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Chicago, Illinois:  
metrópole nos Grandes Lagos

CHICAGO
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Terceira maior cidade dos 
Estados Unidos, Chicago 
é a capital extraoficial 

do Meio-Oeste dos Estados 
Unidos, com raízes na Revolução 
Industrial que transformou o 
país em uma potência industrial 
à medida que os centros urbanos 
recebiam novas populações de 
imigrantes. No início do século 
20, a cidade tornou-se famosa 
pelo blues desenvolvido pelos 
moradores afro-americanos.

Ontem e hoje

Antes de os comerciantes e 
colonizadores europeus chega-
rem, a área ao redor de Chicago 
era habitada principalmente 
pela tribo potawatomi. Em 
1674, os missionários jesuítas 

e exploradores franceses Louis 
Joliet e Père Marquette passa-
ram o inverno no local da futura 
metrópole. Jean Baptiste Point du 
Sable, de descendência africana 
e francesa, tornou-se o primeiro 
morador não indígena nos anos de 
1780. Em 1833, a vila de Chicago 
foi organizada com uma popula-
ção de 200 habitantes.

Situada às margens do Lago 
Michigan e ligada por canais e 
vias navegáveis ao Rio Mississippi, 
Chicago, o polo comercial e de 
transportes ligando o leste dos 
Estados Unidos aos assentamentos 
em constante expansão do oeste, 
logo se tornou a cidade de cresci-
mento mais rápido do mundo.

Marcos na história da cidade 
incluem:

•	1837 — Chicago é constituída 
como cidade.

•	1848 — A Chicago Board of 
Trade, a mais antiga bolsa de 
futuros e opções do mundo, é 
inaugurada.

•	1871 — O Grande Incêndio de 
Chicago mata centenas de pes-
soas e destrói cerca de 9 quilô-
metros quadrados, mas estimula 
uma enorme campanha de 
reconstrução com o uso de estru-
turas de aço e vidro laminado.

•	1872 — A Montgomery Ward 
& Company de Chicago abre a 
primeira empresa de venda por 
correspondência.

•	1884 — O primeiro arranha-céu 
do mundo, da Home Insurance 
Building Company, é construído.
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•	1893 — A roda-gigante faz sua 
estreia internacional na Exposição 
Mundial de Chicago.

O povo
Chicago é uma cidade diversa: 45% são 
brancos, 32,9% são afro-americanos e 
28,9% identificam-se como hispânicos 
ou latino-americanos. A população de 
afro-americanos da cidade é a terceira 
maior entre as cidades americanas, 
depois de Nova York e Atlanta. Também 
abriga a terceira maior população de 
sul-asiáticos em cidades americanas, 
depois de Nova York e São Francisco. 
Os imigrantes poloneses de Chicago 
constituem a maior população polonesa 
fora da Polônia. A comunidade irlandesa 
também é vibrante, com presença 
substancial no Corpo de Bombeiros, na 
Polícia e em sua liderança política há 
mais de 150 anos.

A terra
Chicago ocupa o canto sudoeste do 
Lago Michigan em um terreno plano 
e fértil que já foi o fundo do Lago 
Chicago, ancestral pré-histórico do Lago 
Michigan. O lago é o maior mar de água 
doce do planeta e contém 20% da água 
doce da Terra.

Estendendo-se por 251 quilômetros, 
o Rio Chicago, que vai até o centro de 
Chicago, originalmente foi esvaziado 
no Rio Michigan. Em 1900, engenheiros 
construíram várias eclusas para reverter 
seu fluxo e fornecer melhor saneamento 
para os moradores da cidade. No dia 17 
de março, o rio é tingido de verde para 
comemorar o Dia de São Patrício.

O clima
Chicago desfruta de estações distintas, 
mas geralmente evita os extremos do 
calor e do frio. As épocas mais agradáveis 
para visitar a cidade são a primavera e o 
outono. As temperaturas médias variam 
de 22 graus Fahrenheit (-6 graus Celsius) 
em janeiro a 74 graus Fahrenheit (23 
graus Celsius) em julho.
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•	1929 — O Massacre do Dia de São 
Valentim envolvendo o gangster 
Al Capone torna-se um dos exem-
plos mais notórios de violência de 
gangues criminosas.

•	1956 — A Zenith Electronics, 
com sede em Chicago, inventa o 
primeiro controle remoto sem fio 
para televisão.

•	1983 — Harold Washington é eleito 
pelos moradores de Chicago o pri-
meiro prefeito afro-americano.

•	1992 — Carol Moseley Braun, de 
Chicago, torna-se a primeira sena-
dora afro-americana dos EUA.

Arranha-céus, esportes, 
celebridades
Hoje Chicago é famosa como lar 
do presidente Obama, que come-
çou na política como organizador 
comunitário e depois foi repre-
sentar seu bairro de South Shore 
no Senado estadual de Illinois 
antes de sua eleição em 2004 
para o Senado federal. Também 
é onde a apresentadora de televi-
são Oprah Winfrey ganhou fama.

Chicago é lar de alguns dos 
mais famosos times e atletas do 
mundo. Michael Jordan liderou 

o Chicago Bulls em seis campeo-
natos da Associação Nacional de 
Basquete entre 1991 e 1998. A 
cidade abriga dois times da Liga 
Principal de Beisebol (o Chicago 
White Sox e o Chicago Cubs), o 
Chicago Bears da Liga Nacional 
de Futebol Americano, o Chicago 
Blackhawks da Liga Nacional de 
Hóquei e o Chicago Fire da Liga 
Profissional de Futebol.

Os dois arranha-céus mais altos 
dos Estados Unidos estão em 
Chicago — a Torre Willis (ex- 
Torre Sears) e a Torre e Hotel 
Internacional Trump. Com 442 
metros de altura, a Torre Willis — 
103 andares e 2.232 degraus — é 
o prédio mais alto do Continente 
Americano.

Segundo a maioria das lendas 
locais, o apelido “a Cidade do 
Vento” vem do ar quente berrado 
por seus políticos e da inclina-
ção dos moradores de Chicago de 
falar sobre seu lar. Muitos têm 
orgulho especial da grossa pizza 
de assadeira da cidade, de seus 
sanduíches italianos de carne e 
dos cachorros-quentes à moda de 
Chicago.
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