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TEXTO COMPLEMENTAR SOBRE:
Formação dos Estado Unidos da América

Tratado de Tordesilhas de 1494

Que dividia o mundo ente Portugal e Espanha

Em 1585 a rainha da Inglaterra Elizabeth I ignorou o acordo de Tordesilhas e deu permissão ao nobre inglês Sir
Walter Raleight para iniciar a colonização da região norte da América.
1a Tentativa de Colonização – fundação de um primeiro povoado na Virgínia, que fracassou devido a fome, doença
e resistência indígena.
2a Tentativa de Colonização – duas companhias de comércio receberam o direito de iniciar a colonização
* para atrair pessoa estas companhias lançaram uma propaganda prometendo terra férteis na América.
* atraíram pessoas de diferentes origens além de degredados, aventureiros, mulheres pobres, camponeses, puritanos,
batistas, presbiterianos e anglicanos.
* pessoas de diferentes nacionalidades (escoceses, irlandeses, alemães, franceses e holandeses) que formaram as
Treze Colônias Inglesas da América do Norte.

Colônias do Centro-Norte
Colonização de Povoamento
Mão de obra livre
Economia internalizada
Pequena e médias propriedades rurais
Comércio triangular

Colônias do Sul
Colonização de Exploração
Mão de obra escrava
Economia externalizada
Plantation
Dependência dos produtos manufaturados ingleses

Estas colônias experimentavam certa autonomia (self govermment) com relação a Metrópole – Inglaterra

Inglaterra na Guerra dos Sete Anos
Para recuperar os prejuízos coma guerra o Parlamento britânico aumenta a intervenção econômica nas colônias.
Reforça a política mercantilista com as leis:
▪ Lei do Açúcar (1764)
▪ Lei da Moeda (1764)
▪ Lei do Selo (1765)
▪ Lei do Chá (1773)

Estas leis criaram vários protestos populares entre os colonos das Treze Colônias.
Festa do Chá de Boston (Boston Tea Party)
Leis Intoleráveis

• Interdição dos portos de Boston até a indenização dos prejuízos causado pela Festa do Chá;
• Massachusetts, convertida em colônias real;
• Restrição dos direitos de reunião entre os colonos;

• Julgamento dos colonos rebelados por tribunais ingleses.
Movimentos de Independência

1o Congresso Continental da Filadélfia (1774)
Sem caráter separatista

2o Congresso Continental da Filadélfia (1775)
Com caráter separatista

Escrevem ao Parlamento Inglês contra as Leis Conclamam os cidadãos a pegar em armas, contra
Intoleráveis
Inglaterra, George Washington comanda as tropas
Declaração de Independência – 4 de Julho de 1776

✓ Thomas Jerfferson e Smuel Cren, escrevem a declaração embasada em princípios Iluministas.
✓ Esta declaração determina que as colônias passariam a ser estados livres e independentes da Inglaterra.

Guerra dos Patriotas contra os Jaquetas Vermelhas
Foram seis anos de lutas e os colonos receberam o apoio dos franceses, após a Batalha de Saratoga em 1777.

Constituição dos Estados Unidos da América

Ficou pronta em 1787 e os Estados Unidos da América se torna uma República Federalista e Presidencialista:
➢ Federalista, porque as ex-colônias, passavam a ser estados e ganhavam autonomia para criar leis próprias, organizar forças
militares e pedir empréstimos no exterior;
➢ Os poderes divididos em Executivo, Legislativo e Judiciário;
➢ Cidadania limitada, pois não considerava como cidadãos indígenas, mulheres e negros.

Exercícios Complementares de Revisão
A Independência dos Estados Unidos
1- Identifique as tentativas de colonização da América dos
Norte, região da 13 Colônias.
2- Identifique a estratégia usada pelas companhias de
comércio para atrair pessoas, para a América do Norte.
3- Qual o tipo de gente que foi atraída pelas companhias
inglesas para começara a colonização da América do
Norte?
4- As rações da grande mortandade entre os povos
indígenas da América do Norte são as mesmas que
dizimaram esses povos na América Espanhola e na
América Portuguesa? Quais são elas?
5- Diferencie as Colônias do Centro Norte da Colônias do
Sul.
6- Explique o que era o comércio triangular.
7- Identifique as razões iniciais do descontentamento dos
colonos ingleses na América em relação à Inglaterra.
8- Escreva sobre a cada uma das leis que segue abaixo:
a)- Lei da Moeda (1764)

b)- Leia do Açúcar (1764)
c)- Lei do Selo (1765)
d)- Lei do Chá (1773)
9- Caracterize o Massacre de Boston.
10- O que foi a Boston Tea Party (Festa do Chá de Boston)?
11- Caracterize as Leis Intoleráveis.
12- Quais os acontecimentos que marcam o movimento de
Independência das Treze Colônias inglesas na América?
13- Demonstre com exemplos que o movimento de
emancipação política dos Estados Unidos e a montagem do
novo Estado foram influenciados por ideias ilustradas
(iluministas).
14- Explique como funcionava a confederação dos estados
estabelecidos em 1781.
15- Caracterize a Constituição dos Estados Unidos.
16- Defina federalismo.
17- Explique o funcionamento da democracia americana.
18- Identifique os direitos garantidos na Constituição dos
Estados Unidos a partir de 1789.
19- Por que a Constituição dos Estados Unidos trouxe uma
cidadania limitada?

