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Capítulo 4 EUA: independência e guerra civil

1  Os colonos defenderam a independência, seguindo 
sobretudo os princípios de John Locke de resistir ao 
Estado inglês, pois este foi considerado tirano e opres-
sor, principalmente devido ao aumento da cobrança 
dos impostos após a Guerra dos Sete Anos. Além disso, 
alguns direitos dos colonos tinham sido revogados; 
dessa forma, iniciou-se o movimento de emancipação 
das Treze Colônias do domínio inglês. É possível per-
ceber, por meio do trecho citado, que o debate sobre 
a independência teve como base os princípios da liber-
dade e do direito dos indivíduos, que poderiam esco-
lher sua posição política e agir em prol de seu desenvol-
vimento econômico.

2  Entre os séculos XVII e XVIII, França e Inglaterra se 
envolveram em conflitos armados pela disputa do con-
trole de novos territórios pelo mundo. O confronto mais 
violento foi a Guerra dos Sete Anos, da qual a Inglaterra 
saiu vitoriosa, mas com grandes prejuízos financeiros. 
Os altos gastos militares provocaram um déficit na eco-
nomia inglesa. A alternativa utilizada para cobrir esses 
gastos foi aumentar os impostos cobrados sobre seus 
colonos na América. O fato gerou descontentamentos 
e resultou em revoltas contra as autoridades inglesas. 
Os colonos se reuniam em locais privados para discutir 
as providências que iriam ser tomadas, o que esteve na 
origem do chamado Primeiro Congresso Continental. 
A Inglaterra não atendeu às solicitações dos colonos, 
desencadeando a rebelião de grupos patriotas, que 
defendiam a suspensão dos altos impostos e, os mais 
radicais, acreditavam na emancipação das colônias 
frente ao domínio inglês.

3  E

 Os trechos dos documentos defendem a independên-
cia dos Estados Unidos perante o domínio da Inglaterra. 
O texto 1 é de Thomas Paine, um dos fundadores dos 
Estados Unidos da América, e prega o radicalismo para 
se obter a liberdade. O texto 2 faz parte da Declaração 
de Independência dos EUA e confirma a necessidade 
de autonomia das Treze Colônias. A união das colô-
nias, apesar das diferenças existentes entre elas, foi de 
grande importância para a conquista da emancipação.

4  V, V, V, F, V

 O processo de aceitação da Independência dos Estados 
Unidos pela Inglaterra não foi pacífico nem imediato. A 
Declaração de 4 de julho de 1776 foi, acima de tudo, 
um marco legal para o longo processo de independên-
cia. As Treze Colônias, durante os anos de guerra, rece-
beram apoio militar e financeiro da França, Holanda e 
Espanha, o que abasteceu seu exército de armas e equi-
pamentos. O reconhecimento da Independência só se 
concretizou em 1783, por meio da assinatura do Tratado 
de Paris. 

5  A 

 A Declaração de Independência dos Estados Unidos, 
escrita por Thomas Jefferson, tinha em sua base o direito 
de se rebelar contra o Estado ou qualquer forma de 
governo que fosse opressora e não atendesse aos interes-
ses dos indivíduos, sempre devendo se respeitar as leis e 
as autoridades. Tal noção se baseava nos ideais iluminis-
tas, principalmente nas teorias dos filósofos Montesquieu 
e John Locke. 

6  B 

 A Guerra de Secessão foi um conflito entre os estados do 
Norte e do Sul dos Estados Unidos da América. A parte 
Norte tinha um bom desenvolvimento de sua produção 
industrial, ao contrário do Sul, que ainda mantinha uma 
economia agrícola e de base escravocrata. O conflito era 
iminente, pois se tratava de duas perspectivas opostas 
para a nação e que se pretendiam afirmar como majori-
tárias. Em 1865, as forças confederadas do Sul reconhe-
ceram a derrota, o que possibilitou a consolidação dos 
Estados Unidos enquanto nação unificada e industrial. 

7  Era considerado livre todo cidadão estadunidense, pois 
ele tinha seus direitos garantidos por lei e não dependia 
de ninguém, a não ser de si próprio para sobreviver. O 
escravo, ao contrário, é dependente de seu senhor, por 
isso ele não era considerado livre. A Declaração de Inde-
pendência dos Estados Unidos não fez nenhuma menção 
à situação dos escravos no país que estava sendo formado; 
os insurgentes, sobretudo as elites ligadas à produção 
agrícola, defenderam a escravidão como modo de traba-
lho necessário para a continuidade da economia agrícola 
no sul da nação.
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8  A Declaração de Independência dos Estados Unidos foi 
pautada nos ideais iluministas, que foram bem aceitos e 
reinterpretados nas colônias inglesas da América. Porém, a 
questão social da escravidão não recebeu o mesmo olhar 
fundado nos princípios iluministas, já que tal condição 
esbarrava nos interesses de muitos proprietários de ter-
ras e escravagistas estadunidenses. O conceito de liber-
dade não alcançava os escravos negros, que trabalhavam 
compulsoriamente em terras de senhores brancos. Dessa 
forma, o tema da escravidão, entre os fundadores da 
nação estadunidense, foi inserido na questão da liberdade 
comercial, desenvolvida por Montesquieu, haja vista que 
os escravos eram tidos como mercadorias, propriedades 
particulares de seus senhores. O revisionismo da questão 
escravista só foi concretizado após a Guerra de Secessão.

9  O líder negro Martin Luther King foi um dos representan-
tes da luta pela igualdade racial e civil dos Estados Unidos. 
Sabe-se que, enquanto vigorou a escravidão, o escravi-
zado era reconhecido como uma peça e não tinha direi-
tos. Mesmo com a abolição da escravatura, realizada nos 
Estados Unidos em 1863, centenas de negros eram impe-
didos de exercer seus direitos, principalmente de voto e 
de igualdade salarial. A luta pela paridade foi secular e 
ganhou força na década de 1960, quando inúmeros boico-
tes foram feitos pela população negra. Luther King coman-
dou passeatas e realizou diversos discursos, nos quais 
proferiu o fim da desigualdade e do racismo, e pregou o 
respeito e a convivência pacífica entre os diferentes mem-
bros da população. Percebe-se que as noções de direito 
se transformaram de um período para o outro, deixando 
de ser somente um princípio de cunho filosófico e oficial, 
para englobar aspectos sociais e políticos.

10  Com a proclamação da independência, o sistema escra-
vista continuou existindo e por muitas décadas foi a base 
da economia de vários estados norte-americanos; essa 
realidade produziu uma sociedade na qual brancos se 
consideravam superiores a negros, legitimando a violência 
e criando desigualdades entre esses dois grupos. Com a 
derrota na Guerra de Secessão, parte da população sulista 
desenvolveu um sentimento de ódio contra aqueles que 
um dia foram sua força de trabalho. O episódio ocorrido na 
cidade de Charlottesville, no Estado da Virgínia, demons-
tra que a intolerância é um sentimento ainda presente 
nos Estados Unidos. É perceptível a existência de grupos 
que não aceitam a diversidade populacional dentro do 
país, se manifestando contra judeus, negros, imigrantes e 
homossexuais. É importante perceber que esses aconteci-
mentos revelam a força do racismo e a dificuldade do país 
em superar dilemas herdados desde o período colonial e, 
notadamente, a Guerra de Secessão. Contudo, é preciso 
fazer uma ressalva: a história dos Estados Unidos traz em si 
a marca da diversidade e da luta contra a opressão, fatores 
que contrariam o ódio e a intolerância.


