


Voltando ao Século XVIII







“Viva o Iluminismo”... 
Iluminismo para quem ??? “111”

 Por meio da enciclopédia, os ideais 
iluministas chegaram na América

 Porém, esses ideais, foram utilizados 
pelas elites de acordo com seus 
interesses. Discurso e Prática não eram 
iguais

 Elites inglesas (Metrópole) se utilizaram 
da violência para oprimirem seus 
colonos (América inglesa)

 Incoerência: As elites americanas 
também se utilizaram da violência para 
se livrarem da Metrópole e explorarem 
os negros escravos e os indígenas

 Vejam as fotos da página 111 na apostila



 A colonização inglesa na América, ocorreu desde o século XVI. 
Durante o século XVII, quando a Inglaterra vivia um período de 
revoluções, disputas políticas e religiosas, muitos puritanos 
(Calvinistas), deixaram o país e foram em busca de uma nova vida 
na América (Nova Inglaterra).

 Cidadãos sem oportunidades e liberdades, como por exemplo: 
religiosos perseguidos, desempregados e camponeses, começaram a 
debandar para as colônias inglesas na América.

 E, assim o litoral da Costa Atlântica, foi sendo ocupado pelos 
ingleses e os colonos formaram as 13 Colônias da América do 
Norte. Sendo essas 13 colônias, divididas em: Colônias do Norte e 
Colônias do Sul

 Diferentemente dos Ibéricos, os colonos do Norte não estavam ali 
para explorar as riquezas e mandarem para a Metrópole 
(Inglaterra), mas sim, estavam ali em busca de uma vida melhor, 
enriquecimento pessoal.



# Colônias do Norte nos EUA (Nova Inglaterra): Clima parecido 
com da Inglaterra (Não interessava a Metrópole). 

# Economia: produção manufatureira ( agricultura de 
subsistência) e industrial. (roupas, madeira, gado, peixes e caça). 

# Sociedade: Pequenos Agricultores, Burguesia Industrial, 
Comerciantes e Trabalhadores Livres

# Colônias do Sul: Clima mais quente que da Inglaterra. 
Mantinham um Pacto colonial, já que a produção interessava a 
Metrópole 

# Plantation: Agricultura baseada em grandes latifúndios (arroz, 
tabaco, cana de açúcar e algodão). Foco era a exportação para 
enriquecimento da Metrópole.

# Sociedade: Latifundiários e muitos escravos na mão de obra







Certa liberdade nas 
colônias... “113”

Apesar das diferenças entre as Colônias do Norte e do Sul, as 
13 colônias tinham certa dose de autonomia, com 
governadores eleitos pela população local.

 As colônias, tinham liberdade, umas em relação às outras e 
apresentava-se à Inglaterra totalmente separadas.

Nas Colônias do Norte o comércio foi crescendo e as elites 
também, criaram autonomia. Em suas decisões políticas 
locais, tinham assembleias que faziam e vetavam leis.



* 1756/1763- Conflito de grandes potências pelo domínio colonial, 
comercial e marítimo.
* Após sete anos de conflitos militares em territórios europeus e 
coloniais, foram contabilizados milhares de mortos, feridos e 
elevadíssimos gastos e prejuízos materiais.
* Após o conflito, a Inglaterra, embora tenha saído como vencedora, 
presenciou uma forte crise econômica gerada pelos altos custos da 
guerra. 
* Para reerguer sua economia, a Inglaterra optou por aumentar os 
impostos de suas colônias norte-americanas. Este foi um dos 
principais motivos da revolta dos colonos norte-americanos, que 
passaram a organizar e lutar por sua independência.
* A principal consequência desta guerra, foi a Independência dos 
Estados Unidos que veremos nos slides seguintes.





 Os norte-americanos se uniram para 
salvar suas colônias... 

 Com todas as leis impostas aos norte-
americanos, vários protestos, 
reuniões, manifestações aconteceram, 
entre eles o de Boston, em 
Massachusetts (Porto tomado pelo 
exército inglês).

 1770: Em meio aos protestos, 
soldados ingleses mataram 5 colonos, 
além de ferirem outros. Isso 
alimentou ainda mais as revoltas 
contra  a Metrópole.



• Após a lei do Chá (1773): 
Colonos disfarçaram-se de 
indígenas e jogaram várias 
caixas de chá na água (45 
toneladas).

• Em represália ao ato, a 
Inglaterra mandou ordens 
para os militares ingleses 
cumprirem mais uma lei, 
“As Leis Intoleráveis”



 Fechamento do Porto de Boston (garantido por uma guarda 
armada), até que a Companhia Britânica das Índias Orientais, 
fosse indenizada dos prejuízos decorrentes do lançamento do 
carregamento de chá ao mar.

 Suspensão das reuniões das colônias de Massachusetts.

 O impedimento de toda e qualquer manifestação pública 
contra a Metrópole.

 Que todos os julgamentos de crimes cometidos em território 
americano, fossem a critério das autoridades britânicas em 
suas propriedades.

 Lei do Aquartelamento: Que, os colonos estavam obrigados a 
proporcionarem alojamentos e estada de soldados britânicos 
em suas propriedades.




“Agora, os ingleses pegaram 
pesado demais com os 
colonos.” Reação norte-
americana





Declaração da Independência dos 
Estados Unidos da América (1776) -

Ideais Iluminista “115”



# 1775-1783: Norte-Americanos, boicotaram as importações da 
Inglaterra e guerrearam por 8 anos com ingleses

# Espanha e França, interessadas no enfraquecimento dos 
ingleses, auxiliaram os colonos na guerra. Porém, a situação na 
França só piorou, o que os levaram a Revolução Francesa em 
1789. (Veremos nos próximos capítulos das: “As incríveis 
histórias do MUNDO, com o Prof. Bruno Martins. Obrigado!”

# (1783) Tratado de Paris: Após duras batalhas a Inglaterra 
reconheceu a Independência dos EUA

# 1787: Os Norte-Americanos, aprovaram sua Primeira 
Constituição Republicana, que serviu de espelho para toda 
América e no Mundo.





E depois da Independência. 
Iluminismo pra quem?? “115”

 Os EUA e sua independência, tiveram um grande 
significado político, pois conseguiram dar origem 
à primeira nação livre daquele continente.

 Eles adotaram um sistema político republicano e 
federalista.

 A Constituição dos Estados Unidos, ficou pronta 
em 1787. Nela, garantia-se a propriedade privada 
(para o interesse da burguesia), estava mantida a 
escravidão (incoerência) e defendia-se os direitos 
e garantias individuais dos cidadãos 
estadunidenses

 Além do massacre aos indígenas em sua 
expansão territorial (Marcha para o Oeste).

 A escravidão foi abolida só em 1863 e a 
discriminação racial foi legalizada até a década 
de 1960


