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Antecedentes

Diferentes modelos de 
colonização 

Revolução Industrial na 
Inglaterra 

Reflexos das liberdades dos 
colonos do Norte



Fatores

Guerra dos Sete Anos (1756-1763):

• Inglaterra x França - vitória militar inglesa nas 
Américas x custos exagerados com a guerra.

• Imposição de medidas e leis de tributação aos 
colonos.

Leis de tributação:

❖Lei do Açúcar (1764): alta tributação sobre o 
açúcar não inglês 

❖Lei do Selo (1765): uso de selo inglês obrigatório 
em todas as publicações coloniais

❖Atos Townshend (1767): alta tributação sobre 
papel, vidro, tinta e chá 

❖Lei do Chá (1773): monopólio do chá para a 
Companhia das Índias Orientais



Resposta dos colonos: Boston Tea Party

Reação metropolitana: Leis Coercitivas 
(Intoleráveis):

❖Fechamento do Porto de Boston

❖Ocupação militar de Boston

❖Envio dos acusados pelo episódio da Festa do 
Chá para serem julgados por tribunais 
ingleses



• Primeiro Congresso Continental da 
Filadélfia: petição ao rei inglês propondo 
o fim das Leis Intoleráveis - não 
apresentava caráter emancipacionista

• Batalha de Lexington: colonos x soldados 
ingleses

• Segundo Congresso da Filadélfia: 
organização de um exército colonial e 
declaração de independência (Thomas 
Jefferson)

• 04/07/1776 - marco do processo 
emancipacionista



Guerras de Independência (1776-1783)

• Inglaterra X 13 colônias + França + 
Espanha

• Caráter elitista do conflito

• Destaque para George Washington 

• Importância das milícias coloniais

• Questão dos negros durante a guerra

• 1781 - Capitulação de Yorktown: 
rendição inglesa

• 1783 - Tratado de Paris: 
reconhecimento da Inglaterra da 
independência das 13 colônias 

• Formação dos Estados Unidos da 
América – Pluribus Unum (de muitos 
um)



Constituição de 1787:

• Promulgada

• Influência Iluminista – soberania popular

• 3 poderes

• Manutenção da escravidão 

• Caráter elitista - voto censitário 

• República Federativa e Presidencialista

George Washington - primeiro presidente -
aclamado unanimemente



Repercussões da 
Independência

• Inglaterra: descrédito do Rei Jorge III e 
abalo momentâneo a expansão inglesa.

• França: Retorno dos soldados para a 
Europa com ideais de liberdade e 
república, além dos elevados gastos com a 
guerra que abriram caminho para a 
Revolução Francesa.

• Restante da América: Serviram de 
exemplo para movimentos 
emancipacionistas – Combate à tirania, fim 
do pacto colonial e defesa da soberania 
popular.

• Índios: foi negativa, pois aumentou a 
pressão expansionista dos brancos rumo 
aos seus territórios.

• Negros e escravos: pouco ou nada 
representou.


