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OLÁ ALUNOS DO 8º ANO!  
 
ACESSEM O LINK ABAIXO PARA ASSISTIR A UMA EXPLICAÇÃO DO 
CONTEÚDO PASSADO NA AULA ANTERIOR. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=dcW64fNwNl8&feature=youtu.be 
 
 

COLOCAR A DATA NO CADERNO. EM SEGUIDA, COPIE O RESUMO ABAIXO, 
NO SEU CADERNO, DO CAPÍTULO 4 DO LIVRO DE HISTÓRIA, SOBRE A 
INDEPENDÊNCIA DOS ESTADOS UNIDOS. 
 
 
Treze Tílias, 08 de maio de 2020. 
 

A Independência dos Estados Unidos 
 
     Na segunda metade do século XVIII, a Inglaterra baixou uma série de leis opressivas que 
afetavam duramente os colonos norte-americanos. Eis algumas delas: 
 
Lei do Açúcar (1764): aumentava os impostos que os colonos deviam pagar sobre o melaço, o 
vinho, o café, a seda e o linho em seus portos. Também obrigava os colonos a comprar o melaço 
das Antilhas inglesas. Antes os colonos compravam o melaço de quem vendesse mais barato. Os 
colonos organizaram vários protestos, mas não foram ouvidos. 
 
Lei do Selo (1765): dizia que todos os contratos, jornais, cartazes, cartas e certidões que 
circulavam nas Treze Colônias deviam receber um selo, comprado do governo inglês. Os colonos 
reagiram invadindo agências postais e queimando maços de selos. E iniciaram uma campanha 
com o lema: “Sem representação não pode haver tributação”, isto é, se não tinham sido 
consultados não podiam ser taxados. A Inglaterra acabou suspendendo a lei, mas, no dia 
seguinte, lançou novos impostos. 
 
Lei do Chá (1773): a Inglaterra entregou a Companhia das Índias Orientais, sediada em Londres, 
o controle sobre a venda do chá para as Treze Colônias (medida conhecida como Lei do Chá). 
Disfarçados de índios, cerca de 150 colonos invadiram três navios ingleses no Porto de Boston e 
atiraram o chá ao mar. Foi a chamada Festa do Chá em Boston. 
 
Leis Intoleráveis (1774): em resposta ao episódio do chá, a Inglaterra decretou um conjunto de 
leis que os colonos norte-americanos consideravam intoleráveis: São as seguintes: 
- o fechamento do porto de Boston até que os colonos pagassem os prejuízos causados com o 
derramamento do chá no mar; 
- a ocupação de Massachusetts pelo exército inglês; 
- o julgamento dos colonos rebelados por tribunais ingleses. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dcW64fNwNl8&feature=youtu.be


O MOVIMENTO DE INDEPENDÊNCIA 
 
    Naquele mesmo ano, os representantes das colônias organizaram o Primeiro Congresso 
Continental da Filadélfia, no qual redigiram um protesto contra as Leis Intoleráveis. 
    O governo inglês respondeu ordenando a destruição de um depósito de armas dos 
colonos; estes reagiram e teve início a Batalha de Lexington e a de Concord (1775), as primeiras 
da guerra pela independência. 
    Os representantes das colônias organizaram, então, o Segundo Congresso Continental da 
Filadélfia que, depois de intensos debates, optou pela separação: conclamou os cidadãos às 
armas e nomeou George Washington comandante das tropas norte-americanas. Em 4 de julho de 
1776 ficou pronta a Declaração de Independência, por meio da qual eles declaravam-se “livres e 
independentes” da metrópole inglesa; seu principal autor foi Thomas Jefferson. Na Declaração de 
Independência, inspirados nas ideias iluministas, os colonos defendiam a resistência à tirania e o 
direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. 

 
AGORA ACESSE O LINK ABAIXO E ASSISTA A UM VÍDEO SOBRE A 
INDEPENDÊNCIA DOS ESTADOS UNIDOS. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DVqC1gd1Gl0&feature=youtu.be 
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https://www.youtube.com/watch?v=DVqC1gd1Gl0&feature=youtu.be

