
Independência dos Estados 
Unidos 

 



Características das Treze Colônias 

Colônia de exploração 

- latifúndios; 

- agro exportação; 

- mão-de-obra escrava; 

- gêneros  

    tropicais exóticos. 

Colônia de povoamento 

- pequenas propriedades; 

- agricultura  

   de subsistência; 

- Mão de obra livre 
(predominantemente); 

- gêneros similares aos 
europeus. 

 



Colônias do Sul 
Virgínia, Maryland, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia 
 

Colônias do Norte ou Nova Inglaterra 
New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut 
 

Colônias Centrais 
Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia, Dalaware 



Desenvolvimento econômico 

• As colônias do norte, sobretudo, por serem pouco 
interessantes economicamente, desenvolveram um 
importante mercado interno. 

 

•  Rapidamente, esse mercado expandiu-se para o exterior, 
em direção ao Caribe e à África (comércio triangular). 

 





Guerra dos Sete Anos (1756-1763) 

• França e Inglaterra disputaram a posse do Canadá e de 
outros territórios coloniais (na África e na Índia) 

 

• Desse confronto, participaram os colonos norte-
americanos, ao lado dos ingleses. 

 

• Apesar de vitoriosa, a Inglaterra passou por sérias 
dificuldades financeiras, e resolveu cobrar alguns 
impostos aos colonos, iniciando uma revolta generalizada. 

   





As pressões inglesas 

• Lei do Açúcar (1764) - os colonos só podiam comprar 
açúcar vindo das Antilhas Inglesas 

 

• Lei do Selo (1765): taxa sobre todos os impressos (jornais, 
Bíblias, baralhos, documentos em geral); 

 

• Lei do Chá (1773) – concedeu  o monopólio do comércio de 
chá para uma companhia comercial inglesa 



As pressões inglesas 
• Estas taxas e impostos geraram muita revolta nas colônias. Um dos 

acontecimentos de protesto mais conhecidos foi a Festa do Chá de 
Boston ( The Boston Tea Party ) 

 
• Vários colonos invadiram, a noite, um navio inglês carregado de chá 

e, vestidos de índios, jogaram todo carregamento no mar.  
 
• Este protesto gerou uma forte reação da metrópole, que exigiu dos 

habitantes os prejuízos, além de colocar soldados ingleses cercando a 
cidade. 

 



Primeiro Congresso da Filadélfia 
1774 

 • Este congresso não tinha caráter separatista, pois pretendia 
apenas retomar a situação anterior. Queriam o fim das medidas 
restritivas impostas pela metrópole e maior participação na vida 
política da colônia. 
 

• Porém, o rei inglês George III não aceitou as propostas do 
congresso, muito pelo contrário, adotou mais medidas 
controladoras e restritivas como, por exemplo, as Leis Intoleráveis. 

 
•  Uma destas leis, conhecida como Lei do Aquartelamento, dizia 

que todo colono norte-americano era obrigado a fornecer 
moradia, alimento e transporte para os soldados ingleses. 

 
•  As Leis Intoleráveis geraram muita revolta na colônia, 

influenciando diretamente no processo de independência. 





Segundo Congresso da Filadélfia 
04 de Julho de 1776 

 
• Em 1776, os colonos se reuniram no segundo 

congresso com o objetivo maior de conquistar a 
independência.  

• Durante o congresso, Thomas Jefferson redigiu a 
Declaração de Independência dos Estados Unidos da 
América. 

•  Porém, a Inglaterra não aceitou a independência de 
suas colônias e declarou guerra.  

• A Guerra de Independência, que ocorreu entre 1776 e 
1783, foi vencida pelos Estados Unidos com o apoio da 
França e da Espanha. 
 



A declaração de independência dos 
Estados Unidos 

 “Todos os homens foram criados iguais e são dotados de 
certos direitos inalienáveis, entre os quais estão a vida, a 
liberdade e a busca da felicidade.” 

John Locke 

 



Guerra de independência 

• A guerra entre EUA e Inglaterra ocorreu entre 1776 e 
1781; 

• O comandante das tropas norte-americanas foi o 
fazendeiro George Washington; 

• Com o apoio militar da França e da Espanha, os norte-
americanos conseguiram, finalmente, a sua 

independência. 



 



 



Tratado de Versalhes (1783) 

• Reconhecimento inglês da independência das Treze 
Colônias, que receberam também as terras entre os 
Grandes Lagos, os rios Ohio e Mississipi e os montes 
Apalaches; 

 

• Senegal (África), Santa Lúcia e Tobago (Caribe) voltaram ao 
comando francês; 

 

• Flórida (América) e Minorca (Europa) voltaram às mãos 
espanholas. 





A primeira Constituição - Iluminista 

• Em 1787, os representantes das colônias inglesas 
independentes aprovaram a Constituição norte-americana, 
válida até hoje. 

• Essa constituição defende: 

•Governo republicano; 

•Divisão do Estado em três poderes  (Legislativo, Executivo e 
Judiciário); 

• Eleição dos governantes pelo povo. 
 

 



Consequências 

• O primeiro país a adotar as ideias iluministas, no entanto, 
não libertou os seus escravos e nem se importou com os 
povos indígenas da região. 

 

• Apesar disso, os EUA tornaram-se modelo de aplicação 
daquelas ideias, por serem considerados a primeira 
democracia moderna. 



Os EUA no século XIX 



1776-1783 – Revolução Americana: EUA busca consolidar 
sua posição no Continente Americano 

 



• Grande migração – 3,5 milhões de habitantes                7milhões 

• 1803 – A França vende a Louisiana para os EUA 

   



• O que dificultou a expansão: 

• Guerras Napoleônicas / Bloqueio Continental  

• Bloqueio inglês no Atlântico 

• Concorrência dos EUA e Inglaterra no Caribe              2ª Guerra de 
Independência (1812-1814) , travada em nome da liberdade de 
navegação e comércio 

• 1814 – Paz Eterna de Gand == Fim do conflito 

 

  



A expansão para o Oeste 

• Doutrina do Destino Manifesto (princípio Calvinista) , EUA com a missão de 
estender a civilização até o Oceano Pacífico 



A expansão para o Oeste 
• Dizimação indígena (índio bom é índio morto – Gal. Henry Sheridan) 

• 1819 – EUA compra a Flórida da Espanha 

• 1823 – Doutrina Monroe – “América para americanos” 



A expansão para o Oeste 
• 1836 – O Texas proclama sua 

independência do México 

• 1840 – EUA alcança a as costas do 
Pacífico 

• 1845 – O Texas é anexado aos EUA 

• 1846 – Inglaterra  cede o Oregon 
aos EUA 

• 1846-1848 – Guerra Mexicana: 
EUA vence e anexa (Arizona, 
Nevada, Utah, Califórnia, Novo 
México) 

• 1867 – O México cede a Faixa de 
Gadsden ao EUA 



1848-1850 – A corrida do ouro na Califórnia acelerou a imigração, 
deixando o país com mais de 31 milhões de habitantes 



• 1862 – Homestead Act  (após três anos de cultivo 
da terra o colono tinha direito a posse) 

 

 

• 1887 – Dawes Act – (os índios podiam participar 
do Homestead Act, desde que renunciasse aos 
modos tribais e aceitasse a cultura anglo-saxônica) 



Partido Democrata 

Andrew Jacson (1829-1837)   

 

•  Ascensão do setor médio 

• Aboliu o voto censitário  

• Sufrágio universal masculino 

• Spoil System – política segundo o qual os 
membros do Partido vencedor ocupariam 
todos os cargos administrativos 



Questão da Escravidão 

• Divergências entre o Norte e o Sul 

• Norte: urbanizado/industrializado/economia 
diversificada/ trabalho livre 

 

• Sul: Plantation = 
latifúndio/escravidão/monocultura/exportação 



• 1820 - O equilíbrio entre o Norte e o Sul era 
mantido pelo Acordo Townsend ou Mississipi, 
estabelecia o limite norte da escravidão ao 
longo do paralelo 36° 40’ 

 

• 1850 – Compromisso Clay – os habitantes de 
cada novo estado decidiria sobre a escravidão  

Questão da Escravidão 



1860 – Eleição de Abraham Lincoln (Partido 
Republicano – favorável ao norte) 

 



Divergências Norte x Sul  
(Anterior ao início da Guerra) 

• Norte – (União) - Yankees 

• Industrializado 

• Economia diversificada 

• Ampla rede ferroviária 

• 20 milhões  de habitantes 

• Protecionismo alfandegário 

• Abolição da escravatura 

 

• Sul  (Confederados) 

• Basicamente agrário 

• Poucas indústrias 

• 11 milhões de habitantes 
(sendo 3 milhões de escravos) 

• Livre Cambismo 

• Escravidão 



Guerra de Secessão (1861-1865) 

• 1861 – Criação dos Estados Confederados da 
América 

• Capital em Richmond – Virgínia 

• Presidente Jefferson Davis 

• A insistência de Lincoln em manter a União 
tornou a guerra inevitável 



Generais em destaque 

Robert Lee – Confederados 
(sul) Ulisses Grant e Willian 

Sherman - União 



• Imagem dos Estados Unidos dividido durante a Guerra Civil 
Americana. Em azul, estão os Estados da União (norte), em rosa, 
Estados da Confederação (sul), em azul claro, Estados 
escravistas que mantiveram-se do lado da União, e em branco, 
territórios que seriam posteriormente elevados à categoria de 
Estado. 
 
 



• O que facilitou  a vitória da União foi a 
abolição da escravidão em 1862 apenas nos 
Estados Confederados 

• O fim da ajuda anglo-francesa aos 
Confederados 

• Em abril de 1865, a Confederação rendeu-se 

• O Sul estava arrasado 

• Saldo em mortos (600 mil) 



• 1865 – Abolição total de escravatura nos EUA 

• 1865 – Assassinato de Abraham Lincoln  

• O norte reage a morte de Lincoln, tratando o 
sul como região conquistada 



• A situação do negro após a abolição: muitos se 
dirigiram para o norte , onde enfrentou  a 
concorrência dos imigrantes europeus 

• Os que permaneceram no sul foram 
marginalizados e perseguidos por associações 
radicais 

• 1867 – Ku Klux Klan (Nashville – Tennessee) 



A retomada do expansionismo 

1867 – Alasca foi comprado da 
Rússia 

1896 – Anexação do 
Havaí 



CUBA 

• 1898 – Guerra Hispano-Americana 

• José Martí (Cuba) – os EUA realizam uma 
intervenção 

• A guerra permitiu a conquista de Porto Rico, Guam 
e das Filipinas 

• Cuba se transformou num protetorado norte-
americano 

• A Baía de Guantánamo foi cedida aos EUA 

• 1901 – Emenda Platt, segundo a qual os EUA 
tinham direito de intervir no país 



A importância de Cuba para os EUA 



• 1901-1908 – Corolário Roosevelt  

• O presidente Theodore Roosevelt – Big Stick 
policy  

 



Panamá 
• O Panamá fazia parte  da Colômbia 

 

• Roosevelt deu a entender aos rebeldes panamenhos que, se 
eles se revoltassem contra a Colômbia, a marinha 
estadunidense apoiaria a causa de independência panamenha. 
O Panamá acabou por proclamar sua independência em 3 de 
novembro de 1903 

 

• O Canal do Panamá (inaugurado em 10/10/1913) é um canal 
com 82 quilômetros de extensão, que corta o istmo do Panamá, 
ligando assim o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, no 
Panamá. 



A importância para navegação 


