Revolução Americana
ou Independência dos
Eua
QUANDO A LIBERDADE POLÍTICA É REIVINDICADA PELA COLÔNIA

Colonização dos EUA
•Treze colônias espalhadas pelo litoral atlântico.

•Começa a partir do século XVII. A parte Norte receberá colonos que
reproduziram o estilo de vida da Inglaterra enquanto as do Sul visam a produção
de artigos tropicais para venda na Europa, com base no latifúndio e mão de obra
escrava.
•Tradição de governo autônomo da Metrópole.
•Guerra de Sete anos (1756-1763) deixará o Estado inglês endividado.
•Busca criar e aumentar os impostos, como forma de aumentar a arrecadação e,
portanto, sanar as contas do Estado.

Cerceando a liberdade da colônia 17641768
•Lei do Açúcar (1764): obrigava os colonos a comprar açúcar, a preço mais alto, das outras
colônias inglesas;

•Lei da Moeda (1764): Proibia emissão de papel-moeda na colônia, reduzindo sua autonomia;
•Em ato contra o aumento da cobrança de impostos, colonos são reprimidos pelas tropas inglesas
-> Massacre de Boston (1770)
•Lei do Chá (1770): monopólio do comércio do Chá na colônia para Cia. das Índias Orientais. Isso
gerou uma revolta em parte da população, que invadirá o porto de Boston e jogara a carga dos
navios da cia no mar -> Festa do Chá de Boston (1773)
•Leis intoleráveis de 1774: fechava o porto de Boston e impunha outras pesadas restrições. Na
prática, visava por um fim a autonomia da colônia e implantar o pacto colonial.

Independência dos EUA
•Primeiro e segundo Congresso da Filadélfia: desobediência as leis inglesas e direito de
resistência baseado numa restrição aos direitos fundamentais dos habitantes da colônia ->
declaração de guerra a Inglaterra
•Declaração de Independência 1776: influência do Iluminismo, em especial, Locke.
•Guerra de Independência entre 1776-1781, com vitória dos EUA auxiliada pela França.
•Constituição dos EUA de 1987: Divisão dos três poderes e defesa das liberdades individuais.
Federalismo: os Estados possuem autonomia administrativa, legal e militar. Presidencialismo
eleito pelo voto indireto através de colégio eleitoral. Excluía mulheres, nativos e negros do
direito ao voto.

