ência dos
domínios inglêses na América.
Outra causa da emancipa ção dos Estados-U nidos foi
a Guerra dos Sete Anos. ~sse conflito, entre a Inglaterr a
e a França, estendeu- se também entre os domínios das
duas nações no Novo-Mu ndo e fortaleceu a união das treze
colônias porque os americano s, na ·luta contra os franceses, mostraram -se tão bons soldados como os inglêses.
Terminad a a Guerra dos Sete Anos, a Inglaterra , embora vitoriosa, estava individad a: então o govêrno resolveu impor às colônias a Lei do Sêlo que determin ava o
uso do papel selado para todos os atos jurídicos. Os americanos protestar am porque, não tendo represent antes no
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Parlamento, afirmavam que somente as suas assembléias
tinham o direito de decretar impostos. Diante da resistência dos colonos, a Lei do Sêlo foi revogada. Pouco depois, 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 obrigado 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 colonos, disfarçados em Peles-Vermelh as., assaltaram os navios 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 Independênci a mas um enérgico protesto dirigido ao Rei contra a atitude do Parlamento que decretava impostos e queria cobrá-los sem a aprovação das assembléias coloniais.
b) -PRINCIPA IS EPISóDIOS DA GUERRA
Preparando-se para a guerra, que poderia irromper a
qualquer momentq, os colonos organizaram milícias de voluntários e estabeleceram depósitos de munições em várias cidades. A luta começou quando os inglêses, tentando tomar um dêsses depósitos em Lexington, foram derrotados.
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 definitivamen te
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 Independência dos Estados-Unido s 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
Es~e tri~n~o te~e importantes conseqüências. a França, ate entao mdec1sa em participar da guerra apesar dos esforços do ministro americano Benjamim Franklin, assinou um tratado com os Estados-Unido s
e,, para auxiliá-los, enviou à América um exército. Tambem a Espanha e a Holanda declararam guerra aos inglêses.
d~ ~aratoga.

A luta terminou em. 1781 com a rendição de um exército, de 8.000 homens, em Yorktown. Dois anos depois
era assinado o Tratado de Versalhes, em que a Inglaterra
reconhecia a Independência dos Estados-Unido s.
c)- A FORMAÇÃO DA UNIÃO NORTE-AME RICANA
Foram muito difíceis os primeiros tempos da nova república. A despesa com a guerra havia provocado grande crise econômica.
Os produtos agrícolas apodreciam
nos mercados, pois não havia quem os comprasse, e os lavradores, porque não podiam pagar suas dívidas, eram
processados e presos. Desesperados com essa situação os
agricultQres amotinaram-s e em Boston e for am 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 estabelecer o equilíbrio entre os poderes exercidos pelos governos 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 supremo das tropas durante a guerra, conseguiu, como chefe do govêrno, vencer tôdas as dificuldades.
O grande
americano passou à História dos Estados-Unidos como
exemplo de honestidade e patriotismo.
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Jorge Washington, eleito Presidente dos Estados-Unifoi 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 exemplo aos ambiciosos.

RESUMO
GUERRA
Jorge Washington

Em 1787 foi promulgada a Constituição dos EstadosUnidos que, pelo seu caráter democrático, serviu de exemplo aos países americanos que depois se emanciparam.

DA

INDEPENDtNCIA
UNIDOS

DOS

ESTADOS-

O sentimento de liberdade dos colonos americanos: as
assembléias coloniais.
O monopólio comercial: as colônias só podiam comerciar 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 entre as colônias americanas.
Causa imediata: a Lei do Sêlo e os impostos sôbre papel, vidro, chumbo e chá.

d as
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Ano de 1787: promulgação da Constituição dos Estados-Unidos.
Primeiro Presidente dos Estados-Unidos· Jorge Wash·
.
ington.

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

QUESTIONARIO

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

1) -

Que é monopólio comercial?

b) -PRINCIPAIS EPISóDIOS DA GUERRA

2) -

Por que entre as colônias americanas não podia haver desenvolvimento industrial?

3) -

Por que a Guerra dos Sete Anos foi causa da Independência dos Estados-Unidos?

Primeiro combate: derrota dos inglêses em Lexing-

ton.
Conquista de Boston pelos colonos, chefiados por Jorge Washington.

4) -

Que era a Lei do Sêlo?

5) -

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

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?

P rincipal batalha: Saratoga (1777).
Fim da guerra: tomada de Yorktown (1781).
Tratado de Versalhes: reconhecimento da Independência dos Estados-Unidos (1781).

10) -

Quando houve a Batalha de Saratoga?

11) -

Quais as conseqüências da Batalha de Sara toga?

A FORMAÇÃO DA UNIÃO NORTE-AMERICANA

12) -

Quem foi Benjamim Franklin?

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

13) -

Em que ano terminou a Guerra da Independência'!

14) -

Como terminou a Guerra da Independência?

15) -

Os políticos americanos: os federalistas (queriam a
República centralizada) e os republicanos (maiores poderes para a União).

Quando foi reconhecida pela Inglaterra a Independência
I •
dos E stados-Unidos?

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?

c) -

T
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Que queriam os federalistas? l "" <.~. " "'
Quem foi Jorge Washington?
Quando foi promulgada a Constituição dos Eiltados-Unidos?

18)

19)
l!O)

j
',

EXERCíCIOS SôBRE A UNIDADE VI (OS ESTADOS-UNIDOS)
1) a) -

AS COLôNIAS INGLE:SAS NA AMÉRICA E SEU
DESENVOLVIMENTO
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 principal 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 fundada por . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . com o nome de . . . . . . . . . . . . . . O
primeiro jornal das colônias inglêsas surgiu na Cidade de ....... .

UNIDADE VII

A AMÉRICA ESPANHOLA
1. Antecedentes da Emancipação Política.
2. Ação dos Precursores e Libertadores.

2) - A GUERRA DA INDEPENDE:NCIA DOS ESTADOSUNIDOS
a) - Assinalar com um x as frases certas:
( ) - A Guerra dos Sete Anos foi uma causa da independência 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:
17774 de julho de 1776 17741781 1787-

3 . O Caudilhismo.

14. 0 Ponto

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 colônias 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, tentando interessar o govêrno dêsses países num plano de libertação das colônias espanholas do Novo-Mundo. Finalmente, vencido e prêso, pelos espanhóis, Miranda foi levado para a Europa, onde morreu.
Os movimentos revolucionários, organizados pelos Precursores, 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 compreender as vantagens de ser livre: por isso quando Miranda 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 morte, os Precursores, pelo seu exemplo, abriram caminho para a vitória definitiva da causa da Independência. Essa
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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.

Francisco Miranda
Miranda foi o Precursor da Independência da Venezuela. .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 .

Artigas, Precursor da Independência do Uruguai.

do Sul : Venezuela, Bolívia, Colômbia, Peru e Equador.
por isso que Bolivar teve o título de Libertador das
Cinco Nações,

É
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José de San Martin era argentino. Depois de vencer
os espanhóis no Rio da Prata, San Martin concebeu o audacioso plano de combatê-los no Chile e no Peru.
A frente do famoso Exército dos Andes, o grande argentino, 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 batalha, San Martin conservou-se sempre como homem simples e desinteressado: por isso renunciou a todos os poderes 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 adestraram na luta contra os índios e logo se tornaram famosos por sua Acoragem ~ ~ravura: são os caudilhos que apar~cem em toda a Amenca Espanhola, mas surgiram prinCipalmente nos campos do Rio da Prata, os pampas.
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O mais notável de todos êles foi João Manuel de Rosas, ditador da Argentina.
Nascido na cidade mas criado no campo, Rosas tornou-se respeitado pela coragem com que domava touros
e combatia índios.
Rosas subiu ao poder, em Buenos Aires, em 1835, depois 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 assassinados; poetas e escritores argentinos procuram refúgio no
estrangeiro para não cair nas mãos do tirano.
A ditadura de Rosas durou quase vinte anos. Terminou em 1852, quando, na Batalha de Monte Caseros, o General Urquisa, com a ajuda de tropas brasileiras, venceu
o ditador.

RESUMO

Muitas vêzes êsse nome é dado também aos Libertadores como Bolívar e San Martin. Entretanto, o têrmo é
mal empregado porque os caudilhos eram chefes militares cruéis e ambiciosos cuja principal preocupação consistia na conquista do poder.

AÇÃO DOS

Os c~udilhos causaram muitos males àquelas nações
que surgiram da luta contra o domínio espanhol: prejudicaram a evolução democrática, estabeleceram o regime
das ditaduras, perseguiram os chefes políticos e fecharam
escolas. As lutas sangrentas que êles provocaram tornaram instável o govêrno e atrasaram o desenvolvimento
e7onômico das repúblicas latinas. Entretanto, houve caudi~os que procuraram melhorar a sorte das classes humildes

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 Revolução 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.

PRECURSORES

E LIBERTADORES.

O CAUDILHISMO

a) -

PRECURSORES E LIBERTADORES
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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 inimigos políticos e aos escritores.
Batalha de Monte Caseros (1852): derrota de Rosas.

QUESTIONARIO
1)
2)
3)
4)

-

Quais são os Precursores da Independência do Brasil?
Quem foi Francisco Miranda?
Qual foi o Precursor da Independência do México?
Por que foram vencidos os movimentos organizados pelos
Precursores?
5) - Que são Libertadores?
6) - Quais são os principais Libertadores?
7) - Que título teve Bolívar?
8) - Quais foram as repúblicas libertadas por Bolívar?
9) - Quem foi o Protetor do Peru?
10) - Onde morreu San Martin?
I •
11) - Que era o Exército dos Andes?
12) - Quando surgiram os caudilhos?
13) - Que são os pampas?
•
14) - Por que não se deve chamar caudilhos aos Libertadores?
15) -- Como governavam os caudilhos?
lt;) - Onde governou João Manuel de Rosas?
17) - Quando Rosas subiu ao poder?
18) - Como governou Rosas?
19) - Como terminou a ditadura de Rosas?
20) - Quem foi o General Urquisa?

15. 0 Ponto

A INDEPENDÊNCIA

.

NA AMÉRICA ESPANHOLA
a) -

PRECURSORES E LIBERTADORES
NO MÉXICO

Entre os precursores da Independência do México diso 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 derrotado. Logo depois, Miguel Hidalgo era prêso e condenado à morte.
Outros precursores da Independência mexicana, inspirados 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. Vicente 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, Itúrbide 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 revolução. Foi então instituída a República e Agostinho I
teve que embarcar para a Europa. Mais tarde, voltando
ao México, foi prêso e fuzilado.
~inguiu-se
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b) - NA VENEZUELA E NA COLóMBIA
Aires derrota na província argentina de Cordoba os es'
panhóis, comandados por D. Santiago Liniers.

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 atravessou 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 Espanha para combater os revolucionários, um poderoso refôrço sob o comando do General Paulo Murilo. Começa, então, um período de lutas sangrentas conhecido pelo nome
de Guerra de Morte. Mas os inimigos eram muito numerosos, e Bolívar, derrotado, r~fugiou-se na Ilha de Jamaica.
Mais tarde, voltando à ação, o chefe venezuelano tomou 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 libertação 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

N~ ~a~aguai, o patriota José de Francia queria que êss: terntono se sep~rasse d~ resto do Rio da Prata. O governo 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.

..•

.r'..

..

'

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. Carlo 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 Uruguai.
d) -

NO PERU E NO CHILE

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

Entretanto a independência da Argentina só estaria
garantida quando os espanhóis fôssem expulsos dos territórios 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 independên cia ficou definitivam ente assegurada por outra vitória, a de Maipo.
Restava libertar o Peru. As tropas argentinas foram
transportad as 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, entrando 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,
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Alguns anos depois, o território do Alto Peru tornavase independen te com o nome de República da Bolívia, em
homenagem a Simão Bolívar.

RESUMO
A INDEPEND ÊNCIA NA AMtRICA ESPANHO LA
a) -PRECUR SORES E LIBERTAD ORES
NO MÉXICO
Os precursores : Miguel Hiàalgo, José Maria Morelos
e Francisco Xavier de Mina.
O movimento de Hidalgo (1810) : derrota dos revolucionários, prisão e morte de Hidalgo.
A revolução de D. Vicente Guerrero e o apoio de Itúrbide: Proclamaçã o da Independên cia, sob o regime da Monarquia.
A reação contra Itúrbide (Agostinho I) : Proclamaçã o
da República.

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 venezuelano a tarefa de concluir sua libertação.

b) - NA VENEZUE LA E NO MÉXICO
O precursor Francisco Miranda: Proclamaçã o da República dos Estados-Un idos da Venezuela (1811).
A reação espanhola: Miranda é prêso e morre na Espanha.
A revolução chefiada por Bolívar: conquista de NovaGranada (Colômbia) e da Venezuela.
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A Guerra de Morte: luta contra o General Paulo Murilo e os lhaneros (vaqueiros do Orenoco).
Resultado da Guerra de Morte: Bolívar, vencido, retira-se para a Ilha de Jamaica.
Nova campanha revolucionárla: Proclamação da República da Colômbia Maior (Colômbia, Venezuela e Equador).
Libertação da Venezuela e Equador: Batalhas de Carabobo (Venezuela) e de Pechincha (Equador).
c) -

d as
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Independência do Chile: Batalhas de Chacabuco e
Maipo.
A luta no Peru: conquista das cidades litorâneas e entrada triunfal de San Martin em Lima.
A Entrevista de Guaiaquil: San Martin entrega a Bolívar a missão de concluir a independência do Peru.
Origem da República da Bolívia: independência do
Alto Peru.

NO VICE-REINO DO PRATA

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

QUESTIONÁRIO
1) -

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

Quais foram os precursores da Independência do México?

2) -

Que aconteceu a Miguel Hidalgo?

O precursor da Independência do Uruguai: José Artigas.

3) -

Como foi feita a independência do México?

4) -

Quem foi Agostinho I?

5) '- Que sabe sôbre Francisco Miranda?

A Província Cisplatina: incorporação do Uruguai ao
Brasil.

6) -

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

7) -

Que eram os lbaneros?

8) -

Que decidiu o Congresso de Angosturã?

9) -

Quais as batalhas que asseguraram
nezuela e Equador?

d) - NO PERU E NO CHILE

10) -

Que houve em Buenos Aires em 1810?

Precursor da independência do Chile: Bernardo O'Higgins.

11) -

Quem foi José de Francia?

12) -

Por que D. João anexou o Uruguai?

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.

Que foi a Guerra de Morte?

~o

libertação da Ve·

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)

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

17)

Quais as vit órias de San Martin no Chile?

18)

Quem foi o Almirante Cochrane?

19)

Que foi a Entrevista de Guaiaquil?

20)

Como surgiu a República da Bolívia?

EXERCíCIOS SóBRE A UNIDADE VII (A AMÉRICA ESP ANHO LA)
1) -

CAUSAS DA INDEPENDE.:NCIA NA AMÉRICA
ESPANHOLA

a) -

Numerar corretamente:
Libertador das
ções.

Fernando VII.

(1)

Cinco Na-

Revolucionário de Pernambuco.

(2) -

Domingos José Martins.

( 3) -

Francisco Miranda.

-

( 4) -

Simão Bolívar.

-

( 5) -

Miguel H i dalgo.

Vencedor de Monte Caseros.

(6) -

João Manuel de Rosas.

Precursor da Independência da Venezuela.

(7)

San Martin.

(8)

General Urquisa.

b) -

Copiar o seguinte t recho,

-

Protetor do Peru.
Rei de Espanha.

Caudilho da Argentina.

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

a r enúncia a o trono de Espanha pelo Rei ............ e seu filho
................ , em favor de .. . .. .. .. .. .. ..

No Brasil os dois
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precursores da Independêr.cia f oram ... . ... . .... e ... ..... . .. . .
Francisco Mir anda nasce u . . . . . . . . . . . . . . . . e Miguel Hidalg-o no
. ........ . . .. .. ·. . As cinco nações libertadas por Bolívar foram
. .. ..... . ... , . .... . . . .. , ... . ... .. ... , ....... . .. e ........ . ... .
Por isso Bolívar recebeu o título de . . . . . . . . . . . . . . . . . O mais notável 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 seguintes acontecimentos:
1) 2)
3) 4)
5)
G)

7)
8)
9)
10)

Revolução de Miguel H i dalg o.
Revolução de Francisco Miranda.
República da Colômbia Maior.
Movimento vitorioso de Itúrbide.
Ação de José de Francia.
Movimento chefiado por Artigas.
Ação de Bernardo O'Higgins.
Derrota dos espanhóis em Córdoba.
País qu e anexou a Província Cisplatina.
País libertado pelas Batalhas de
Chacabuco e Maipo .

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 ......... . ........ _. .... .
Lh aneros eram .. . .......................... . . . ...... .
A luta contra Paulo Murilo e os lhaneros chamou-se
o

6)
7) 8)
9) 10) -

)
)
)

(
(
(
(
(
(
(
(
(

Copiar as frases , completando as lacunas:

b) -

a s lacunas:

Uma das causa s da independência das colônias espanholas foi
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Com a Batalha de P echincha foi libertado . ... ...... . ... .
José Artigas lutou pela Independência de .......... . ... .
D . Carlota J oaquina era irmã de .... .. ...... . ........ .
O nome antigo do Uruguai era .. . ................... .
O argentino que lutou no Chile e no Peru chamavat ' '
~
e;~ . ' ..•....... ' ..
o

•••
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•
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UNIDADE VIII

O BRASIL INDEPENDENTE
1.

A Independência: Seus Principais Fatôres.

2.

A Evolução Econômica.

3.

A Política Externa.

•
•

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 Constituição.
Nessa ocasião o Brasil já era Reino-Unido mas as Côrtes queriam fazê-lo voltar à condição de Colônia: para isso 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.

:I

Entretanto, em várias ocasiões ocorreram movimentos
revolucionários com o objetivo de libertar o Brasil do domínio português. Assim, em 1789, em Vila-Rica, atualmente 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 revolução para o dia da derrama (cobran ça dos impostos atrasados) . 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 chefiado 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 conden~ção à. morte d~s principais culpados, como Domingos
Jose Martms e Jose de Barros Lima.
_Como ~iranda na Venezuela e José Artigas no Uruguai, os patnotas, que participaram dêsses movimentos, foram os Precursores da Independência do Brasil.
b) -

D. JOÃO NO BRASIL

Um d os fatôres decisivos da Independência foi a vinÊsse príncipe governava
da de D. João para o Brasil.
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
Como D. João não quisesse
nas guerras napoleônicas.
atender ao Bloqueio Continental, que é o fechamento dos
portos aos navios inglêses, Napoleão ordenou que suas tropas invadissem Portugal (1807) .
D. João, sem meios para resistir aos invasores, resolveu embarcar com tôda a Côrte para o Brasil. Dêsse mo.
do, enquanto Portugal passava "à condição de país ocupado
por tropas inimi gas, a sua colônia na América transformou-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 Imprensa Régia. Êsse progresso deu aos brasileiros um justo orgulhQ que tanto contribuiu para fortalecer o sentimento 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 desembarcado: 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 Janeiro. 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. Pedr o, que ficou em seu
lugar, como Príncipe·-R egente, aquêle soberano lhe declarou estar convencido de 1.1ue o Brasil não tar daria a tornarse 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 congr esso destinado a elaborar uma
Constituição. O Rei fic~m com seus poderes tão diminuídos que o Govêrno passou , na realidade, a ser exercido
por êsse congresso também ch am ado Cô1·tes.
As Côrtes desconfiavam de que D. Pedro, influenciado pelos patriotas brasileir os, viesse a fazer a Independência do Brasil. Então procuraram, por várias medidas, diminuir seus poder es; uma delas determinava que as juntas governativas das províncias deviam obedecer diretamente ao Govêrno de Portugal de modo que a autoridade
de D. Pedro ficava limitada apenas ao Rio de Janeiro.
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Outro decret o ordena va que o Prínci pe voltass·e imediatam ente para a Europ a onde devia compl etar sua educação. Compr eender am os patriot as que, com êsse decre-

D . Pedro I
Como Imperad or, governo u o Bra sil de 1822 a 1831.
o fundado r do Império Brasileir o.

Foi êle

to, queria m as Côrtes tornar o Brasil, que já era Reinonovam ente Colôni a.
Então Joaqu im Gonça lves
Ledo, José Cleme nte Pereir a e outros fQnda ram o Çlube
Un~do,

\
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dn. Resistê ncia, destina do a promo ver um movim ertto em
favnr cta perma nência do Prínci pe no Brasil.
A 9 de janeiro de 1822, José Cleme nte Pereir a, Presidente do Senado , dirigiu -se, à frente de um grande cortejo, para o Paláci o da Cidade , no Largo do Paço (atual
Praça 15 de Novem br·o). D. Pedro, depois que recebe u as
assrna turas dos flumin enses , pedind o que êle ficasse , declarou : "- Como é para o bem de todos e felicid ade geral
da Nação, estou pronto : diga ao povo que fico".
Como o decret o da abertu ra dos portos e a Declar ação
de Reino- Unido, també m o "Dia do · Fico" é consid erado
como um passo decisiv o para a Indepe ndênci a do Brasil.
Depois do "Fico" . D. PPdro organi zou o minist ério, de
que partici pava José Bonifá cio, e assino u impor tante decreto. estabe lecend o que nenhu ma lei cu medid a de Portugal seria cumpr ida no Brasil sem sua aprova ção.
Em agôsto de 1822 D. Pedro partiu para São Paulo.
Duran te sua au sência o Govêr no .seria exerci do pela espôsa a Prince sa Leopo ldina. Logo depois chegav am ao Rio
de Janeir o novos decret os das Côrtes , anulan do as principais medid as que o Prínci pe havia tomado .
Na tarde de sábado , do dia 7 ele setemb ro, estava D.
P€'dro à marge m do Riacho Ipirang a, quand o o correio ,
vindo do Rio de Jan~iro, entreg ou-lhe os decret os de Lisl:oa. Sua indign ação foi tanta que resolv eu declar ar imediatam ente o Brasil indepe ndente de Portug al. Em seguida, dirigiu -se para a capita l paulis ta onde foi recebi do com
grande s festas; à noite houve num teatro um espeta culo
em sua homen agem, sendo cantad o um hino que êle mesmo havia compo sto.
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RESUMO
A INDEP ENDtN CIA DO BRASI L
a) - PRINC IPAIS FATôR ES DA INDEP ENDE: NCIA
A Indepe ndência nas colônia s espanh olas : alcança da
por meio de campan has militare s.
A Indepe ndência no Brasil: desente ndimen tos entre
D . Pedr o e as Côrtes.

gal.

Ação dos patriot as: o Clube da Resistê ncia para conseguir a perman ência do Príncip e no Brasil.
O "Dia do Fico": 9 de janeiro de 1822.
Depois du "Fico": decreto proibin do o cumpri mento
de qualqu er ordem sem a aprovaç ão de D . Pedro.
D. Pedro em São Paulo: Proclam ação da Indepe ndência (7 de setemb ro de 1822).

Os movim entos precurs ores: Inconfi dência Mineira
(1789) e Revolu ção Pernam bucana de 1817.
Os patriota s, precurs ores da Indepe ndência : Tiraden tes (Joaqu im J osé da Silva Xavier ) , Doming os José Martins e José de Barros Lima.
b) -

QUEST IONÁR IO

D. JOÃO NO BRASI L

1) -

Causa da vinda da Família Real para o Brasil: ocupação de Portug al pelas tropas frances as.

2) -

3) 4) -

A vinda da Famíli a Real como fator da Indepe ndência: o progres so do Brasil.
Aconte cimento s que concorr eram para a Indepen dência: decreto de abertur a dos portos (28 de janeiro de 1808)
e Declara ção de Reino-U nido.
Volta de D . João para Portug al (1821): em seu lugar
fica no Brasil, como Príncip e-Rege nte, seu filho D. Pedro.
c) -

GOV~RNO

DE D. PEDRO E A INDEP ENDE: NCIA
DO JjRASI L

As Côrtes: congres so que se reuniu em Portug al para
elabora r a Constit uição.
A Política das Côrtes: tornar o Brasil, que já era Reino-Unid o, novame nte Colônia.

Exigên cia das Côrtes: volta de D. Pedro para Portu·

l

5) 6) 7) 8) -

9) 10) 11) -

12 )
13)
14)
15)
16)

-

17)
18)
19)
20)

-

Que diferenç a h:i entre a Independ ência das colônias espanholas e a do Brasil?
Quais foram os movimen tos que preceder am à Independ ência do Brasil?
Quando foi executad o Tiradent es?
Quais foram os patriota s precurso res da Independ ência do
Brasil?
Que é Bloqueio Continen tal?
Por que D. João veio para o Brasil ?
Quem era D. Maria I?
Quais foram os atos de D. João que concorre ram par a a
Independ ência?
Quando foi assinado o decreto de abel·tura dos portos?
Quando foi a Declaraç ão de Reino-U nido?
Que eram as Côrtes?
Qual era a política das Côrtes em relação ao Brasil?
Que era o Clube da Resistên cia?
Quando foi o "Dia do Fico"?
Que disse D . Pedro a José Clement e Pereira?
Que importan te decreto assinou D. Pedro depois do "Dia
do Fico"?
Quem era a Princesa Leopoldi na?
Quando foi proclam ada a Independ ência?
Onde se encontra va D. Pedro nessa ocasião?
Que houve na Capital paulista depois da Proclam ação da
Independ ência?

Hist ória
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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 econômicas, 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 determinou que figurasse um ramo de café ao lado de outro
de fumo.
Durante o Segundo Reinado a lavoura cafeeira desenvolveu-se no vale do Paraíba. Por êsse rio e seus afluentes 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 prosperavam com o trabalho de numerosos escravos. Mas, em
São Paulo, mesmo durante o Império, introduziram-se muitos 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 escravidão.
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 quatorze 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 "' canade-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 indígen as, o fumo, o algodão 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 francamente proibidas pelo govêrno português que desejava
vender no Brasil os artigos industriais fabricados na Europa.
Com a vinda do Príncipe D . João tomaram-se as primeiras medidas para favorecer a expansão industrial do
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Brasil . Uma delas foi a lei de 1808 que permi tiu a livre
fabric ação de tecido s. Algun s anos depois da Indep endên
cia criou- se, para anima r a indús tria, a Socie dade Auxiliador a da Indús tria N aciona i.
Ao termi nar o Segun do Reina do, em 188!:l, havia em
todo o Brasil mai., de 650 fábric as. As de tecido s tivera
m
impor tante conseq üência : desen volve ram a lavou ra algodoeira .
Um dos grand es anima dores da Indús tria no Brasil ,
duran te o Impér io, foi Irineu Evang elista de Sousa , Vis.
conde e Barãp de Mauá . :f:sse brasil eiro, em sua mocid
ade, havia sido modes to empre gado em uma casa comer
cial inglês a. Mas, com muito esfôrç o, conse guiu tornar
-se
banqu eiro e indus trial. Além de outros empre endim
entos, Mauá ampli ou, no lugar chama do Ponta d'Arei a,
em
Niteró i, estaleiros isto é, oficin as para a constr ução
de
navios .
Com o desen volvim ento do comér cio, duran te o Segundo Reina do, desen volve ram-s e també m as finanç as
e
numer osos banco s foram funda dos por todo o país.
Para servir ao comér cio intern o, cada vez mais intenso, constr uíram -se várias estrad as de ferro e de rodagem e para o comér cio, entre as cidade s da costa brasil
eira, fundo u-se a Comp anhia Brasil eira de Naveg ação a
Vapor.

RESUMO
EVOL UÇÃO ECONOMICA
DO BRAS IL INDE PEND ENTE
a) -A AGRI CULT URA
As ativid ades econô micas na Colôn ia: cultiv o da cana
e produ ção do açúca r.

'
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No Impér io: a lavou ra do café.
O íntrod utor do café no Brasil : Franc isco de Melo
Palhê ta. ·
Impor tância do café no Prime iro Reina do : sua repre·
~entação no Escud o de Arma s e na Bande ira
Nacio nal.
Desen volvim ento das fazend as de café (vale do Paraíba) : provín cias do Rio de Janeir o, Minas e São Paulo
.
O solo própri o do café: terra- roxa (São Paulo ).
Expor tação do café pelo Pôrto do Rio de Janeir o: em
1830 (400 sacas) e em 1860 (mais de dois milhõ es).
Impor tância do café: desen volvim ento do transp orte
e constr ução de estrad as.
A prime ira estrad a de fenn: funda da por Irineu Evangelist a de Sousa (Barã o e Visco nde de Mauá ) , li~and
o o
litora l à raiz da Serra de Petróp olis (1854).
Outro s produ tos agrícola..> do Impé:r io: cana-d e-açúc ar
(preju dicado pela conco rrênci a das Antilh as), fumo, algodão e mandi oca.
b) -

A INDú STRI A E O COMÉ RCIO
Início do desen volvim ento indus trial: vinda do Príncipe D. João para o Brasil .
A lei 1808: livre de fabric ação de tecido s.
Desen volVI mento indus trial em 1889: mais de 650 fábricas .
Conse qüênc ias da criaçã o de fábric as de tecido s: o desenvo lvime nto da lavou ra do algodã o.
Ativid ade indus trial do Barão de Mauá : estale iros de
Ponta d'Arei a, em Niteró i.
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Conseqüência s da expansão do comércio: desenvolvimento das finanças, a criação de numerosos bancos.
Outras conseqüências do desenvolvime nto do comértio: construção de estradas e .:riação da Companhia Brasileira de Navegação a Vapor.

QUESTIONARIO
1) -

Quais f oram as principais atividades econômicas na Colônia?
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 aboliçã.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 RECONHECI MENTO DA INDEPEND:íl:NCIA
Foram os Estados-Unido s o primeiro país que reconheceu a Independência do Brasil.
Na Europa êsse reconhecimen to tornava-se difícil por
vários motivos: em primeiro lugar Portugal ainda pensaV<:t em reunir as duas coroas sob o govêrno de D. João VI;
havia ainda a Santa Aliança, que reunia as grandes potências 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 Brasil, em 1810, um tratado de comércio que muito f.avorecia
a venda de produtos· industriais da Inglaterra. Para renová-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 reconhecimen to por Portugal sob certas condições.
Com Portugal foi assinado, em agôsto de 1825, um tratado 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 território, que atualm en te se chama Uruguai, foi anexado ao
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Brasil com o nome de Provínc ia Cisplati na. Essa umao
ia durar, porém, poucos anos, pois os cisplatin os, descendentes de espanhó is, estavam desconte ntes com o domínio
brasileir o.
Em 1828, ainda durante o reinado de D. Pedro I, depois de uma guerra que, ajudado s pelos argentin os, sustentaram com o Brasil, os cisplatin os consegu iram tornar
indepen dente a sua pátria, com o nome de Repúblic a
Oric-Yl-tal do Uruguai.
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vêrno de Buenos Aires já não tinha mais recursos para
sustentá -la.
Afinal, em 1828, com a mediaçã o da Inglater ra, a luta
terminou , sendo assinado um tratado de paz em que os

A luta começou em 1825 quando alguns patriotas , refugiados em Buenos Aires, atravess aram o Rio da Prata e
desemba rcaram et:n territóri o da Provínc ia Cisplati na:
eram os célebres "trinta e três'', chefiado s por João Antônio Lavallej a. Mas o povo logo aderiu ao movime nto que
se propago u por todo o país.
Ainda em 1825 os revoltos os reuniram um congress o
que declarou a provínci a separada do Brasil. Mas os cisplatinos sabiam que, sozinhos, não podiam lutar com vantagem contra as tropas brasileir as: então declarar am a sua
pátria incorpo rada à Argentin a, naquele tempo chamada
Repúbli ca das Provínc ias Unidas. Dêsse modo, o govêrno
do Brasil teve que declarar guerra ao de Buenos Aires.
O mais importa nte encontro de tôda a luta verifico use em 1827: foi a Batalha do Passo do Rosário, que não
teve resultad o decisivo . Quando faltou a munição e o incêndio, ateado pelo inimigo, lavrou no campo, as tropas
brasileir as retiraram -se em ordem deixand o apenas no local da batalha, alguns feridos e um canhão com as rodas
quebra<ilas.
Contudo , o comando argentin o não soube
aproveit ar essa vantage m porque, pouco depoi.s, abandon ava o territóri o do Brasil.
Entretan to a situação era favoráve l à paz: os brasileiros não acompa nhavam a guerra com entusias mo e o go-

General Justo José de Urquiza
Alia do às tropas brasileiras o General Urquiza venceu Rosas em
Monte Caseros. pondo fim à tirania em sua pátria.

dois governo s, o do Brasil e o de Buenos Aires, reconhe ceram a Indepen dência da Provínc ia Cisplati na com o nome
de Repúbli ca 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 protegidos 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, onde morreu. Dêsse modo, tan to no Ur uguai como na Argentina, o govêrno passou a ser exercido por políticos qu e
eram amigos do Brasil.
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Chefiados pelo grande general brasileiro, os aliados
entram vitoriosos em Assun ção (1 869) e Lopes procura
refúgio no norte do país. Seguiu-se então o último período

Mais tarde, porém, com o Presidente Aguirre, os blancos 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 Argentina e o Uruguai e formaram a Tríplice Aliança.
Costuma-se dividir a guerra em três períodos: o primeiros 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 campanha: começa então o período do comando de Caxi!ls
(Luís Alves de Lima) , que é o mais importante de tôda a
guerra.
..

Rartolomeu

Mitre.

P leSidente

da

Argentina

Mitre foi o com an d a n t e dos exér c itos a lia d os n a
pri meira fase da Gue rra 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, coman dada pelo A lmirant e Barroso (11 de junho de 1865). No ano seg uinte, já em território paraguaio,
travou-se a Batalha de Tuiuti : o exército brasileiro Pstava 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 defendida pelos paraguaios, foram feitas s~te tentativas. Na
oitava, Caxias pôs-se à frente dos seus soldados e, animando-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.r ro Corá, .foi vencido e morto (L• de março de 1870).
Termmava assim a guerra que tantos sacrifícios custou
ao Brasil.
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a política da Santa Aliança e o desejo da Inglaterra de
não descontentar Portugal.
Causa do reconhecimento pelo govêrno inglês: renovação do tratado de comércio de 1810.
O tratado com Portugal: reconhecimento da Independência e o título dado a D . João VI de Imperador do Brasil.
b) -

GUERRA COM AS PROVíNCIAS DO
RIO DA PRATA (ARGENTINA)

Início da revolução na Cisplatina: os "trinta e três",
chefiados por João Antônio L avalleja (1825).
O congresso de 1825: declaração da Independência da
Província da Cisplatina e sua imediata incorporação à República das Províncias Unidas (Argentina).
Causa dessa incorporação: provocar a participação da
Argentina na guerra contra o Brasil.
Principal episódio militar: Batalha do Passo do Rosário, sem resultado decisivo (1827).
O fim da guerra (1828) : Independência da Província
da Cisplatina (República Oriental do Uru guai).
c) - O SEGUNDO REINADO E OS CONFLITOS
Nb PRATA

RESUMO
A
a) -

POLfTICA EXTERNA DO BRASIL

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;

Causas das intervenções !30 Uruguai: a hostilidade dos
Blancos.
Primeira intervenção no Uruguai: contra Oribe, chefe 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 Paraguai.
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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 junho 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).
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EXERCíCIOS SõBRE A UNIDADE \"lll
PENDENTE
1) -

INDEPEND~NCIA

Domingos José Martins.
21 de abril de 1792.
José de Barros Lima.
Joaquim José da Silva
Xavier.
1817.
José da Silva Lisboa.
José Clemente Pereira.

(2) (3) (4) -

(5) (6) -

(7) -

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 r esolveu reconhecer a Independência
do Brasil?
4) Que estabelecia o tratado de agôsto de 1825, assinado com
Portu gal?
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 reuniram em 1825?
8) - Por que os rebeldes declararam sua p átria 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)
Qu e 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?

DO BRASIL

-

QUESTIONARIO
1) -

b) mentos:

O Tiradentes.
Chefe da Revolução
Pernambucana.
Visconde de Cairu.
Data da Revolução
Pernambucana.
Morte de Tiradentes.
Fundador do Clube da
Resistência.
Revolucionário de Pernambuco.

Uar as datas relaci onadas com os seguintes aconteci-

1) 2) 3)
4)
5)
6)

(0 BP..ASlL INDE-

Númerar corretamente:

a) -

( 1) -

A
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Invasão de Portugal pelas t ro pas francesas.
Decreto de abertu r a dos portos.
Declaração de Reino- Unido.
Morte de D . Maria l.
Dia do Fico.
Proclamação da Independência .

-

2 ) - EVOLUÇÃO ECONô MICA DO

Bl{A~IL

Assinalar com um x · us frases

u) -

-

IN DEPENDENTE

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 naroxa.
Foi o Barão de l\'Iauá quem inaugu rou a primeira estrada 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 a s seguintes frases, completando as lacunas:

1) -

O primeiro país que reconheceu a Independência do Brasil foi ........................... .

2) -

Canning era o mini stro da .................... .

3) -

Portugal reconheceu a Independência pelo tratado assinado em ..... -: .............. . ........ .

4) -

D. João VI teve o título de ......................... .

5) -

Da Santa Aliança participavam a .................. e

UNIDADE IX

st ••••••••••••••••••••

b) -

Numerar corretamente:

(1) -

João Antônio Lavalleja.

-

João Manuel àe
Rosas.

(2) -

Batalha sem resultado decisivo.

-

11 de jttnho de
1865.

(3) -

Ditador da Argentina inimigo do Brasil.

-

Aguirre.

(4) -

Presidente do Uruguai, chefe dos Blancos.

-Caxias.

( 5) -

Batalha em que Rosas é derrotado.

-

1.0 de março de
1870.

(6) -

Data da Batalha do Riachuelo.

-

Janeiro de 1869.

(7) -

General que venceu a Batalha de Avaí.

-

Monte Caseros.

· 8) -

Data da entrada dos Aliados
em Assunção.

-

Passo do Rosário.

(9) -

último combate da Guerra
do Paraguai.

-

Chefe dos Trinta
e Três.

(10) -

Data do fim da Guerra do
Paraguai.

-

Cerro Corá.

AS NAÇõES DO
/

MUr~DO

NOVO

1 . Evolução Política.
2. Remanescentes Coloniais e Europeus na América.
3. O Domínio do Canadá.

19. 0 Ponto

EVOLUÇÃO POLíTICA DOS ESTADOS-UNIDOS
a) -

OS PRIMEIROS TEMPOS

Os principais acontecimentos da História dos EstadosUnidos, 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 compreendiam 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 anexação de regiões que pertenciam ao México, depois de uma
guerra contra êste país.
Em 1803, quando Jefferson era Presidente dos EstadosUnidos, o govêrno americano comprou à França o território da Luisiânia, no Vale do Mississipe. Foi ainda Jefferson quem estabeleceu a Capital do país em Washington.
Seu sucessor, James Madison não pôde evitar uma
guerra com os inglêses, que aprisionavam os navios americanos para impedir que êstes levassem contrabando para
a França.
O conflito durou três anos (1812-1815) e terminou sem
Entretanto,
que os beligerantes obtivessem vantagens.
durante as operações militares, os inglêses chegaram a
ocupar Washington: incendiaram, nessa ocasião, o Palácio
do Govêrn o, que depois de reconstruído e pintado de branco 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 libertado 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 América para os Americanos" tem sido várias vêzes aplicada
para garantir a segurança do Continente. Assim, em nome da célebre doutrina, os Estados-Unidos exigiram, em
1865, a retirada das tropas do Imperador da França, N apoleão III, que, no México, haviam fundado um império.
Também foi aplicada a Doutrina de Monroe à Espanha que havia enviado um exército à América para sufocar a revolta de Cuba (1896) . Entretanto os espanhóis repeliram 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 norte-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 política 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 atiyidÇ\de industrial, possuía poucos escravos: tornou-se, por
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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 constituiuse 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 t e consternado enquanto
qu e Ul ysses Grnnt mantém n atitu de alti va do vencedor.

Os nortist as eram supenores em número e em recursos
hél icos pms saa;, indústrin s 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 L ec.
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.
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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 ande Presidente Lincoln foi assassinado a tiros por um at or,
João B ooth, partidário fanático dos sulistas.
A Guerra de Secessão, que custou aos Estados-Unidos
1mensos sacrifícios em vidas e dinheiro, n ão interrompeu
o progresso do país, favorecido pelo aumento da população
e do t erritório e pelo desenvolvimento industrial.

RESUMO
EVOLUÇÃO POLfTlCA DOS ESTADOS-UNIDOS
a) -

OS PRIMEIROS TEMPOS

Principais acontecimentos: aumento do território e
guer ra com os inglêses (Segunda Guerra da Independência).
O território dos Estados-Unidos na época da Ind ependência : do Atlântico aos Montes Aleghanis.
Aquisição da Luisiânia: compra pelos Estados-Unidos
à França (1803) .
Presidência de J ames Madison:
Independência (1812-1815).
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 r esistir por muito tempo.

Segunda Guerra da

Principal episódio da guerra: ocupat;ão de Washington pelos inglêses.

6 -

DOUTRINA DE MONROE

Or igem da Doutrina de Monroe: mensagem do Presidente 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-Unidos.
c) -

GUERRA DE SECESSÃO

Causa da guerra: rivalidade entre o Norte (abolicionista) e o Sul (escravagista).
O Norte: clima frio, atividade industrial e poucos •
escravos.
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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 proclamada ~ 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

A República dos Estados sulistas: Capital em Richmond, Cidade da Virgínia.

13) -

Qual a diferença entre o Norte e o Sul d s Estados-Unidos?

14) -

Qual era a Capital da República fundada pelos sulistas?

As vantagens do Norte: superioridade em número e
material bélico.

15) -

Quando começou a Guerra de Secessão?

16) -

Em que eram os nortistas superiores aos sulistas?

As vantagens do Sul: soldados mais bravos porque
acostumados à vida do campo.

17) -

Quais foram os g rand es generais da Guerra de Secessão?

18) -

Que sabe sôbre as operações militares da Guerra de Secessão?

19) -

Qual foi o último episódio militar da guerra?

20) -

Como morreu Lincoln?

O Sul: atividade agrícola e muitos escravos.
Causa da separação do Sul: eleição de Lincoln (1860),
pelos abolicionistas.

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.

Nor~e

era abolicionista?
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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 Departamento da Gt.wrra", escreveu êle a Mrs. Bixby, "uma nota
de Massachussets indicando que sois mãe de cinco filhos
gloriosam ente mortos no campo da batalha. Sinto quão
pobres e inúteis devam ser minhas palavras no tentar aliviar-vos da dor de tamanha perda. Mas não posso impedir-me de enviar-vos a consolação que possa existir nos
agradecim entos da República para cuja salvação êles morreram. Ao nosso P ai do Céu rogo que alivie a vossa angústia e vos conserve a querida memória dos entes amados e o soltme orgulho que deve ser o vosso por ter feito
•.:'i.o pencsr:> sacrifício no altar da liberdade".
(Stephenson -Lincoln -

EVOLUÇÃO POLíTICA DAS NAÇõES LATINAS 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

pags. 253-254) .

Maximiliano , Im,perador d o Mexico, pouc~ antes de ser • fuzilado
Imperador num a atitude altivn . de q ue':' na o tem~ a mor .e, abraça c
frade cnqu:mto que alguém. njoe lhnd o, b CIJ~-l h e a . mao . A porta do carc ere, o o ficia l rnexica no a ~~ 1 s te a cena .

o

o título de Agostinho I. Mas o r egim e imp :ri~ l dur ou
poucos anos: uma revolta proclamou a Repubhca, des-

~o

o
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lronou o Im perador e escolheu para Presidente Guadalupe Vitória.
J\lém das lutas políticas e das r evoltas militares, muito nrejurlicou o progresco do México a guerra que êsse
país sustentou com os Estados-Unidos, perdendo os territórios do Texas, Novo-México e Califórnia.
Depois da guerra com os Estados-Unidos era tão critica a situ ncão 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 In glaterra e a Espanha entfmderam-se com o govêrno m exicano. Porém Napoleão III, que era Imperador
da Franca. queria fur>dar um império no México: suas
tropas ocuparam ~ Capital enq uanto Juarez refugiava-se
no norte.
Foi estabelecido o Impéri o e escolhido para lmperarlor o principe austríaco Maximiliano. Êsse príncine, porém ; 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 Ju arez, 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'1SPP."ui•.< m elhorar as finanças e construir numerosas estradas de ferro.
Durante o domínio espanhol a América Central constituiu a Capitania Geral da Guatemala. Em 1821 foi proclamarl: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 Imperad0r.
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
Repú lJl.ica F ederativa.

Porfírio

Diaz, Presidente do

México, apeli da do

u Presidente Perpétuo.

Entretan to, apesar dos esforços do Presidente Francisco 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.

Anrôm o José Borge s l-lermida

0essa s lutas não partic i jJuU o Panam á que era território da Repú blica da Colôm bia e que só alcanç ou a Independên~ia j~ no comêç o do século atual.
Foi, portan to, o
Panam a a ultima Repúb lica que se consti tuiu na América.
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Ramo n Castil ha, que depois gover nou o Peru, duran te
vinte anos, fêz. boa admin istraç ão. constr uindo linhas
telegráf icas e funda ndo escola s.

b) -

COLó MBIA , VENE ZUEL A E EQUA DOR
Com as lutas polític as desme mbrou -se o bloco forma rio por Bolíva r. a Colôm bia Maio?·, consti tuída das atuais
Repú blicas da Bolívi a, Equad or e Colôm bia (an tiga NovaGrana da ).
Na Colôm ia gover naram prime irame nte os conse rvadores ou moder ados: reform aram a instru ção públic
a e
introd uziram no país o sistem a métric o decim al. Os
liberais ou progr essista s, que gover naram depoi s abolir
am
'l. escrav idão e decre taram o suj1·ágio
univer sal,' isto é, esu:-n deram a todos os cidadão~ o direit o de voto.
, . Depoi s das lutas da Indep endên cia, era grand e a mis ~ na na Ven ezuela . Os soldad os que
haviam lutado pela
liberd ade conve rteram -::..:: em bando leiros e atacav am
as
fazend as e os povoa dos. O prime iro presid ente, o General P aez, procu rou restab elecer a ordem , castig ando energicam ente os crimin osos. Na admin istraç ão de Antôn
io
Guzm an Blanc o, que várias vêzes gover nou a Venez uela,
restau raram -se as finanç as e constr uíram -se estrad as.
O mais notáv el presid ente do Equad or, no século passado, foi Garci a Moren o: abriu estrad as, fundo u escola
s e
presti giou os J esuíta s pois era católic o fervor oso. Havia
,
entret anto, muito s desco ntente s com o seu govêr no,
e:
Garci a Moren o foi assass inado a tiros.
c) - PERU E BOLt VIA
Logo depois da Indep endên cia da Bolívi a, o Gener al
Santa Cruz organ izou a Confe demçã o do Peru e Bolívi
a
que foi comb atida pelo Chile.

Estãtua de Boli var em Caracas .

No gover no do Gener al Prado o Peru estêve em guerra com a Espan ha pois essa naç5 o europ éia havia ocupa
do
as Ilh as Chínc ha. J á no fim do século XIX, o P eru aliou
"''" à Bolívi a para comba ter o Chile (Guer ra do Pacífi co).

Antônio Jo sé nor9!!S Herrnida
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Depoi s do govêrno do General Santa Cruz, a Bolívia
viveu um lo n::(o períor1o de anarquia, agravado com a aerrota 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 boliviano aumentado as taxas sôbre o salitre, adubo de origem 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 morte em com bate 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 Argentma João Manuel de Rosas, um dos mais célebres cauuilhos da América do Sul.
r,Ol duraEte a ditadura de Rosas que a Inglaterra
ocupou as Il has M alvinas. Outro acon t ecimento importan.tt' tio st·u govêrr.u fo i a guerra entre o Brasil e a Arl!,<: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 comhater Solano Lopes, ditador dos paraguaios.
Depois de Mitre, a Argentina foi governada pelo escritor Faustino Samiento, um dos seus melhores presidentes. Sarmiento cuidou principalmente da instrução: reformou o ensino primário, fundou a Escola Normal, o Colégio 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 militares 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 Uruguai foi anexado ao Brasil com o nome de Província Cis·
platina. Tornou-se, porém, independente em 1828. Seguiu-se longo p€ríodo de agitações políticas provocadas
pela rivalidade entre os dois partidos "Blanco" e "Colorado".
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 Herrera e soube enfrentar a crise econômica. Como Sarmiento, da Argentina, Júlio Herrera era também notável escritor.
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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 Vitona
F atôres que prejudicaram o progresso do México: lutas políticas, revoltas militares e a guerra com os EstadosUnidos.
, 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 Perpetuo.
_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,Repúbhcas da N1caragua, Honduras Costa-Rica Guatemala e
' ·
'
São Salvador.
Panamá: última Rep,iblica que se constituiu na
Amenca, separando-se da Colômbia.

P.

b) -

COLôMBIA, VENEZUELA E EQUADOR

A Colômbia Maior, fundada por Bolívar: Bolívia
'
_
Equador e Colômbia.
da
reforma
Colômbia:
na
conservadores
dos
Govêrno
instru ção c introdução do sistema métrico decimal.
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Govêrno dos liberais: abolição da escravatura e sufTágio universal.
Os presidentes da Venezuela: General Paez (procurou 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 Confederação 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 cont
tra o Chile.
d) -

O CHILE E A GUERRA DO PACíFICO

Causa da Guerra do Pacífico: aumento das taxas sôbre o salitre que os chilenos exploravam em território boliviano .
O P eru na guerra: aliança dêsse país com a Bolívia.
A guerra no mar: morte do almirante peruano Miguel 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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Presi dênci a de F austin o Sarm ient o: desen volvim
en to
da inst r ucão.
Os p.f'esid entes do Par aguai : J osé Franc ia, Carlo s
Lopes e Solan o Lope s (Gue rra com o Brasi l).
As agitaç ões no Urug uai: rivali dade entre "blan
cos"
e "colo rados ".
As interv ençõe s do Brasi l no Urug uai (1851-1864).
Presi dênci a de Júlio Herre ra: luta contr a a crise
econômic a.
QUE STIO NÁR IO
1) -

Quem f oi Guada lupe Vitóri a?

2) -

Qua is f or a m
Méx ico ?

4) -

Qu e h ouve em 1821 na Améri ca Centra l?
Como surg iram as atuais Rep úbli cas da Am ér ica
Centra l?
Qu e era a Colôm bia Maior ?

5) -

6) 7) 8) -

9)
10)
11)

12) 13) 14) -

15) 16) 17) 18)
19 )

20 l

o~

f a tôres que preju di car a m o progre gso do

Quai s são os mais impo rta ntes pr esid entes da
Venez uela?
Que sa be sôb r e Gar cia Moren o?
Qu em f oi o Genera l Sa n ta Cru z ?
Como Ra mon Casti lh a govern ou o P e ru?
Qual a causa da g uer r a entre o P eru e a E spanh
a?
Qual a causa da Guerr a do Pacífi co?
Quem foi o Almir ante Mi g uel Grau?
Quais foram os r esulta dos da Guerr a do Pacífi
co?
Quem foi J oão Manue l de Rosa s ?
Qu e ocor r eu dur ante o Govêrn o de Rosa s ?
Quem foi Sarmi ento?
Qu e sa be sôbre os presid entes do Parag uai?
P or qu e houve interv enções do Bra sil no Urugu
ai?
Q 11 Nn foi .T•"d i.o TT0r1·e r a7
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LEITU RA

A GLORIQSA MORTE DE FRANCISCO MOR
AZA N
Feito prisio neiro e levad o para S. José, após um
j ulgame nto 1.'Umário, conde naram -no à morte .
Era o dia 15 de setem bro, data memo rável para
os
centr oame rican os, porqu anto se celeb rava o vigés
imo-p rimeiro anive rsário da indep endên cia. A mesm a hora
que no ano de 1821, na sala càpit ular de Guate mala, em
o sábio Valle escre via a ata da indep endên cia, no ano
de 184~
faziam-se em S. José os preva rativos para fuzila r
Franc isco Mora zan.
Ao entar decer dêsse dia, Mora zan, que pediu perm
issão para dar as últim as orden s ao pelotã o, orden
ou que
prepa rasse m as arma s, mand ou apont ar ; corrig iu
a pontaria; deu a voz de fogo e caiu. Ainda levan tou a
cabeç
ensan guent ada e disse: "esto u vivo" . Uma nova desca a
rga
pôs fim a tão precio sa existê ncia.
Com a morte de Mora zan extin guiu- se a últim a esperança de recon stitui ção da antig a pátria centr oame
rican a
e ficou defin itivam ente rôto o pacto feder al.
(Hist ória das Amér icas - Ricar do Leve ne -·pag. 261).

'
Além .da agrict~ltura e da criação de gado, os habitantes d~ Gura~a Inglesa ocupam-se com a ativa indústria de
(espécie de aguardente). o desenmad~1ra, açucare
vo.l~Imento dess~s nquezas contribuiu para uma intensa
ahv1dade comerc1al e para a criação de grande número de
bancos em Georgetown.

ru:n
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REMANESCENTES COLONIAIS E EUROPEUS
NAAMJ::RICA
a)

AS COLôNIAS INGLÊSAS NA AMÉRICA

\ As principais colônias que a Inglaterra possui na América 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 europeus, 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 grande 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

b) -

A GUIANA FRANCESA

. Depois. das tentativas de ocupação do territóJ io brasileiro, 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 Francesa: 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 pântanos e de abrir canais, é qu~ a agricultura pôde prosperar.
Em 1809 a Guiana Francesa foi ocupada pelos portuguêses. Nessa ocasião o Príncipe D. João estava h o Rio
de Janeiro e havia declarado guerra à França. Para vingar a invasão de Por tugal pelos franceses, o Príncipe ordenou que suas tropas, partindo do Pará, ocupassem
Caiena.
·
Para governar a neva conquista foi nomeado o brasileiro João Maciel da Costa, depois MaTquês de Que[uz, que
fêz boa administraç ão. 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 colVnia foi devolvida à França .
Atualmente a Guiana Francesa possui cêrca de 30 000
habitantes. Os produtos agrícolas mais cultivados são a
cana-de-açú car, o cacau, ~ banana e a mandioca. O Poder
Legislativo é exercido por uma pequena Câmara, formada
por oito representan tes, escolhidos entre os residentes frànceses.
c)

-

A GUIANA HOLANDE SA

Expulsos de Pernambuc o, em 1654, os holandeses planejaram 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 exten sas pois compreend iam também o território que é hoje a Guiana Ingl êsa. Êsse território foi
conquistado pelos ingl êscs durante as guerras napoleôni·
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cas. Com o Tratado de Amiens, em 1802, ficaram estabelecidos os limites entre as duas Guianas.
. 1

Base Naval de Paramaribo (Guiana Holandesa).

Para o desenvolvim ento econômico da Guiana Holandesa muito contribuiu a experiência que os holandeses adquiriram em Pernambuc o. Desenvolve r;.. m-se as plantações de cana e montaram- se numerosos engenhos para a
fabricação do açúcar.
Um dos principais fatôres do progresso da Guiana Holandesa 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 agrícolas como o café e o cacau.
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A Guiana Holandesa possui ainda ricas jazidas de ou r o
que são ativamente exploradas.

REMANESCENTES COLONIAIS E EUROPEUS
NA AMtRICA
AS COLóNIAS

INGL~SAS

A m ér icas 11
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c) -- A GUIANA HOLANDESA
Os holandeses na Guiana: colonizacão do vale do Surinã e fundação de P aramaribo (atuali'nente Capital) .

RESUMO

a) -

das

NA AMÉRICA

Os lim ites entre as Guianas Inglêsa e Holandesa: Trat ado de Am iens (1802) .
Progresso econômico da Guiana Holandesa : engenhos
de açúcar, plantações de cana, café e cacau; minas de
our o.
P opulação atual de P aramaribo: 50 000 habitantes.

P rincipais colônias inglêsas: J amaica, Guiana Inglêsa
e Ilhas F alkland.
As Ilhas Falkland : dom ín io argentino at é 1833.

QUESTIONARIO

P rin cipais centros da Guian a Inglêsa : Georgetown e
Nova Amsterdão.
Principais riquezas: agricultura, criação de gado e indústria de madeira, açúcar e rum (espécie de agu ar dente )

b) -

A GUIANA FRANCESA

Primeira povoa ção da Guiana Francesa: Caiena (atualmente Capital), fundada por La Barre.
Fatôres desfavoráveis ao progresso da Guiana: região
pantanosa, febres e lutas com os índios.
Transformação da Guiana: processos agrícolas aprendidos com os holandeses.
D . J oão no Rio de Janeiro e a conq uista da Guiana
Francesa (1809) .
Adm inistração de J oão Maciel da Costa : introdução
n o Brasil da fr uta-pão, abacat eiro, palm ei ras r eais e a cana
caiana.

1 ) -- Quais são as principai s colô nias inglêsa s na Am ér ica?

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

-

~J J

-

10 ) -

11) 12) -

J.3 ) 14) -

15 ) 16 ) 17) -

18) 19 ) -

20) -

Qual a impor t â ncia das Ilhas F a lkland?
Que outr o nome t êm as Ilhas F alk lan d ?
Qua ndo a s Ilhas Falkland pas::;aram par a o domí nio ing lês?
Quem gover nava a Argenti na n essa ocasião?
Qu em f oi Manuel Moreno ?
Qua l é a Cap ital da Guiana Inglêsa ?
Qual o outro cen tro importante da Guiana Inglêsa?
tll!'' •. , ~ ü o as principui::; atividades econômica s t>a Guiana
Ing lêsa?
Qu a l é a Capital da Gu iana F rancesa?
(..luem f oi La Bar re?
Por que era pifícil a coloniza ção da Guiana F r ancesa.?
Quando a Guiana Francesa fo i ocupada pelos poriuguêses ?
Por que Po1'tugal conquistou a Guia na Francesa?
Como foi a administração de J oão Maciel da Costa?
Quais são os principais pr odu t os ag r ícolas da Guiana Francesa?
Como é organizado o Poder Legisla t ivo da Guiana Francesa?
.Q ual é a Capital da Gui:.na H olandesa?
Quando foram estabelecidos o;; limites entre a Guiana Inglêsa e a Holandesa?
Quais são a s principais Ati vidades econômicas da Guiana
Hola ndesa?

H i s t ó ri a d as A m é r i cas 11
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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 Estados-Unidos. Nem o próprio Benjamim Franklin, que estéve em Quebec, conseguiu o apoio da população canadense para a luta contra a In~laterra.

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 exclusivamente 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 religião católica. Por isso o General Murray recebeu instruções destinadas a estimular a imigração dos inglêses e a
limitar a prática do culto católico pois na Inglaterra a religião oficial é o Protestantismo Anglicano, fundado pelo
Rei Henrique VIII.
Entretanto, enquanto os inglêses que chegavam à colônia, tornavam-se negociantes, geralmente interessados no
comércio de peles, os antigos habitantes dedicavam-se à
atividade agrícola, muito mais útil ao povoamento e à prosperidade do Canadá. Por isso o governador Murray julgava que a população francesa devia ser tratada com tolerância. Essa era também a opinião dos governadores seguintes, até que o próprio Parlamento compreendeu a necessidade 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 Igreja Católica.

O Parlamento Canadense.

•

Proclamada a Independência dos Estados-Unidos, muitos inglêses, que r esidiam nesse país,_ procuraram refúgio
no Canadá, em r egiã o diferente da povoada pelos franceses. Em conseq üência, o P arlam ento apr ovou, em 1791, a
lei qu e dividi a o Cana dá em dua s províncins: o Alt o Canadá, povo ado p or inglôses e o B aixo Canadá, com a população descendente da França.
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b}

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.
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c) -O CANADÁ E AS DUAS GUERRAS MUNDIAIS
Quando irrompeu, em 1914, a Primeira Guerra Mundial, o Canadá declarou-se decididamente ao lado da Inglaterra: foram enviadas à Europa fôrças expedicionárias
e as indústrias canadenses contribuíram ativamente para
a vitória dos Aliados.

Depois de uma revolta dos canadenses, resolveu o Govêrno inglês enviar L ord 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). Propôs, então, que fôssem novamente unificadas, o que o Parlamento aprovou em 1840.
A Lei de União est.~belecia, ainda. oue n rodc r seria
exercido por um Governador, um Conselho, ambos escolhidos pelo Rei , e uma Câmara, constituída por representantes eleitos entre os habitantes do Canadá.
A medida que se modificava o Govêrno, com o desenvolvimento das idéias democráticas, verificava-se notável
progresso econômico: a navegação a vapor, dois anos depois 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 inglêses e americanos começaram a construir a grande estrada 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 pripcipalmente à imigração estrangeira e ao interêsse dos capitalistas dos Estados-Unidos na exploração das riquezas
daquele país.

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 próprios junto às outras nações. Essa _idéia, ~iscuti~a na Conferência de Londres, em 1926, fm depms aprovada pelo
Parlamento.
Em 1927, já o Canadá nomeava, para ~ervir, ~os Estados-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 Alemanha. 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 fábricas de munições que trabalhavam ativamente e tanto
,
contribuíram para a vitória das Democracias.
Ainda, em território canadense, criaram-se bases aereas e navais, destinadas à proteção do Hemisfério Ocidental 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 domínio 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 Estados-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) -

cias.

PROGRESSO POLíTICO E ECONóMICO
DO CANADA

A Missão Lord Durhan: unificação das duas provín-

A Lei de União (1840): Governador e Conselho (escolhido 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 estrangeira 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 contribUIção 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) 2) 3) 4)
5)
6)
7)
8)

-

Com que tratado o Canadá passou para o domínio inglês?
Quem foi o General Murray?
Como era povoado o Canadá quando passou para o domínio
inglês?
Que estabelecia a Lei de Quebec?
Por que a Lei de Quebec foi útil à Inglaterra?
Que estabelecia a Lei de 1791?
Qual era a missão de Lord Durhan no Canadá?
Qual era a opinião de Lord Durhan sôbre a divisão do
Canadá em duas províncias?

História
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Quando fo i aprov,lda a Lei de União?

9)

das

Américas

I1

b) - Assinalar com um x os episódio::. que se relacionaram
r·nm a Doutrina de Monroe:

10) -

Como fic ou constituído o Govêrno no Canadá pela Lei de
União?

11)

Como foi introduzida a navegação a vapor no Canadá?

'fransfcrência da Capital para Washington .

12)

Que sabe sôbre a Estrada de Ferro Canadense do Pacífico!

O plano tspanhol de restabelecer o Império Colonial.

13)

Quais foram as causas do progresso do Canadá?

Ocupação do l\Iéxico . pelos 'franceses.

14)

Quando começou a Primeira Guerra Mundial?

Compra da Luisiâ nia p elos Estados-Unidos.

15)

Que queria Mackenzie Kin g?

16)

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 Segunda Guerra Mundial?
19)

Como contribuiu o Canadá para a vitória das Democracias?

20)

Quais e1·am a s 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 relacionados com os seguintes acontecimentos:
1)

Compra da Luisiânia.

2)

Guerra com os inglêses.

3)

Transferência da capital para
Washington.

4)

Autor da Doutrina de Monroe.

5)

Guerra de Secessão.

Ocupação de Washington pelos inglêses.

Revolta em Cuba (1896) .
c)
E:;;crever corretamente, no fi nal de cada frase, sôbre a
Guerr a de Se.::essão, a palavra Sul ou Norte:
1) -

Estados contrários à escravidão.

2) -

Soldados acostumados à vida do
campo.

3)

General Lce.

4)

General Ulisses Grant.

!5)

Carolina do Sul e Virgínia.

2)

EVOLUÇÃO POLíTICA DAS NAÇõES LATINAS
DA AMÉRICA

a) -

Numerar corretamente:

1)

Imperador Agostinh o I.

2) -

Benito Juarez.

A lmi r a n t e
peruano da Guerra do Pacífico.

4) -

Porfírio Diaz.

Ditador
do
P ar aguai
(Guerra com o Brasil).

5)

Fran cisco Morazan.

imperador da França.

6)

Antônio Guzman Blan- (
co.
(

Presidente . do Uruguai.
Presidente do Peru.

Pres idente
México.

P erpétuo

do

Antônio José
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7)

Garcia Moreno.

Primeiro Presidente do Pa.
ragu ai.

8)

Ramon Cas tilha.

Coronel Itúrbide.

9)

Miguel Grau.

Presidente da Argentina

10)

General Mitre.

Ditador da Argentina.

11)

José de Franeia.

Pres idente do Equador

Solano Lopes.

Presidente da
F ederativa.

12)

~

Reptiblica

3) -

das

Américas li

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

13) -

Júlio Herrera.

Presidente da Venezuela.

Inglesa é ............... . ..... Caiena é a Capital da .......... .

14) -

Jo ão Manuel de Rosas. (

Presidente do México durante a ocupação francesa.

Essa cidade foi fundada por . . . . . . . . . . . . . . . . .

h\ -Riscar o nome da Repúbiica que estiver cert0:

A Guiana FranO Príncipe

cesa foi ocupada pelos portuguêses em . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . nom eou para governá-la o brasileiro

Par ama-

A Guiana foi devolvida à F1·ança em
1)
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/\ última R"nública que se constituiu na América foi: Costa-

Rica, Colômbia ou Panamá.

ribo é a Capital da ................. e foi fundada no vale do Rio
Os limites entre as Guianas Holandesa e

2)

NP. Guerra do Pacífico o Peru e a Bolívia lutaran. contra o
Chile, Uruguai ou Argentina.

................ foram estabelecidos pelo Tratado de

............ ,

assinado no ano de .................. .
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.

4) -

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.

a)

O DOMí N IO DO CANADÁ

Numerar corretamente:
Primeiro Governador do Canadá.

1)

1763.

-

2)

General Murray.

-

3)

Henrique VIII.

-- Inglês que propôs a uniã()
das províncias.

A Lei de União.

7)

Na Guerra do Pacífico a nação vitoriosa foi o Peru, Chile ou
Bolivia .

4)

1791.

-

8)

O país flUe ajudou Urquiza, na guerra contra Rosas, foi o
l:hasil. o Peru ou a Colômbia.

5) -

Lord Durban.

-- Início da Primeira Guerra
Mundial.

Construção da Estrada de
Ferro Canadense.
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6) -

1840.

-

Minist ro Canaden se.

7) -

1881.

-

Tratado de P aris.

8)

1914. .

-

Início da Segun da Guerra
Mun dial.

9)

Mackenzie Ki ng.

-

Fun dador do Anglicanismo.

Setembro de 1939.

-

Lei qu e dividi u o Canadá
em dua s províncias.

10)

b) Copiar as seguintes fr a ses, completando as lacunas :
1)

O T ratado de Paris pôs têrmo à Guerra . . ... . . ..... .

2)

O primeiro Governador do Canadá foi ............ .. .

3)

E1n 1763 a população do Canadá era de ...... . .. .. • .•

4)

O Alto Can adá era povoado por ... .. .. .. .. . . . . .. . .•

5)

A Segu nda Guerra Mundial começou em . ........... .

UNIDADE X

A AMÉRICA CONTEMPORÂNEA
1 . Movimento Intelectual.
2 . O Pan-Americanismo
Vizinhança.

e a

Política

da

Boa•

3 . As Democracias Americanas: o Arbitramenta
e a Solidariedade Continental.

I

,

•

23. 0 Ponto

MOVIMENTO INTELECTUAL
a) -

A LITERATURA NOS ESTADOS-UN IDOS

No século XIX, as idéias de liberdade que deram origem 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 escritores 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 Estados-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
Mas o
a propaganda abolicionista nos Estados-Unido s.
maior romance que se escreveu nesse país, durante o século XIX, foi ((O Príncipe e o Mendigo", obra de S9muel
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Cleme ns, m ais
Twain .

conhec ido pelo pseudô nimo de Mark

D0s poetas norte- americ anos do século XIX o mais conhecid o é Edgar Allan Poe. Seu famoso poema "O Corvo" já foi traduz ido para a língua portug uêsa por dois

Hist ória

Edgar Allan Poe

poetas brasile iros. Poe é ainda autor de novela s aprecí adas em todo o mundo .
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No século atual surgir am nos Estado s-Unid os dois notáveis escrito res: Theod ore Dreise r que no livro "Uma
Tragéd ia Ameri cana" analisa aspect os da vida social do
seu país e Georg e Santay ana, també m poeta e filósofo,
autor do roman ce "O último Purita no".
Nos estudo s de Histór ia os mais impor tantes autore s
foram, além de Washi ngton Irving ("Vida de Georg e
Washi ngton) , Willia m Presco tt, que escrev eu sôbre as
conqui stas do Méxic o e do Peru, e Peakm an, autor de trabalhos sôbre as lutas entre inglêse s e france ses na Améri ca.
Dos orador es norte- americ anos, ficaram célebr es os
dois Presid entes da Repúb lica: Jeffers on, autor da Declaração da Indepe ndênci a, e Lincol n, cujos discurs os são
muito aprecia dos pela simpli cidade da lingua gem.
b) -

Notável escritor d os E sta dos-Unid os , Poe escreveu , além
de
no velas, u m p oem a cjue ficou fam<1so : o Corvo.

das

O MOVI MENT O INTEL ECTU AL DA
AMÉR ICA ESPAN HOLA

DurantP. as lutas pela indepe ndênci a, alguns trabalhos literár.ios foram escrito s por precur sores e liberta dores. Assim Bolíva r, sem que tivesse preten sões literár ias,
escrev eu a famosa "Carta de Jamaica" onde expõe o plano
de união das Repúb licas americ anas, e profer iu eloqüe ntes
discurs os polític os.
Mas o primei ro escrito r do Roman tismo na Améri ca
Espan hola foi o argent ino Estêvã o Echev erria, natura l de
Bueno s Aires. Seu primei ro livro foi o poema "Elvir a"
mas o mais notáve l, que o consag rou como chefe do Romantis mo em sua pátria, foi Ruínas , onde expõe os princípios da nossa literat ura.
Dos seguid ores de Echev erria o mais célebr e foi Bartolome u Mitre, Presid ente da Argent ina, poeta e historiador . Mitre deixou , como trabalh os históri cos, os livros
"Histó ria de Belgra no" e "Histó ria de San Martin ".
Outro grande escrito r argent ino foi Domin gos Fausti no Sarmie nto autor de "Facun do", livro sôbre o caudil ho

.,
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Sarmiento teve gloriosa carreira política:
dêsse nome.
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, vig oroso autor de Facundo, Uvro
sôbre o caudilho d êsse nome , Sa rmiento foi também político
d e r elêvo, ch egando 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 mtciaram a luta contra o Brasil, pela independência da Província Cisplatina (atualmente República Oriental do Uruguai). Como o brasileiro Gonçalves Dias, Zorrilha também foi indianista no poema chamado "Tabaré".
No Rio da Prata o Romantismo exprimiu-se numa
poesia OTiginal de feição popular, chamada "Poesia Gauchesca". 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, EugêRostos, nascido em Pôrto Rico, e Ricardo José
Maria
nio
Bustamonte, na Bolívia.
No fim do século passado viveram na América Espanhola dois grandes escritores: José Marti e. Anunción
MartL herói da Independência de Cuba, grande
Silva.
:!JOeta e orador, morreu em combate, na luta contra os esSuas obras mais importantes foram "Versos
panhóis.
Simples" e "Versos Livres".
Anunción Silva era poeta colombiano, dotado de muiSuas obras perderam-se quase tôdas
ta sensibilidade.
num naufrágio. Das poucas que restaram a mais conhecida é o livro "Noturnos'.
O criador da poesia modernista na América Espanhola
é o nicaraguense Rubén Dario. Suas obras mais importantes foram publicadas em Paris: "Canto Errante" e
''Poema do Outono". Entre muitos outros escritores modernistas, podem ser citados o argentino Leopoldo Lugones e o uruguaio José Henrique Rodó, autor de "Ariel"
c) -O MOVIMENTO INTELECTUA L DO BRASIL
Para o desenvolvime nto da literatura no Brasil durante 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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brasilei ros Olavo Bilac, Alberto de Oliveir a e Emílio de
Menese s.

Nos estudos de Históri a os nomes ilustres são Capistrano de Abreu e o Barão do Rio Branco . O primeir o,
conside rado por muitos auto1·es como o maior historia dor
do ;Brasil, escreve u "Capítu los de Históri a Colonia l"

Ao Barão de Rio Branco deve o Brasil a fixação de
suas fronteir as cóm a Repúbl ica vizinha .

RESUM O

MOVIM ENTO INTEL ECTUA L
a) -

A LITER ATURA NOS ESTADOS-UNIE>OS

Origem do Roman tismo: o sentime nto de liberda de
no comêço do século XIX.
'
O Indiani smo: Roman tismo na Améric a que tem por
assunto o índio.
Os escritor es indiani stas: Gonçal ves Dia:;, Jose de
Alenca r (Brasil) e Fenimo re Cooper (Estado s-Unido s).
Washin gton Irving: (roman cista e historia dor): "Astória" (roman ce) e "Vida de George Washin gton".
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Henriq ueta Stowe ("A Cabana do Pai Tomás "): contriblliu para a aboliçã o da escrava tura.
O maior romanc e norte-a merica no io século XIX: "0
Príncip e e o Mendig o" de Mark Twain (Samue l Clemen s).
Escrito res dos Estados -Unido s no século atual: Theodoro Dreiser ("Uma Tragéd ia Americ ana") e George
Santay ana ("O último Puritan o").
Histori adores norte-a merican os: Washin gton Irving
("Vida de George Washin gton"), William Presco tt e Peakuan.
Princip ais oradore s: Jeffers on e Lincoln .

Dos grande s romanc istas no período republi cano, os
mais importa ntes foram Machad o de Assis, Afrânio Peixoto e Euclide s da Cunha, autor de "Os Sertões ". Entre
os oradore s citam-s e Rui Barbos a e Joaquim Nabuco .

O Bal'ií.o do Rio Branco , José Maria da Silva Paranh os
também estudio so da Geogra fia, foi notável diplom ata e:
durante cêrca de dez anos, serviu à Repúbl ica como Ministro das Relaçõe s Exterio res.

das
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b)

O MOVIM ENTO INTEL ECTUA L DA AMÉRI CA
ESPAN HOLA

A obra literári a de Bolívar : a Carta de Jamaic a e discursos políticos.
O criador do Roman tismo na Améric a Espanh ola: o
argenti no Estêvão Echeve rria (Elvira e Ruínas )
Outros autores argenti nos: os preside n':es Niitre
("Histó ria de Belgran o" , "Histór ia de San W.artin") e
Sarmie nto ("Facu ndo").
O Roman tism o no Urutju ai: Zorrilh a de San Martin
("Legen da Pátria" e "Tabar é").
A poesia românt ica caracte rística tio Rio da Prata: a
"Poesia Gauche sca".
Os grande s escritor es do fim do século passado : José
Marti e Anunci ón Silva.
O criador da poesia modern ista: o nicarag uense Rubén Dario ("Canto Errante " e "Poema do Outono ").
Outros escritor es modern istas: Leopol do Lugone s
(argent ino) e José Henriq ue Rodó (urugua io).
c) 1~~,

O MOVIM ENTO INTEL ECTUA L NO BRASI L

Os grande s poetas do período republi cano: Olavo BiAlberto de Oliveir a e Emílio de Menese s.
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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)
2)
3)
4)
5)

-

6) 7)
q)
9)
10)
11 )
12)
13)

-

14)
15)
lü)
17)
18)
19)
20)

-

Que é Indianismo?
Quem foi Fenimore Cooper?
Qu em foi R e nnqueta Stowe?
Quem foi Mark Twain?
Quais são os principais escritores norte-americanos no sé·
culo atual?
Quais sào os mai s notávci ~ hi :;toriaclorcs elos Estados-Unidos?
Que é a Carta de Jamaica?
Que sabe sôbre Estêvão Echeverria?
Quem foi Bartolomeu Mitre?
Que sabe sôbre Sarmiento?
Qual o maior escritor romântico do Uruguai?
Que é poesia Gauchesca?
Quais são os mais notáveis escritores da América Espanhola no fim do século passado?
Quem foi Rubén Dario?
Quem é o autor de Ariel?
Que sabe sôbt·e Machado de Assis?
Quem é o autor de Os Sertões?
Quais são os mais notáveis poetas bras ileiros?
Quais são os maiores oradores brasileiros?
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 naçoes americanas, de solidariedade continental. Essa politica tem-se fortalecido com a consciência de que os amencanos são filhos do mesmo continente e estão irmanados
fJOr interêsses comuns. O mais importante dêsses interêsses é a defesa continental e deu origem à chamada Doutrina 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 êsse meio, seria possível manter a paz e a defesa do Continente. A célebre Assembléia do Istmo só se reuniu em
1826 e, embora tenham sido convidados todos os estados
americanos, apenas quatro compareceram . Colômbia, Peru, 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 qualquer 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 recentemente, durante a presidência de Franklin Delano Roosevelt. Na Conferência Pau-Americana, que se reuniu em
'Buenos Aires, Roosevelt reafirmou solenemente que tôdas
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b) -AS DEMOCRACIAS AMERICANAS; O ARBITRAMENTO E A SOLIDARIEDADE CONTINENTAL
O desenvolvirnento das relações comerciais e culturais
no Novo-Mundo fortaleceu ~ sentimento de amizade entre

Edifício da União Pan-Amcricana organismo destinado a fortalece r a solid ariedade continental (Washington).

as repúblicas agiriam nas relações internacionais em condições 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-Americanismo com a política que se chamou ((de boa-vizinhança".

Franklin D . Roosevelt
O grande Presidente fortaleceu a uni ão 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 continental, tão bem definidos pelo Barão do Rio Branco em
discurso qu e profer in na Terceira Conferência Pan-A'11ericana, reunida, em 1906, no Rio de Janeiro.
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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 conseguir 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 d1plo máti;::a deu ao Brasil extraordinárir: prestígio em tôda a América.

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.

RESt}MO

A AMÉRICA CONTEMPORÂNEA
a}

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 fronteiras entre o Brasil e as repúblicas vizinhas.

O PAN-AMF.RICANISMO E A POLíTICA D A
BOA-VIZINHANÇA

O Pau-Americanismo: política de solidariedade entre
as nações do continente americano.
As origens do Pau-Americanismo: a Doutrina de Monroe 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.

Em duas ocasiões, durante o período republicano, o
Brasil serviu como mediador e conseguiu, depois de intenso 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.

b) -AS DEMOCRACIAS AMERICANAS; O ARBITRAMENTO E A SOLIDARIEDADE CONTINENTAL

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 beligerantes: de nada valeram os bons ofícios das repúblicas

Principal causa do desenvolvimento do Pan-Americardsmo: as Conferências Pan-Americo.nas.
Que:;t0es debatidas nas Conferências Pau-Americanas:
política exterior, expansão econômica e comercial dos estados america•:ws .

•

História das

Antônio José Borges Hermida

242

A Terceira Conferência Pan-Americana: reunida no
Rio de Janeiro (1906).
Principal conseqüência das Conferências Pau-Americanas: o arbitramento.
O mediador ou árbitro: Estado que se propõe a resolver 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 vizinhas.
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) .

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 Monroe?

5) -

Como se chama a política de solidariedade continental inaugurada pelo Presidente Roosevelt?

6) -

Que são Conferências Pan-Americanas?

7) -

Que sabe sôbre a Terceira Conferência Pan-Americana?

8) -

Que é arbitramento?

9) -

Quais as vantagens do arbitramento?
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)

Como começou o conflito de Letícia?

15)

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?
Qual a outra república americana que ajudou o Brasil na
da Guerm do Chaco?

pacificaç ~LO
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10) -

20) -

QUESTIONARIO
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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

d as

Capitólio. "'de do

Congrcs>o Nacional em

WashJngton.

Kinley, que morreu assassinado numa exposição em Búfalo.
Durante a presidência de Mac Kinley houve em Cuba
a revolucão contra o domínio espanhol, chefiada pelo patriota 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 Independência de Cuba e cedia aos Estados-Unidos a Ilha de Pôrto-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

A m é r i ca s I I

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 se us sacerdotes.
A agitação anticlerical no México agravou-se novamente 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 intervenção 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.Iveram, 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 mmerais.
No comêço do século XX foi grande o desenvolvimento econômico da Argentina, favorecido pela imigração e~
trangeira. Depois de Júlio Roca, seus melhores presidentes foram Manuel Quintana e Roque Saens Fefía. A Argentina possui uma das mais importantes r êdes ferroviárias da América; seu atual presidente é Juan Peron.
O regime republicano no Brasil começou n o fim do
século passado (1889) . As agitações políticas que se seguiram, nos govêrnos de Deodoro e Floriano Peixoto, proA situação melhorou
vocaram grave crise financeira.
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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 melhor amentos 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, chefiada por José Marti.
A Guerra com a Espanha e o Tratado de Paris: Independência 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,)

I
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Perseg uição 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.
Govêrn o 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: desenvolvimen to do transporte e exploração de jazidas minerais.
Presid en tes da Argentina: Júlio Roca, Manuel Quint.:ma e Saens P efia .
Agitações políticas no Brasil: govêrno de Deodoro e
Floriano Peixot o.
Admin istração de Rodrigues Alves: melhoramentos no
Rio de J an eiro.
O Brasi l depois de 1930: Getúlio Vargas (até 1945},
Eurico Dut ra e novamente Getúlio Vargas (atual presiden te) .

QUESTIONÁRIO
1) 2} 3) 4J &1 -

6) 7) -

Que sabe sôbre o govêrno de Mac Kinley?
Como f oi proclamada a Independência de Cuba?
Quem g-orv~'rn av a os Estados Unidos qu ando houve a Primei ra Gra nde Guerra?
Que sa Ge sób r e F r anklin P.oosevelt?
Quem f oi Porfírio Diaz?
Que sabe sôbr e a administração de Huerta?
Quem foi Cardenas?

História
8)
9)
·tO)
t 1)
12)
13)
14)
15)
1ô)
17)

-

-

18) 19)
20) -

das
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Que houve na Venezu ela durante o govêrno de Cipriano de
Castro?
Que foi a Ques t ão do Panamá?
Quem foi José Pando?
Que decidiu o Tratado de P etrópolis?
Quando foi assinado o Tratado de P etrópoli s ?
Que foi a Guerra do Chaco?
Quem foi Jorge Montt?
Quais foram os principais presidentes ela ArgE'ntina?
Quem é o atual Presidente ela Argentina?
Qual foi o principal fat or do desenvolvimento E>conômico da
Argentina no século XX?
Que sabe sôbre a admini stração de Campos Sales ?
Qu em foi o sucessor de Campos Sales?
Quem governou o Bras il 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 muita miséria e desigualdade, de que as instituições am ericanas continuam a ser imperfeitas e de que a ambição e a
corrupção desempenham aqui o seu papel como em todos
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Hist ó ria das

os outros países. Mas um julgamento imparcial deve reconhecer que de 1787 a 1940 a América .proporcionou a seus
h abitantes mais paz, estabilidade e felicidade do que as
grandes nações européias.
(André Maurois pág. 508)

-

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".

) -

História dos Estados-Unidos -

1) a) -

) -

Euclides da Cunha escreveu "Os Sertões".

) -

O autor de "Capítulos de
dJ Rio "Branco.

Colonial" é o Ba rão

2) -O PAN-AMERICANISMO E A POLíTICA DA
BOA-VIZINHANÇA

Fenimore Cooper,

( ) - O Corvo.

(2) -

Washington Irving.

( ) ( )

(3) -

Henriqueta Stowe.

a)
1)
2)
3)

Vida de George Washington.

) -

Declaração da Independência.

5) -

na.

(5) -

Edgar Poe.

(6) -

Theodore Dreiser.

(7) -

George Santayana.

-

(8) -

Jefferson.

- O último dos Moicanos.

--

4) -

) - Uma Tragédia America-

Mark Twain.

- 0 Príncipe e o Mendigo
) - 0 último Puritano.
)

6) -

Copiar as seguintes frases, completando as lacunas:
A Doutrina de Monroe resume-se na fórmula ........ .
A Assembléia do Istmo foi inaugurada por ..... . ....•
A política da "Boa-Vizinhança" foi inaugurada por

........................... .

A Cabana do Pai Tomás.

7) -

A Guerra do Chaco começou no ano de .............. .
As nações envolvidas na Guerra do Chaco foram ....•.

8) -

A Guerra do Chaco terminou no ano de ............. .

3) -

Assinalar com um x as frases certas:
-

Bolívar escreveu a "Carta de Jamaica".

-

Estêvão

-

Ech~verria

nasceu no Uruguai.

a) -

•

A Terceira Conferência Pan-Americana reuniu-se na cidade ...................•.•. . .
As duas nações envolvidas no conflito de Letícia foram

••

b) -

Histór~a

O MOVIMENTO INTELECTUAL

Numerar corretamente:

(1) -

(4) -
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O primeiro presidente da · Academia Brasilei-ra de
Letras f oi Machado de Assis.

o

EXERCíCIOS SôBRE A UNIDADE X (A AM:Jl::RICA CONTEMPORANEA)

Améric a s I I

o

••••••••••••••••

AS DEMOCRACIAS AMERICANAS: EVOLUÇAO
POLíTICA
Numerar corretamente:

( 1) -

José Marti.

Estêvão Echeverria iniciou o Romantismo na América
Espanhola.

( 2) -

Mac Kinley.

-

Mitre escreveu a "História de Belgrano".

~3)

Porfírio Diaz.

-

Zorrilla de San Martin é autor de "Tabaré".

) -

Presidente Perpétuo.

Atual Presidente dos Estados-Unidos.

{_ - ~

-

Herói da Independência de
Cuba.

•

o
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•

I'

( I)

Ilarry Truman .

-

Presidente da Venezuela.

15 )

Cipri a no de Castro.

-

EstadosPresidente dos
Unidos assassinado em Búfalo.

16) -

Juan Peron.

-

Presidente do Chile.

(7) -

Jorge Montt.

-

Atual Presidente
gentina.

(8) -

José Pando.

da

Ar-

Presidente da Bolívia durante a questão do Acre.

b) -

Dar a s 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

Vargas.

gov~r no

de Getúlio

•
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