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Estados Unidos – Da Colonização à Independência

Nos dias atuais, os Estados Unidos são o 

País mais Poderoso do Planeta.

Detém o maior PIB entre todas as Nações, controlam o maior 

Arsenal Bélico Mundial, Exportam para o mundo sua Língua

e seu Estilo de Vida – difundidos pela Música, pelo Cinema, etc.

Veremos por que os Estados Unidos são tão poderosos em 

relação aos demais países latino-americanos e quais as diferenças 

que marcaram a formação histórica dos Estados Unidos 

e a dos países colonizados por Espanha e Portugal.
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As 13 Colônias

Ocupação Inglesa na América do Norte

Como vimos em outras aulas, enquanto buscavam um novo caminho para o Oriente, Ingleses

e Franceses exploravam o Leste da América do Norte durante o Século XVI.

Apesar de várias tentativas para estabelecer assentamentos permanentes na região, durante 

esse período, apenas entrepostos comerciais se mantiveram.

Foi somente no contexto dos acontecimentos abaixo, na primeira metade do Século XVII,que 

teve início de modo efetivo a Colonização Inglesa na América do Norte:
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Conflitos entre Protestantes e Católicos na Europa e a violência decorrente dessa 

intolerância, o que assustava muitos grupos religiosos.

Na Inglaterra, devido aos Cercamentos surgia o problema de uma grande massa de 

camponeses sem terra e sem trabalho que migrava para as cidades.

Ameaça aos interesses comerciais ingleses em virtude do avanço de Franceses e 

Espanhóis em terras norte-americanas.

A fim de assegurar domínios no território americano, o Governo Inglês decidiu iniciar 

efetivamente seu povoamento.

Cercamentos 
Denominação pela qual ficou conhecido o processo de substituição da atividade agrícola tradicional pela criação 

de ovelhas em campos cercados (enclosure), com a conseqüente expulsão de muitos camponeses das 

propriedades rurais inglesas – transformações de caráter capitalista que ocorriam no campo
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Primeiros Povoadores

Com a fundação do povoado de Jamestown, em 1607, formou-se a Primeira Colônia 

Inglesa na América do Norte: a Virgínia.

Sua criação foi financiada por uma empresa privada, à qual o governo inglês havia 

concedido o monopólio sobre a exploração da região.

Pouco tempo depois, a partir de 1620, comunidades inteiras de Protestantes, em diferentes 

levas – além de alguns grupos de Católicos – começaram a emigrar da Europa para o 

Novo Mundo.

Fugindo de perseguições religiosas e de dificuldades econômicas.

Estabelecendo-se em diferentes áreas da Costa Leste, esse grupos foram constituindo 

Novas Colônias.

Até o Século XVIII, foram construídas 13 Colônias independentes entre si, mas 

subordinadas à Metrópole Inglesa.
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O Sonho de Autonomia

Uma das intenções de boa parte desses primeiros colonos da América do Norte era construir 

sociedades autônomas, em que pudessem erguer um “novo lar”.

Com o decorrer da colonização, esse projeto foi crescendo, principalmente nas colônias da 

região centro-norte, onde foram criados sistemas de autogoverno representativo dos colonos 

– Assembléias locais com poderes para elaborar leis e fixar tributos.

Exclusão dos Índios

No projeto de povoamento dos grupos recém-chegados não havia o desejo de “integração”

com os Povos Indígenas. Assim, para erguer a sociedade autônoma que tanto desejavam, 

os colonos europeus e seus descendentes acabaram empreendendo uma luta

sistemática contra centenas de grupos indígenas, como Iroqueses e Algonquinos, que 

habitava, havia milhares de anos, o território norte-americano.

Entre guerras abertas , alianças rompidas e breves períodos de paz, os indígenas 

foram dizimados ou obrigados a migrar para o interior do território.
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Tipos de Colonização

Com relação ao modelo de colonização implementado, alguns historiadores costumam dividir as 

colônias inglesas da América do Norte em Dois Grupos principais:

Colônias do Centro-Norte

De modo geral, elas constituíram as chamadas Colônias de Povoamento, uma vez que não 

se enquadraram plenamente no Sistema Colonial Mercantilista – ou seja, latifúndio, 

monocultura para exploração e mão-de-obra escrava;

Colônias do Sul

Formadas pelas colônias Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia, mais 

enquadradas no Sistema Colonial Mercantilista.

Vejamos, então, como tais diferenças se expressaram nas principais atividades econômicas 

desenvolvidas nesses dois grupos de colônias.
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Colônias do Centro-Norte

Nas colônias inglesas do centro-norte implementou-se uma produção agrícola diversificada –

policultura – para consumo interno, baseada na pequena e média propriedade rural.

Nelas, predominava o trabalho livre e assalariado e a servidão temporária.

Um exemplo clássico de servidão temporária, é caso do imigrante, que ficava nessa 

condição até que ele pagasse, por exemplo, suas despesas da viagem para a América.

No norte, destacava-se também a extração de madeiras e peles, a atividade pesqueira e um 

dinâmico comércio marítimo com as Antilhas e regiões da África.

Ao contrário do que ocorria no Brasil Colonial, os Colonos Ingleses não era proibidos de 

realizar comércio com os estrangeiros.
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No centro, sobressaíram as culturas de trigo, cevada e centeio, além da criação de bois, cabras e 

porcos.

O comércio tornou-se expressivo com a exportação de madeira, peles e peixe seco, e a 

importação de açúcar e vinho, entre outros produtos.

Nessas duas regiões desenvolveram-se, portanto, colônias relativamente autônomas, que 

escaparam da intensa exploração colonial – prática característica, por exemplo, das Metrópoles 

Ibéricas.
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Colônias do Sul

Já nas colônias inglesas do sul, desenvolveu-se uma produção agrícola  mais voltada para o 

mercado externo – tabaco e, posteriormente, algodão – baseada em grandes propriedades 

rurais – Plantations – e na utilização do trabalho escravo africano.

A partir do Século XVIII, os escravos compunham quase 40% da população das colônias 

sulistas.

Mais dependentes da Metrópole, os colonos do sul também eram, de modo geral, mais 

conservadores e até mesmo contrários à sonhada autonomia defendida por diversos lideres 

das colônias do centro-norte – pelo menos foi assim no início.

Havia na entre eles certo receio de que um rompimento com a Inglaterra implicasse no 

desmoronamento da estrutura de produção econômica inglesa, da qual eles faziam parte

e se beneficiavam.

Contudo, quando o Processo de Independência teve início, muitos destes colonos acabaram 

mudando de posição e participando do movimento, na perspectiva de continuarem exportando 

seus produtos – especialmente o algodão – com a vantagem de não terem de pagar taxas

impostas pelo Governo Inglês.
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O Fim da Dominação Inglesa

Apesar do controle relativamente brando, exercido pela Metrópole Inglesa sob diversas colônias

norte-americanas no início da colonização, podemos dizer que o conflito de interesses entre 

colonos americanos e autoridades britânicas sempre existiu.

Esse conflito acirrou-se, porém, após a Guerra dos Sete Anos entre Inglaterra e França

(1756-1763), que – dentre outras disputas – lutavam pela posse das terras da América do 

Norte.

A Intensificação do Domínio Inglês

Embora os Ingleses tenham saído vitoriosos nessa guerra, suas finanças públicas

ficaram bastante abaladas pelas grandes despesas militares.

Para recuperá-las o Governo Inglês decidiu adotar uma série de medidas que aumentavam 

a arrecadação fiscal e restringiam a autonomia das 13 Colônias Norte-Americanas
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Entre as Leis decretadas estavam as seguintes:

– Lei do Açúcar (1764)

Proibia a importação de rum pelos colonos e cobrava taxa sobre a importação 

de Açúcar – melaço – que não viesse das Antilhas Britânicas.

– Lei do Selo (1765)

Cobrava uma taxa sobre diferentes documentos comerciais, jornais, livros, 

anúncios, etc.

– Lei dos Alojamentos (1765)

Obrigava os colonos a fornecer alojamento e alimentação às tropas inglesas

que estivessem em território americano.
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– Lei do Chá (1773)

Concedia o monopólio da venda de chá à Companhia Inglesa das Índias 

Ocidentais. O objetivo do governo inglês era combater o contrabando do produto 

realizado pelos comerciantes das colônias. Revoltados com essa  concessão que 

prejudicava seus negócios, no dia 16 de dezembro os colonos destruíram

diversos carregamentos de chá que estavam nos navios da Companhia, 

atracados no Posto de Boston.

– Leis Intoleráveis (1774)

Foram decretadas para conter o clima de revolta que se espalhou pelas colônias. 

Era um conjunto de duras medidas – recebidas, por isso, como “intoleráveis” –

que determinavam, por exemplo, o fechamento do Posto de Boston e 

autorizavam o Governo Colonial a julgar e punir severamente os colonos 

envolvidos em distúrbios políticos contrários às autoridades inglesas

Companhia Inglesa das Índias Ocidentais

Empresa controlada por comerciantes de Londres, criada em 1600 para efetuar a comercialização dos 

produtos coloniais, em conseqüência da expansão ultramarina.
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O Protesto das 13 Colônias

Essas medidas provocaram imediata reação das Elites Coloniais Americanas, que temiam 

perder sua relativa autonomia local.

Acostumados com a falta de controle do Governo Britânico sobre seus negócios, os 

comerciantes, proprietários de terras e membros da classe média urbana –

principalmente das Colônias do Norte – não aceitaram a intensificação da Exploração 

Colonial.

Para protestar contra as Leis Intoleráveis, representantes das 13 Colônias realizaram, em 

setembro de 1774, o Primeiro Congresso da Filadélfia – também conhecido como Primeiro 

Congresso Continental.

Nesse encontro, elaboraram um Documento de Protesto

enviado ao governo inglês. 

Este, porém, não estava disposto a fazer concessões, o que tornou inevitável o confronto

armado entre Colonos e Tropas Inglesas.
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Guerra pela Independência

A Guerra pela Independência das 13 Colônias teve início com a Batalha de Lexington, em 19 

de abril de 1775.

Nessa data, Tropas Inglesas tentaram destruir um depósito de armas controlado pelos 

colonos e enfrentaram grande resistência.

Quase um Mês depois, em maio de 1775, os colonos que desejavam a Independência

realizaram o Segundo Congresso de Filadélfia, conclamou os cidadãos às armas e nomeou 

George Washington (1732-1799) comandante das tropas coloniais.

No dia 4 de julho de 1776, tornou-se pública a Declaração de Independência das 13 Colônias

– definidas como “Treze Estados Unidos da América” – decidida pelo Congresso dois dias 

antes.

A partir de então, a nova nação passou a ser designada 

Estados Unidos da América



Emancipação dos EUA



Emancipação dos EUA

Etapas da Guerra

A Inglaterra não aceitou a Declaração de Independência de suas colônias, e a guerra 

prolongou-se ate 1781, levando à morte cerca de 70 mil combatentes.

Do ponto de vista das alianças, o conflito teve duas etapas:

Primeira Etapa (1775-1778)

Período em que as tropas estadunidenses lutaram praticamente sozinhas contra as 

forças inglesas.

Segunda Etapa (1778-1781)

Fase em que contaram com a ajuda financeira e militar da França, da Espanha, das 

Províncias Unidas – Atual Holanda.

A participação das Tropas Francesas, sobretudo, foi decisiva para garantir a 

vitória das tropas coloniais.
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No dia 19 de outubro de 1781, o último exército inglês foi derrotado em Yorktown.

A Guerra terminara, mas o Governo Inglês reconheceria oficialmente a independência de 

suas 13 colônias norte-americanas somente em 1983.
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O processo emancipador dos Estados Unidos foi inspirado em diversos ideais Iluministas, 

como liberdade, justiça e combate à opressão política, difundidas nas colônias inglesas por 

pensadores como Thomas Paine (1737-1809) e o político Samuel Adams (1722-1803).

O próprio texto da Declaração de Independência dos Estados Unidos revela essa inspiração, 

ao defender, entre outras coisas, a Liberdade Individual do Cidadão e criticar a tirania dos 

governantes.

Seu principal redator, o político Thomas Jefferson (1743-1826), era um admirador de John 

Locke. Veja este trecho:

Todos os homens são criados iguais e são dotados por Deus de certos direitos 

fundamentais, como direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade.

Para garantir estes direitos são instituídos governos entre os homens.

O justo poder desses governos provém do consentimento dos governados. Todas as vezes 

que qualquer forma de governo destruir esses objetivos, o povo tem o direito de alterá-la ou 

aboli-la e estabelecer um novo governo em nome de sua própria segurança e felicidade.
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Em 17 de setembro de 1787 foi proclamada a Constituição dos Estados Unidos – o primeiro 

texto constitucional escrito de um país – que regula as instituições desse país até hoje.

Os pontos fundamentais definidos nesse documento foram:

Tipo de Estado

Estabelece que os Estados Unidos são uma República Federativa Presidencialista, 

ou seja, formada por Estados-Membros associados numa única política – Federação –

chefiada por um Presidente.

Cidadania

Assegura o exercício de Direitos Políticos e Civis, como a liberdade de expressão, de 

imprensa, de crença religiosa e de reunião, a inviolabilidade do domicílio e o direito a 

julgamento – ou seja, ninguém pode ser preso e condenado sem o devido processo 

judicial – entre outros.
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Tripartição dos Poderes

Determina que os Poderes do Estado sejam repartidos em Executivo – administração

–, Legislativo – elaboração das leis – e Judiciário – aplicação da justiça.

Da forma mais específica, o texto constitucional estadunidense define que o Poder 

Executivo é encabeçado pelo Presidente da República, com mandato de quatro anos.

Ele também é o Comandante das Forças Armadas e responsável pelo equilíbrio entre 

os Estados-Membros da Federação e pela Política Exterior.

O Primeiro Presidente foi George Washington.

Já o Poder Legislativo, é exercido pelo Congresso, que se divide em Câmara dos 

Representantes e Senado – ambos compostos de parlamentares eleitos pelo voto popular, 

com mandatos de, respectivamente dois e seis anos.

Por último o Poder Judiciário tem como principal órgão a Suprema Corte, cuja função 

essencial é garantir o cumprimento da Constituição.
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Contradições Entre Teoria e Prática

Embora a Declaração de Independência dos Estados Unidos afirme, em seu início que “Todos 

os homens são criados iguais e são todos dotados por Deus de certos Direitos 

Fundamentais”, tal afirmação não se aplicou a todos de imediato.

Vários grupos sociais tiveram de lutar durante mais de dois séculos – alguns ainda lutam –

por essa igualdade e pela garantia de seus direitos.

A Escravidão Negra, por exemplo, foi plenamente mantida nos Estados Unidos até a Guerra de 

Secessão (1861-1865).

Assim, os líderes da Independência dos Estados Unidos não trataram uma questão que 

afetava mais de meio milhão de negros que viviam em regime de trabalho escravo.

O próprio Thomas Jefferson era um grande proprietário de escravos, embora fosse, 

teoricamente, antiescravista e abolicionista.
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Os Indígenas norte-americanos também não tiveram os mesmos direitos à vida, à liberdade e à 

busca da felicidade, garantidos aos brancos.

Depois da Independência, muitas tribos continuaram sendo massacradas ou expulsas de 

suas terras, ou tiveram sua cultura destruída.

Outro exemplo é o das Mulheres Estadunidenses, que não tinham os mesmos direitos civis

que os homens, por exemplo, o direito de voto, só reconhecido quase 140 anos depois.

Naquela época, a mulher era considerada um “ser frágil”, devendo por isso subordinar-se, 

de modo geral, ao poder masculino.

Quem, então, exercia plenamente o direito de cidadão, assegurados pela Constituição dos 

Estados Unidos de 1787?

Basicamente, a cidadania na sua forma plena foi exercida pelos homens adultos e 

brancos pertencentes às Elites Econômicas, ou seja, à Burguesia Comercial e Industrial

e ao grupos dos Proprietários de Fazendas e de Escravos.
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