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Contexto e causas: 
Contexto:  

• Crise do Antigo Regime (absolutismo).  

• Expansão dos ideais iluministas. 

Causas: 

• Autonomia política e fiscal da colonização do Nordeste 

(Plymouth). 

• Negligência salutar: liberdade das colônias devido às 

guerras e revoluções na Inglaterra. 

• Revolução industrial = necessidade de maiores mercados 

consumidores e fornecedores. 

• Guerra dos sete anos (1756-63). 

- Treinamento militar dos colonos. 

- Custo da guerra = novos impostos. 

- Reação das 13 colônias aos novos impostos = “no 

taxation without representation”. 

 

A questão dos impostos: 

• 1764-67 = arrocho colonial. 

- Impostos criados sem a aprovação das 13 Colônias. 

- Lei do açúcar:  impedia a realização do comércio 

triangular. 

- Lei do selo: censura sobre as publicações nas colônias. 

• 1765: Congresso da Lei do Selo. 

- Ruptura comercial das 13 colônias com a Inglaterra. 

- “Sem representação, não há taxação”. 

- Resultado: revogação da lei do selo. 

 

 
 

A lei do chá: 

• Avalanche dos impostos (1767-73): 

- Charles Townshend: (ING) cria impostos sem a aprovação 

das 13 colônias. 

- Massacre de Boston: confronto entre colonos e tropas 

inglesas. 

- Resultado: suspensão dos impostos, exceto a Lei do Chá. 

 

• Lei do chá: 

- Favorecimento da Cia. das Índias Orientais (Inglaterra). 

- REVOLTA: Festa do Chá em Boston. 

- REAÇÃO INGLESA: LEIS COERCITIVAS (intoleráveis). 

 
 

Os Congressos Continentais: 

• Congressos Continentais da Filadélfia: 

- 1774: boicote comercial aos produtos ingleses. 

- RESULTADO: novos conflitos (Lexington e Concord). 

- 1775: as 13 Colônias decidem pela ruptura política com a 

Inglaterra. 

- Publicação do panfleto “Bom Senso”, de Thomas Paine. 

"Alguns escritores de tal modo confundiram sociedade 

e governo, que entre os dois deixaram pouca ou 

nenhuma distinção; entretanto, não só são diferentes 

como possuem origens diversas. A sociedade é 

produzida pelas nossas necessidades, e o governo, pela 

nossa maldade; a primeira promove 'positivamente' a 

nossa felicidade, unindo as nossas afeições, enquanto 

o segundo o faz 'negativamente', refreando os nossos 

vícios. A primeira encoraja o intercâmbio, o segundo 

cria distinções. A primeira é uma patrocinadora, o 

segundo, punitivo". 
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A Guerra de Independência: 

• Declaração de independência: 04/07/1776 = Unilateral.  

- Autores: Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin 

Franklin. 

- Ideais iluministas (Locke, Montesquieu, Rousseau). 

- Início da Guerra de Independência. 

- Resultado: vitória das 13 Colônias. 

 Apoio da França e da Espanha às 13 colônias. 

 1781: capitulação da Inglaterra. 

 1783: Tratado de Paris: reconhecimento da 

independência pela Inglaterra. 

 

Convenção Constitucional da Filadélfia: 

• Dois grupos políticos: 

- Republicanos X Federalistas. 

- Autonomia para os Estados X Centralismo Político. 

• Solução: República Federativa Presidencialista. 

- Poder Central + Autonomia Para os Estados. 

- 1789: Eleição indireta de George Washington. 

• Bill Of Rights: 10 primeiras Emendas Constitucionais. 

- Manutenção da escravidão. 

• Consequências Da Independência:  

- Estímulo para outros processos de independência no 

continente. 

- Influenciou a Revolução Francesa. 

 

 
 

 


