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A formação das colónias
Na 1ª metade do sec. XVII, muitos ingleses, escoceses e irlandeses, por motivos 
religiosos e políticos, abandonaram a Grã-Bretanha e estabeleceram-se na costa 
atlântica da América do Norte, onde fundaram colónias. Eram 13 colónias. As colónias 
eram independentes umas das outras e dedicavam-se a diferentes actividades 
económicas. Colónias do Norte e do Centro viviam do comércio e defendiam ideais 
democráticos; as do Sul dedicavam-se sobretudo à agricultura e eram dirigidas por 
aristocratas, proprietários de extensos campos de algodão e de tabaco. Mas apesar de 
serem independentes tinham em comum a língua, a religião protestante e a vontade de 
decidir os seus próprios destinos.

Revolta das colónias
Os colonos americanos dependiam política e economicamente da Inglaterra. O território 
era administrado pela Coroa inglesa, cabendo ao parlamento, legislar sobre os materiais 
dos colonos. O direito de comerciar com o exterior pertencia exclusivamente à 
metrópole e o próprio comercio entre as colónias da América chegou a ser proibido. Os 
colonos aspiravam à liberdade de comércio e a uma maior autonomia para poder decidir 
sobre o seu futuro. A Inglaterra envolveu-se na Guerra dos 7 Anos com a França e 
outras potências europeias. Para suportar os custos do conflito, lançou vários impostos 
sobre os colonos americanos. Devido a reacção deles, a Inglaterra so aumentou o 
imposto sobre o chá. Em 1773, no porto de Bóston, os colonos americanos disfarçados 
de índios, lançaram ao mar o carregamento de chá que se encontrava a bordo dos barcos 
ingleses. Este episódio ficou conhecido como “The Bóston Tea Party”.
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Declaração da independência
Em 1773, em resposta a revolta do chá, o governo inglês mandou tropas para ocupar 
militarmente a cidade e anulou grande parte dos direitos e liberdades da colónia de 
Massachusetts. Os colonos organizaram um exercito e a 4 de Julho 1776, no Congresso 
de Filadélfia, proclamaram independência. Enfrentarem-se os 2 exércitos, por falta de 
preparação militar, os colonos sentiram dificuldades, mas a França ajudo-os em tropas e 
armas, saíram vencedores do confronto. Só em 1783, através de Tratado de Versalhes, 
reconheceu a Independência dos Estados Unidos.

A Constituição dos Estados Unidos
A constituição de 1787 consagrou os seguintes princípios e poderes:

• A liberdade de expressão e de reunião, a liberdade religiosa, a inviolabilidade do 
domicilio;

• A divisão dos poderes em executivo, legislativo e judicial;
• A criação de um Estado Federal com um governo central encarregado das 

relações externas, das finanças e da defesa.

A Importância da Revolução Americana
A constituição americana constitui a primeira aplicação pratica das ideias iluministas 
(divisão dos poderes, defesa da liberdade e da igualdade de direitos entre cidadãos). O 
êxito da revolução americana provocou uma onda de entusiasmo na Europa e no 
continente americano.
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França em crise
Em meados do sec. XVIII, a França era um estado característico do antigo regime:

• O monarca governava como senhor absoluto;
• A grande maioria da população vivia na agricultura;
• A sociedade estava dividida e 3 Ordens do Estado (nobreza, clero, e terceiro 

estado)
A França foi afectada por uma grave crise económica e financeira. O descontentamento 
da maioria da população levou a Luís XVI encarregar os seus ministros das finanças de 
encontrarem uma solução para a crise. Todos eles apontaram para a necessidade da 
Nobreza e Clero pagarem impostos.

Reunião dos estados gerais
O clero e a Nobreza não concordaram com a proposta de pagamento de impostos. 
Convocaram-se os estados gerais, realizaram-se a eleições por toda a França, para que 
cada ordem escolhesse os seus representantes na referida assembleia. Redigiram-se 
cadernos de queixas com as principais reivindicações das populações. A 5 de Maio de 
1789 reuniram-se, em Versalhes, os estados gerais. Mas as 3 ordens não se entenderam 
sobre o sistema de votação. Como não chegaram a acordo, o Terceiro Estado declarou-
se Assembleia Nacional. A 14 de Julho de 1789, o povo, em Paris, apoderou-se da 
Bastilha, prisão de estado e o símbolo do absolutismo. Por toda a França assaltaram-se 
castelos e residências senhoriais. A Assembleia Nacional, agora na qualidade de 
Assembleia Constituinte, tomou medidas revolucionárias, com vista a apaziguar os 
ânimos e a estabelecer uma nova ordem social e politica: a abolição dos direitos feudais, 
a publicação as Declaração dos direitos do Homem e do Cidadão. A  constituição 
aprovada a 1791, estabeleceu a separação dos poderes pelo que consagrou a soberania 
da Nação e limitou o poder do rei.


