IDADE MODERNA

Revolução Americana
Os cinquenta anos que se passam entre o final do
século XVIII e o início do século XIX foram
decisivos para o continente americano. Foi nessa
época que as ideias iluministas tiveram ampla
divulgação entre as elites coloniais que,
observado um momento de mudanças estruturais na Europa, passam a exigir
autonomia econômica e política.
Nesse contexto as 13 colônias inglesas foram pioneiras em contestar o domínio
europeu, promovendo uma guerra contra a maior potência da época: a Inglaterra.
Com o sucesso da Revolução Americana das 13 colônias as outras áreas do
continente iniciam seus processos de libertação colonial, fazendo com que grande
parte do continente se visse livre do jugo político do Velho Mundo até o final do
primeiro quartel do século XIX.

A Guerra de Independência dos EUA
Em 1776 nascia a primeira nação livre das Américas, os Estados Unidos da
América, antigas colônias inglesas.
A Independência dos Estados Unidos, ou Revolução Americana, foi um marco na
História Mundial. Influenciada pelos ideais iluministas de igualdade, liberdade e
fraternidade, influenciaria até mesmo a Revolução Francesa, assim como
influenciou as independências das colônias da América Latina.
Podemos destacar como alguns antecedentes desse processo:



Colonização diferenciada no período colonial, quando as Treze Colônias
tiveram mais autonomia do que o restante de nosso continente;
Desenvolvimento do Comércio Triangular, que permitiu às 13 Colônias o
crescimento comercial e econômico;
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Desenvolvimento da Revolução Industrial na Inglaterra, que passava a buscar
mercados consumidores e via nas 13 Colônias um boa possibilidade.

O Estreitamento dos laços coloniais
Em fins do século XVIII, a Inglaterra passou a procurar reforçar o seu mando
sobre as colônias, que até então tinham tido relativa autonomia. Duas causas
básicas nos ajudam a compreender esse reforço:




A Revolução Industrial: com o advento da Indústria na Inglaterra, este país
buscava maiores mercados consumidores. Um mercado desenvolvido e
propício eram as próprias colônias.
A Guerra dos Sete Anos (1756-63): Conflito que envolveu várias nações
européias e opôs França e Inglaterra em disputa por possessões coloniais. A
Inglaterra venceu a guerra e recebeu o Canadá, as Antilhas, o Vale do Ohio e
parte da Luisiana. Para sanar as dívidas contraídas com a guerra, a Inglaterra
criou novos e pesados tributos sobre as colônias.

Leis sobre as Colônias














Lei do Açúcar (1764) – taxava todo carregamento de açúcar que não fosse
proveniente das Antilhas inglesas, prejudicando a maioria dos colonos que
adquiriam do Caribe o melaço para a produção de rum.
Lei do Aquartelamento (1764) – os colonos deviam dar abrigo e alimentação
às tropas inglesas que permaneceram no continente depois da Guerra dos Sete
Anos.
Lei do Selo (1765) – todo material impresso publicado nas colônias deveria
receber um selo vendido pela metrópole.
Leis Townshend (1767) – o ministro Charles Townsehend criou impostos
sobre o chá, o papel, o vidro e as tintas.
Lei do Chá (1773) – através dessa lei, era concedido o monopólio do comércio
do chá para a Companhia das Índias Orientais, sediada em Londres. Como
reação, os colonos atacaram três navios ingleses carregados de chá no porto
de Boston, no episódio conhecido como “festa do chá de Boston”.
Leis Intoleráveis (1774) – depois da “festa do chá de Boston”, a Inglaterra
ordenou o fechamento do porto de Boston, a ocupação militar de
Massassuchets e o julgamento de funcionários ingleses apenas em outras
colônias ou na Inglaterra.
Ato de Quebec (1774) – proibia a ocupação das terras à Oeste das 13 colônias
e que pertenciam à Inglaterra.
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A luta pela independência




I Congresso da Filadélfia (1774): reuniu representantes das 13 colônias, com
exceção da Geórgia, e ia contra as Leis Intoleráveis. Não foi um congresso
separatista, apenas pedia representatividade das colônias no parlamento
inglês.
II Congresso da Filadélfia (1775): como as reivindicações do I Congresso não
foram atendidas e a repressão continuava, os norte-americanos declararam
guerra contra a sua metrópole. George Washington foi nomeado comandanteem-chefe das tropas coloniais. Neste mesmo congresso começou a ser redigida
a declaração de independência por Thomas Jefferson, a qual seria concluída em
04.07.1776.

A Guerra
Inicialmente as 13 colônias lutaram sozinhas contra a
Inglaterra, conseguindo consideráveis vitórias. A
partir de 1777, França e Espanha, interessadas em
acabar com o poderio inglês, se aliaram na luta ao
lado das colônias. Em 1781, os ingleses tiveram seu
último exército em terras americanas derrotado. Em
1783, com o Tratado de Versalhes (ou Tratado de
Paris), a Inglaterra reconhecia a independência das
13 colônias.

A República dos EUA
Em 1789 iniciou a república dos estados unidos, cujo
primeiro presidente foi George Washington. Sua
Constituição foi proclamada em 1787, prevendo um
Estado do tipo República Federativa Presidencialista,
com a tripartição dos poderes (executivo, legislativo
e judiciário).
A Constituição dos EUA tem forte
inspiração iluminista, principalmente de John
Locke, que defendia as leis naturais, o contrato
entre governantes e governados e o direito a
revolta.
Os Estados Unidos foram a Primeira
colônia americana livre, influenciando
A Estátua da Liberdade (ou A Liberdade Iluminando o
as lutas de independência em toda a
MUndo) é um monumento que comemora o centenário
América e também a Revolução
da assinatura da Declaração da Independência dos
Francesa. Dava-se o início do
Estados Unidos e é um gesto de amizade da França para
rompimento do sistema colonial.
com os Estados Unidos.
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Escravidão e a contradição iluminista
A independência dos EUA teve forte influência iluminista, sendo considerada o
primeiro movimento inspirado por estes ideias que tomou grande proporção, a
ponto de influenciar a Revolução Francesa posteriormente. Porém, no caso dos
Estados Unidos (assim como vai ocorrer em todo o continente americano), o
pensamento liberal do iluminismo chegou de forma adaptada e permitiu algumas
concessões. No caso norte americano o grande destaque foi a manutenção da
escravidão, que contrastava com o fato de os EUA serem considerados a “primeira
democracia moderna”. O entrave escravista seria apenas removido à época da
Guerra de Secessão, em 1865.

EXTRA: Trecho da declaração de independência dos EUA
“Quando, no curso dos acontecimentos humanos, se torna necessário um povo
dissolver laços políticos que o ligavam a outro, e assumir, entre os poderes da Terra,
posição igual e separada, a que lhe dão direito as leis da natureza e as do Deus da
natureza, o respeito digno às opiniões dos homens exige que se declarem as causas que
os levam a essa separação.
Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens
foram criados iguais, foram dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que
entre estes estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade.
Que a fim de assegurar esses direitos, governos são instituídos entre os homens,
derivando seus justos poderes do consentimento dos governados; que, sempre que
qualquer forma de governo se torne destrutiva de tais fins, cabe ao povo o direito de
alterá-la ou aboli-la e instituir novo governo, baseando-o em tais princípios e
organizando-lhe os poderes pela forma que lhe pareça mais conveniente para realizarlhe a segurança e a felicidade. Na realidade, a prudência recomenda que não se mudem
os governos instituídos há muito tempo por motivos leves e passageiros; e, assim sendo,
toda experiência tem mostrado que os homens estão mais dispostos a sofrer, enquanto
os males são suportáveis, do que a se desagravar, abolindo as formas a que se
acostumaram. Mas quando uma longa série de abusos e usurpações, perseguindo
invariavelmente o mesmo objeto, indica o desígnio de reduzi-los ao despotismo
absoluto, assistem-lhes o direito, bem como o dever, de abolir tais governos e instituir
novos-Guardas para sua futura segurança. Tal tem sido o sofrimento paciente destas
colônias e tal agora a necessidade que as força a alterar os sistemas anteriores de
governo. A história do atual Rei da Grã-Bretanha compõe-se de repetidos danos e
usurpações, tendo todos por objetivo direto o estabelecimento da tirania absoluta sobre
estes Estados. Para prová-lo, permitam-nos submeter os fatos a um cândido mundo”.
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TESTES DE VESTIBULAR
1. (Puccamp) As ordens já são mandadas,
já se apressam os meirinhos.
Entram por salas e alcovas,
relatam roupas e livros:
(...)
Compêndios e dicionários,
e tratados eruditos
sobre povos, sobre reinos,
sobre invenções e Concílios...
E as sugestões perigosas
da França e Estados Unidos,
Mably, Voltaire e outros tantos,
que são todos libertinos...
(Cecília Meireles, Romance XLVII ou Dos sequestros. "Romanceiro da
Inconfidência")
A Independência dos Estados Unidos teve grande repercussão no século XVIII
porque
I. pela primeira vez princípios iluministas foram incorporados a uma Constituição
contribuindo para acelerar a derrocada do Antigo Regime.
II. instituiu oficialmente a República Federativa Presidencialista, a divisão em três
poderes e a abolição da escravidão.
III. significou a primeira emancipação de uma colônia no Continente Americano,
servindo de modelo para outras lutas por independência.
IV. disseminou a postura anti-colonialista ao se configurar como um movimento
pacífico que contou com o apoio da França e da Espanha.
São corretas SOMENTE
a) I e II.
b) I e III.
c) III e IV.
d) I, III e IV.
e) II, III e IV.
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2. (Ufrgs) A partir da segunda metade do século XVIII, o chamado antigo sistema
colonial, baseado nas práticas e nos princípios mercantilistas, enfrentou uma
profunda crise. Desta crise resultou um conjunto de movimentos de
independência nas áreas coloniais da América Latina. Considere os seguintes
elementos.
I - A Revolução Industrial na Inglaterra.
II - A luta pela liberdade de comércio e pela autonomia.
III - O desenvolvimento socioeconômico das colônias.
IV - A influência das idéias iluministas.
V - A política napoleônica.
VI - A rivalidade entre a elite local e os representantes da elite metropolitana.
Quais dentre eles contribuíram para a emancipação das colônias e rompimento do
pacto colonial?
a) Apenas I e II.
b) Apenas I e IV.
c) Apenas I, III e V.
d) Apenas II, IV e VI.
e) I, II, III, IV, V e VI.

3. (Fatec) Dentre os motivos da independência americana, destacam-se:
a) a Guerra dos Sete Anos, a política monopolista da Grã-Bretanha e a influência das
idéias liberais iluministas.
b) a Guerra dos Setes Anos, a política liberal da Grã-Bretanha e a influência das idéias
liberais iluministas.
c) a Guerra dos Setes Anos, a política monopolista da Grã-Bretanha, a independência
do Brasil e a influência do fisiocratismo americano.
d) a Guerra dos Sete Anos, a política monopolista da Grã-Bretanha, a aliança com os
indígenas da costa oeste americana e a influência das idéias monopolistas
francesas.
e) a Guerra das Duas Rosas, a política monopolista da Grã-Bretanha, a independência
do Brasil e a influência da Revolução Francesa.
4. (Fgv) Uma forma de arrecadação de imposto e de censura foi imposta pela
metrópole inglesa aos colonos das Treze Colônias, em 1765, através da(s):
a) leis denominadas, pelos colonos, intoleráveis;
b) Lei do Selo;
c) Lei Townshend;
d) criação de um tribunal metropolitano de averiguação de preços e documentos na
colônia.
e) permissão de circulação exclusiva de jornais ingleses metropolitanos.
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5. (Fgv) As disputas entre França e Inglaterra mantiveram-se fora do continente
europeu. A Guerra dos Sete Anos (1756-1763) é um desses momentos que teve por
origem a(s):
a) solução para o impasse do trono irlandês sob tutela de Elizabeth I desde a morte de
Mary Stuart desaprovada pelo governo francês;
b) áreas na América do Sul - as Guianas;
c) intolerância religiosa praticada pelos colonos ingleses;
d) autonomia das Treze Colônias Inglesas não reconhecida pela França;
e) áreas na América do Norte, principalmente a leste do Mississipi.

Gabarito: 1.b / 2.e / 3.a / 4.b / 5.e
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