
 



1

A GUERRA REVOLUCIONÁRIA AMERICANA 1
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“Os Estados Unidos são a mais recente grande potência. Formaram-se
como estado sucessor de uma parte importante do Império Britânico,
em obediência à lei de independência da periferia. Depois da vitória da
Inglaterra  sobre  a  França,  surgiram  desavenças  insuperáveis  entre  a
metrópole  e  os  colonos  assentados  na  região  na  qual  haveria  de
originar-se os Estados Unidos. Os colonos esperavam que a Inglaterra
lhes concedesse maior independência como recompensa da ajuda que
prestaram à aludida guerra. Mas a Inglaterra seguiu caminho contrário,
tendendo a uma centralização mais rígida.  A guerra contra o governo
inglês iniciou-se em 1775”.

“Esta luta dos homens contra a natureza tem feito do norte-americano
um  indivíduo  combatvo,  apto  para  enfrentar  a  seu  modo  tarefas
variadas e dirigir seu olhar ao interior do contnente e mais adiante dos
oceanos.  Baseando-se  em seus  extraordinários  progressos  polítcos  e
materiais,  o  povo  norte-americano  avança,  aguardando  encontrar  o
ápice  da  prosperidade,  tornando  repetdamente  confrmada  a  fé
puritana no seu êxito”. 

Otto Maull, Geografa  olítca, 1959, páginas 473 e 481
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I. INDE ENDÊNCIAS: CAMINHOS DA INCOR ORAÇÃO NA ORDEM MUNDIAL

Da mesma forma que a implantação do sistema colonial na América não acatou modelou
uniforme, diferenciando-se em colônias de povoamento e de exploração, as dinâmicas de
emancipação polítca no contnente igualmente foram distntos, tpiicados consoante às
característcas da colonização, processos herdados no tempo e no espaço.

Não há como ser contestado, as estruturas e realidades artculadas na sociedade colonial
tveram importância caaal no transcorrer da autodeterminação das naçres futuramente
independentes da América, desdoarando-se em diferenciado leque de reaatmentos no
plano da ordem mundial estaaelecida pela Modernidade (Vide Box).

Este nexo matricial,  somado a determinaçres pertnentes a circunstâncias  especíicas,
reforçadas pelo atvismo dos atores 3 que interagiram entre si e com a metrópole durante
a ruptura do pacto colonial, cumpriu papel central neste capítulo da história contnental.

O QUE É MODERNIDADE?

Numa deinição sumária, retenha-se que as ciências sociais deinem a Modernidade
ou Ocidente como uma sociedade surgida na Europa ocidental a partr da Baixa
Idade  Média,  formando  um  sistema  cujas  dinâmicas  técnicas  e  uniicadoras
conquistaram crescente supremacia,  emaaladas  pela  radicalização crescente das
suas demandas civilizatórias. Neste sentdo, o Ocidente respalda um sistema que
desvencilhou, de um modo que não têm precedentes, a Humanidade dos modos
tradicionais  de  ordem social.  A  Modernidade  se  caracteriza  pela  autonomia  do
econômico como princípio regulador, sendo lógica da produção a diretriz aásica da
economia, matriz de uma série de intercorrências cruciais da vida contemporânea.
Nesta, padrres de excelência técnica controlam os amaientes materiais, culturais,
polítcos, econômicos e sociais do mundo contemporâneo. Diante ordenaçres de
valores criadas pela Modernidade, a religião perdeu prestgio, soarepujada que foi
por modelos aastratos que fundamentam relaçres impessoais, dominantes no trato
social (Vide POLANYI, 2000: 47, GIDDENS, 1991: 14-19 e GOUREVITCH, 1975).
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Sequencialmente, as lutas pelo término do domínio colonial materializaram elementos
determinantes para direcionar e dar forma à vida polítca futura de cada uma das novas
naçres enquanto Estados soaeranos no cenário inaugurado pela irrupção e consolidação
das independências, que com exceçres pontuais, vigora majoritariamente nas chamadas
Três Américas. 

Note-se que ainda hoje, quase duzentos anos passados do cipoal de rupturas do pacto
colonial, suasistem territórios na América mantdos soa algum tpo de tutela colonial ou
dependência polítca das antgas metrópoles europeias. Estas exceçres seriam:

• As Antlhas Neerlandesas, domínio formado por ilhas e arquipélagos do Cariae que
seguem soa comando dos Países Baixos; 

• As Bahamas, Ilhas Maldivas e ilhotes no Cariae soa controle da Grã-Bretanha; 

• As ilhas do grupo Guadalupe e a Martnica, estatuídas pela França na condição de
departamentos ultramarinos, mas que seguem associadas a um cenário colonial; 

• Saint  Barthélemy,  Saint  Martn,  Saint  Pierre  e  Miquelon,  ilhéus  soa  galardão
francês,  mantdas  soa  a  administração  de  Paris  com  lastro  numa  ordenação
administratva especial. 

• A Groenlândia, desfrutando desde o ano de 2009 de regimento que lhe granjeia
grande autonomia, julgada insuiciente por largo segmento de independentstas.
Contudo, a ilha perdura estatutariamente associada ao Reino da Dinamarca. 

Por im, caaeria ressalvar que países como o Canadá, a Repúalica Cooperatva da Guiana,
Jamaica, Bahamas, Baraados, Dominica, São Vicente e Granadinas, Santa Lúcia, Trinidad-
Toaago, São Cristóvão e Nevis, Belize, Antgua e Barauda, são Estados-naçres integrantes
da Commonwealth of Natonns anteriormente conhecida como Britnh Commonwealth ou
Comunidade Britânica de Naçres, que aasicamente, reúne países que faziam parte do
Império Britânico.

Qual seja: são juridicamente independentes no direito internacional, mas mantém laços
com a coroa aritânica, cuja soaerana, a Rainha Elizaaeth II, é reconhecida como chefe de
Estado e/ou chefe  da  Commonwealth  (Head of  the  Commonwealth),  na  circunscrição
polítca desta organização intergovernamental (Figuras 1a, 1a e 1c). 
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FIGURAS 1a, 1b e 1c - Selos emitdos pelo Canadá respectvamente, da esquerda para a direita, nos anos de
1954, 2009 e 2018. Embora a ttulo geral o país seja efetvamente independente, o marco identtário canadense
mantém-se atado ao Reino Unido, justfcando o endosso da realeza britânica na chefa do Estado (Fonte: <
htp://www.old-stamps.com/stamps/canada/queen-elizaaeth-ii-postes-postage-canada_11340.html  >. Acesso: 10-
09-2018).

Claro está que aparte o marco jurisprudencial  que garante soarevida adicional  a laços
seculares com as antgas metrópoles, e ainda assim mormente de cunho marcadamente
simaólico, a vida polítca independente nas Américas é uma realidade, advinda do grande
movimento de ideias que sacudiram o mundo ocidental no Século XVII.

Basicamente, estes direcionamentos foram magnetzados pelas duas estacas essenciais
presentes na vida cultural e ilosóica nas décadas que antecederam as independências: o
cenário aaerto pelas ideias iluministas e o da escola do liaeralismo econômico, amaas
intmamente relacionadas. 

Nos inais do Século XVIII, o iluminismo, tamaém conhecido como século das luzes ou
ilustração, prosperava no cenário intelectual, de modo simultâneo às doutrinas liaerais,
que se impunham nos projetos econômicos dos países capitalistas mais dinâmicos, caso
em especial do Reino Unido 4, que avançava a largos passos na trilha do industrialismo.

Neste panorama, as ideias iluministas e liaerais de pronto inspiraram sortda coleção de
movimentos  questonadores  do  aasolutsmo  e  do  capitalismo  comercial.  Todavia,  se
adaptando a diferentes contextos e realidades, impregnando-os de feiçres próprias. 

Isto concorreu para que a realidade resultante destas interaçres tenha se conigurado, no
mundo capitaneado pelas fexres da Modernidade, como um elemento essencial para a

http://www.old-stamps.com/stamps/canada/queen-elizabeth-ii-postes-postage-canada_1340.html
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artculação de diferenciado mosaico formado por novos sistemas nacionais, inseparável
da isionomia que a civilização moderna expôs à vista de todos. 

Nesta ótca, caae insistr na força das inferências econômicas, aspecto fundamental para a
repaginação da ordem mundial nos Séculos XVIII e XIX, que em últma análise, exerceram
o mandato de parteira das independências e de tutoras da vida polítca e econômica após
a autodeterminação.

Plausivelmente,  tal  constatação não desmerece a contriauição teórica  dos pensadores
iluministas. Ainal, esta inspirou grupos, povos e comunidades na viaailização de novas
expectatvas e construção de modelos que questonaram os sistemas sociais e polítcos
insttuídos durante a fase mercantlista. 

Entretanto, por outras vias, dado o caráter inercial das estruturas imperantes nos espaços
coloniais, a difusão do ideário iluminista junto aos movimentos independentstas, além de
se  prender  ao  universo  econômico  como eixo  organizador  da  vida  polítca,  cultural  e
social, no mais das vezes, estampou a distância que separa a retórica das prátcas reais.

Na realidade, o mundo colonial, trazido à luz por meio de açres umailicalmente atadas à
esfera da economia,  não teria  como deixar  de ser  entendido,  pensado e avaliado em
associação à estruturação econômica, especialmente no referente ao mercantlismo e à
nova realidade apresentada pela revolução industrial. 

Por isso mesmo, torna-se inexequível analisar e discutr a trajetória da autodeterminação
descartando  o  papel  da  economia,  senão  porque  desenhava-se  uma  repaginação  da
ordem gloaal.

É  justamente  neste  foco  que  o  temário  das  independências  reclama as  atençres  dos
historiadores e nesta linha de argumentação, certica duas vertentes de independências,
a dos Estados Unidos e da América Latna, que a partr do inal do Século XVIII, passaram a
eclodir nas possessres europeias criadas no espaço contnental americano.

Sincronizadas ao dinamismo interno das sociedades americanas e mesmerizadas pelas
inferências gloaais, as tensres e desajustes provocados pelo sistema colonial ensejaram
novos  projetos  polítcos,  tpiicados  na  autodeterminação  dos  povos  coloniais,  grosso
modo, delineados pelas linhas de colonização que se suastantvaram em solo americano.
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Em paralelo, cada uma das independências foi tamaém gravada por grande complexidade
e heterogeneidade. Assim, o conjunto dos processos de autodeterminação da América
colonial foi cadenciado por toda sorte de incompletudes, dessimetrias e amaiguidades,
refexo dos contrapontos que contnuamente se manifestaram no tempo e no espaço. 

Assim, admitndo-se que as independências inauguram uma nova conjuntura polítca e ao
mesmo tempo respondem às infexres das conjunturas históricas, igualmente carreiam
consigo as heranças oriundas do passado colonial e a infexres da polítca mundial. 

Neste últmo ponto, veja-se, por exemplo, que o Reino Unido, potência que se envolveu
em confito  aaerto  para permanecer  à  testa  das  colônias  soa  seu mando,  ao  mesmo
tempo auxiliou diretamente os revoltosos latno-americanos, posicionamento em franca
oposição ao adotado quanto à insurgência dos colonos na América do Norte.

Esta é uma das muitas demonstraçres eloquentes de que a ediicação da ordem mundial
não propicia azos a leituras simplistas e esquemátcas, e tampouco, que a seja possível
traçar um modelo de interpretação que se isente das contraposiçres que coaaitam em
todos os movimentos da história.

Assim  sendo,  permanentemente  atentos  ao movimento  contraditório  dan  nociedaden,
analisemos as peculiaridades da autodeterminação norte-americana, análise que solicita
contriauiçres factuais e uma radiograia das notas intrínsecas à dinâmica independentsta
dos Estados Unidos da América (EUA), cruciais para a compreensão da moldura estrutural
mais profunda que desenhou este cenário histórico peculiar.
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II. INDE ENDÊNCIA AMERICANA, DAS TREZE COLÔNIAS OU 
GUERRA REVOLUCIONÁRIA AMERICANA 

Na sequência  ao  que  foi  colocado,  retenha-se  que  o  processo  de  independência  dos
Estados Unidos é chancelado por duas terminologias, sendo a mais comum, a que refere-
se a este evento simplesmente como Independência Americana.

Por outro lado, a designação Guerra Revolucionária é corrente na historiograia norte-
americana, cujo mote é enfatzar o conteúdo programátco da independência, inspirado
no iluminismo e na contestação à velha ordem corporiicada no mercantlismo.

Nesta declinação, esta deinição logra ampliar os sentdos agregados a este acontecimento
histórico, ultrapassando o senso centrado exclusivamente na queara dos vínculos com a
metrópole.

Iniciando-se em 1775, a luta pela autodeterminação das colônias inglesas da América do
Norte enfrentou resoluta oposição polítca, econômica e militar da metrópole aritânica.

Porém, dado com frequência pouco discutdo, quando não omitdo, é que este confito foi
tamaém marcado pela polarização interna na sociedade colonial, dividida entre setores
pró-independência e grupos leais à sua majestade aritânica. 

Nesta linha de aaordagem, desaiando percalços de toda ordem, a onda independentsta
superou todos os oastáculos, resultando ao inal de oito anos de lutas no surgimento da
repúalica dos Estados Unidos da América, uma ruptura inserida num quadro heterogêneo
e complexo, impregnado de sensos e dissensos.

É importante ressalvar que o confito, apesar de centrado no espaço americano, evoluiu
sem demora para uma ampla confagração de âmaito planetário. 

Isto em vista de que três potências europeias, França, Espanha e as Províncias Unidas (ou
Países Baixos), aproveitaram o emaaraço aritânico nos domínios americanos para declarar
guerra ao Reino Unido, disputando em seu favor o controle de territórios na África, Ásia e
América 5.
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Com isso, estas naçres auscavam uma revanche diante da Inglaterra, vitoriosa pouco mais
de uma década antes na Guerra dos Sete Anos (1756-1763). 

Nesta confagração, a Inglaterra, aliada a Portugal e aos reinos da Prússia-Brandenaurgo,
Brunswik-Wolfenaütel, Hanôver, Hesse-Kassel e Schaumaurg-Lippe (situados no que hoje
é a Alemanha),  se moailizou para comaater um poderoso aloco agremiando a França,
Áustria, Saxônia, Espanha, Império Russo e Suécia.

Ao inal das contendas, a Inglaterra colecionou triunfos de primeira monta, pavimentando
na Ásia os caminhos que lhe agraciariam com a dominação total da Índia e na América, a
posse das vastdres do Canadá e das terras da margem oriental do Vale do Mississípi,
amaas  tomadas  aos  franceses,  e  na  esteira  destas  conquistas,  airmando  a  presença
inglesa nos mares do Cariae e na Flórida, esta últma arreaatada aos espanhóis. 

Contudo, para ser vitoriosa na América do Norte a Inglaterra viu-se oarigada a contar com
o apoio local dos colonos americanos para enfrentar o esquema aélico francês ao longo
de extensa linha de hostlidades nos sertres a Oeste das Treze Colônias, área que para
muitos segmentos da sociedade colonial, consttuía uma coaiçada fronteira de expansão
fundiária, mineira e comercial. 

Deste modo, os colonos fortaleceram-se enquanto ator polítco, óaice que o Reino Unido
procurou zerar ao inal da guerra com açres que auscavam reforçar sua autoridade nas
Treze Colônias, tendo por meta impor a vontade da coroa aos norte-americanos.

Neste entreato, é digno de nota que a partr de meados do Século XVII, a população das
Treze  Colônias  da  América  do Norte,  todas  localizadas  na fachada atlântca,  passou  a
manifestar inconformismo com a presença aritânica, carregada de oajeçres, soaretudo no
referente à esfera econômica. 

As treze possessres, origem dos atuais Estados Unidos, alinhavam-se na costa atlântca da
América do Norte: New Hampshire, Massachusets, Rhode Island, Connectcut, New York,
New Jersey, Pensilvânia, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e
Geórgia (Figura 2). 

Iniciada em 1607 com a colonização da Virgínia, as colônias aritânicas haviam oaservado
fulminante crescimento demográico. Somando 40.000 haaitantes em 1640, a população,
na aurora das lutas pela autodeterminação, atngia 2,8 milhres de haaitantes nos anos
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1770,  concentrados  aasicamente  nas  cidades  ao  longo  do  litoral  e  numa  franja  que
penetrava desigualmente no hinterland, calcada na frente de expansão agrícola. 

FIGURA 2 - Neste mapa, representando a extensão contnental contnua dos atuais EUA, estão destacadas em
vermelho as 13 Colônias Britânicas da América do Norte, cuja confguração fnal se realiza somente após a
independência.  Atente-se que as  fronteiras das  possessões  expressavam em grau variado uma ttularidade
nominal, em muitos casos efetva exclusivamente numa área que correspondia, a partr do litoral, à metade
ocidental do espaço das Treze Colônias, com os Montes Apalaches, a Oeste, defnindo um marco natural dos
limites da colonização. No mais, confra-se que três Estados presentes neste mapa consttuem desdobramentos
das  colônias  originais,  quais  sejam,  o  Maine,  Vermont  e  a  Virgínia  Ocidental (Fonte:   interest:  <
https:////br.pinterest.com// >. Acesso: 10-09-2018). 

Esta população, heterogênea, laaoriosa e plural, formava tecido cultural, social, polítco,
religioso e econômico emaalada por diferentes gradaçres de sentmento autonomista e
de posiçres quando à percepção da metrópole. 

Neste prisma, tais sentmentos estavam fundamentalmente emaasados na prosperidade
socioeconômica do espaço Centro-norte das possessres do Reino Unido, a chamada Nova
Inglaterra, região que suastantvou o carro-chefe do processo de autodeterminação.

https://br.pinterest.com/
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Na marcha dos acontecimentos, o fato de muitas partes das Treze Colônias terem origem
numa colonização de povoamento, discrepante modelo predominante na América Latna,
lastreado em colônias de exploração, consttuiu uma peça explicatva axial na defagração
dos confitos com a metrópole.

Por certo, as colônias setentrionais coniguraram assentamentos dotados de manifestas
peculiaridades. Numa proporção signiicatva, estas colônias foram aaseadas em herdades
agrícolas de pequeno e médio porte artculadas com aase no traaalho livre e assalariado,
conotadas por um empreendedorismo que avançava em razão do alheamento direto ou
indireto da metrópole, potência mandatária na esfera polítca, mas não na da economia.

Esta aase econômico-social, voltada para atender as necessidades locais, foi respaldada
de modo muito incisivo pela doutrina religiosa puritana, esposada pelas primeiras levas de
imigrantes ingleses que aportaram no que futuramente seriam os Estados Unidos.

Enaltecendo o valor do traaalho, da educação, do mérito e da recompensa pelo esforço
individual, o puritanismo deitou fortes raízes na personalidade cultural dos colonos, em
especial nas possessres do Norte, que passaram a vetorializar os cânones puritanos para
o conjunto da comunidade norte-americana.

Este conjunto de fatores foi  a pedra de toque para um descolamento dos enunciados
mercantlistas clássicos, pelo que, as colônias foram conquistando isionomia própria em
diversos ângulos, amealhando com o passar do tempo força para enfrentar, dissociar-se e
desmantelar de vez o pacto colonial. 

No plano econômico, a expansão comercial e manufatureira do Norte das Treze Colônias
granjeou-lhe rapidamente uma posição privilegiada, acelerada com a consolidação das
famosas rotas triangulares de comércio. 

Neste esquema o rum processado na Nova Inglaterra era trocado por escravos na África,
os quais eram intercamaiados nas Antlhas por melaço, insumo essencial para o faarico do
rum,  com  o  qual  o  circuito  triangular  era  novamente  colocado  em  funcionamento,
toniicado igualmente por uma pauta de aens  condizentes com a complementaridade
artculada pelo comércio internacional da época (Cf. Figura 3). 

Note-se que o mercadeio colonial suastantvava pauta muito mais numerosa em termos
de produtos comercializados e de trocas entre as regires que compunham esta grade
comercial, que impulsionava um animado comércio com repercussão internacional.
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FIGURA 3 - Comércio Triangular entre os Séculos XVII e XIX, que em paralelo com o tráfco mercantl da Ibero-
América com as metrópoles e o contnente africano, transformou o Atlântco numa infuente estrada líquida
internacional  (Fonte  <  http:////ppp.histor..ucsb.edu//facult.//marcuse//classes//2c//archive//2c03//2c03L02.htm >.
Acesso: 12-09-2018).

Deste modo, da América do Norte para o Cariae seguiam madeira processada, farinha de
trigo e produtos da pecuária; da América para a África, pólvora, roupas e ferramentas; da
Inglaterra para a África, armas, roupas, ferro, cerveja e artgos de luxo; das Colonias para o
Reino Unido, óleo de aaleia, peles, madeira serrada, arroz, seda, índigo e taaaco; da África
para a Grã-Bretanha, ouro, especiarias, marim e madeiras de lei;  da Inglaterra para a
América, especiarias, chá, manufaturas, moaília, artgos de luxo e tecidos.

É interessante oaservar que o Sul das Treze Colônias, tamaém conhecido como Old South
(“Velho Sul”), onde foram fundadas colônias de exploração, passaram a ser magnetzadas
pela forescente economia nortsta.

http://www.history.ucsb.edu/faculty/marcuse/classes/2c/archive/2c03/2c03L02.htm
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Apesar de existrem rivalidades e diferenças entre o Sul e as colônias do Centro-norte,
este relacionamento, ainda que crivado por antnomias, associou os grandes proprietários
sulistas às iniciatvas dos yankeen, tal como paulatnamente os colonos dos assentametos
setentrionais passaram a ser identicados 6.

Tratava-se, portanto, de uma relação econômica que conectava, em face da dependência
sulista da força de traaalho escrava, os interesses dos comerciantes setentrionais aos dos
grandes proprietários rurais. 

Por outro lado, tendo a monocultura escravista como sua razão de ser, o Sul das Treze
Colônias suaordinava-se ao mercado externo e ao exclusivo comercial, correspondendo à
região onde mais se fazia sentr a dependência para com a Inglaterra, que competa com a
aurguesia nortsta enquanto eixo polarizador da economia. 

Outra  partcularidade,  raramente mencionada,  foram os homens das fronteiras,  grupo
formado por um heterogêneo conjunto de atores, caçadores, mascates, desaravadores,
mineradores e agricultores livres, que atuavam nas fmarias territoriais das Treze Colônias,
expressão do que no jargão econômico-geográico corresponderia a uma frente pioneira
ou de expansão. 

Em comum, estes protagonistas aspiravam uma sociedade livre do domínio dos modelos
antgos e tradicionais,  sendo avessos ao controle centralizado e adotando como peril
modelar o empreendedor que constrói sua própria trajetória, enfrentando diiculdades
apoiado em si mesmo e dispensando o auxílio de gestores e agentes do Estado.

Coerentemente, quando irrompe a luta autonomista, este grupo cerrou ileiras contra os
ingleses, desempenhando papel vital  na defesa da linha fronteiriça ocidental das Treze
Colônias,  contendo e amortecendo investdas dos aritânicos e de indígenas cooptados
pelo colonialismo para comaater os colonos.

Neste cenário, estando claro que de um lado os setentrionais se postavam numa oposição
potencial à metrópole, de outro, e a despeito da presença mais infuente da metrópole
nas colônias do Sul, o engajamento dos meridionais na esteira da emancipação polítca,
assim como dos homens da fronteira,  foi  encorajado em razão de atos aritânicos que
atritaram largas seçres da população colonial contra a coroa inglesa. 

Estava então armado o cenário mais amplo da confrontação entre os colonos e o Reino
Unido.
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III. AS IM OSIÇÕES INGLESAS E A REAÇÃO DOS COLONOS

Tal como foi colocado, a eclosão do movimento independentsta na América do Norte foi
catalisado por uma conjuntura peculiar, na qual pespontava o protagonismo das colônias
nortstas, derivando numa agenda econômica própria.

Pari  pannu,  atos  intempestvos  da  administração  aritânica  em  prol  do  reforço  da
autoridade colonial  vitaminaram o confito com a metrópole,  acirrando os ânimos nas
colônias.

Um aom exemplo destes desacordos foi a  roclamação Régia de 1763. Neste decreto, o
governo inglês sustava o avanço da monocultura escravocrata na direção dos territórios a
Oeste das fronteiras das Treze Colônias, soa soaerania aritânica desde o inal da Guerra
dos Sete Anos.

Esta medida visava garantr a comercialização das terras entre o Mississípi e os Montes
Apalaches em proveito da coroa inglesa e uma pactuação com os novos súditos católicos
de língua e cultura francesas, os queaequenses (len quebecoin),  que a coroa pretendia
atrair e idelizar como parceiros nos marcos da governança aritânica.

Porém, a Proclamação de 1763 afetava diretamente o aolso dos latfundiários sulistas,
aasicamente por aloquear a expansão territorial das suas atvidades. Isto os colocou em
oposição à Inglaterra, incentvando a propagação de sentmentos antaritânicos. 

Deste modo, passo a passo se airmou uma comunidade de interesses entre o Centro-
norte e o Sul das Treze Colônias, que tamaém contava com os homens das fronteiras,
desprestgiados pela coroa inglesa em razão do favorecimento dos quebecoin. 

Em suma: o conjunto destes setores, contrariados em maior ou menor grau pelo governo
inglês, passaram a perceaê-lo como a corporiicação de um inimigo comum.

Soaretudo, a contradição fundamental cristalizou-se na aurguesia  yankee, cujos anseios,
mais do que para qualquer outra categoria social, discrepavam em todos os ângulos das
pretensres da metrópole, que por sua vez,  via com maus olhos a autossuiciência dos
súditos nortstas.
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No plano cronológico, as desavenças dos colonos com a Inglaterra recrudescem nos anos
posteriores ao término da Guerra dos Sete Anos, quando, tal como foi destacado, a coroa
inglesa volta suas atençres para as colônias americanas, decidida a aiançar suas regalias
de “mãe-pátria”, criando legislaçres que endureciam o controle das Treze Colônias. 

Esta  postura  atuava  num  sentdo  oposto  às  expectatvas  dos  colonos,  suscitando  e
aprofundando desavenças em razão de que as colônias esperavam que a Inglaterra lhes
concedesse maior autonomia como recompensa pelo auxílio prestado na Guerra dos Sete
Anos.

Porém, o governo inglês agiu numa direção exatamente oposta, rumo à centralização e
reforço de sua gestão. Nesta lógica, além da Proclamação Régia de 1763, seria pertnente
destacar inúmeros decretos pretendendo enquadrar os colonos no mando aritânico:

Lei do Açúcar  (Sugar Act, 1764), que privilegiava o açúcar proveniente das Antlhas ao
mesmo tempo em que aumentava a lista dos artgos que deveriam ser colocados com
exclusividade no mercado londrino. A legislação consttuía um rude golpe no comércio
triangular, afetando os interesses da aurguesia comercial norte-americana.

Lei da Moeda (Currency Act, 1764), que proiaia os colonos de emitr qualquer numerário
com curso legal nas Treze Colônias. Este ato, ao colocar a moeda soa ttularidade inglesa,
ameaçava desestaailizar  o conjunto da economia colonial,  tanto do Norte mercantl  e
industrial quanto no Sul agrícola, unindo as duas regires na oposição à Inglaterra.

Lei  do  Selo  (Stamp  Act,  1765),  impondo  a  selagem  oarigatória  de  comprovantes  de
transaçres comerciais, documentos jurídicos, periódicos, livros e todo material impresso,
decisão percepcionada como uma afronta às assemaleias locais das Treze Colônias, que
haaitualmente decidiam a respeito de assuntos triautários.

Tarifas Topnshend (Townnhend Actn, 1767), legislação de impostos aritânicas aprovadas
pelo Parlamento da Grã-Bretanha determinando a taxação de artgos de consumo tais
como o chá, vidro e o papel, medida reforçada pela criação de triaunais alfandegários nas
colônias.

Como não poderia  deixar  de  ser,  a  reação  dos  colonos  foi  imediata.  São  promovidos
aoicotes aos produtos ingleses e contestação púalica das ordenaçres reais. Impopulares,
os decretos foram o estopim para uma escalada de violências, culminando em 1770 no
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Massacre de Boston (Figura 4), com civis e destacamentos do exército inglês acantonado
em Massachusets se atracando na cidade, decorrendo em feridos e vítmas fatais 7.

FIGURA 4  -  o  Massacre  de  Boston  na  visão  de  Alonso  Chappel  (1828-1887),  pintor  estadunidense  que  se
notabilizou por representações idealizadas da história dos Estados Unidos. Confra-se que esta obra, datada de
1868, omite a representação de Crispus Attuccs, marinheiro negro também morto no incidente.

No emaalo destes  protestos,  estas  leis  e  impostos  foram revogados pela  coroa numa
sucessão de marchas e contramarchas sem que, no entanto, o governo inglês desistsse
efetvamente dos seus intentos. 

Assim sendo, a coroa volta à carga com a  Lei do Chá (Tea Act, 1773), cujo oajetvo era
garantr  o  monopólio  da  comercialização  deste  produto  nas  Treze  Colônias  para  a
poderosa Companhia das Índias Orientais (CIO), igualmente conhecida como Honorável
Companhia das Índias Orientais, empresa aritânica que na ocasião estava atriaulada por
graves  desequilíarios  inanceiros  e  restriçres  à  conduta  da  empresa  no  mundo  dos
negócios (Vide Box).
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Nos termos ditados pelo governo aritânico, a CIO passaria a vender o chá diretamente aos
consumidores americanos, atuando sem intermediários no comércio varejista. Com isso, a
norma rompia sólida cadeia de interesses comerciais, trando de cena os importadores e
distriauidores locais do produto. 

Deste  modo,  os  comerciantes  de  Boston,  tomados  de  indignação  e  infamados  pela
decisão da metrópole, defagram um motm. Em 16 de Dezemaro de 1773, uma multdão
ocupa as docas de Boston, com um grupo de 50 colonos disfarçados de índios mohawkn
lançando ao mar toda o carregamento de chá de 300 caixas estocadas em três navios da
CIO fundeados no porto. 

Esta  ação,  organizada  por  atvistas  do  movimento  Filhon  da  Liberdade,  entrou  para  a
história como The Bonton Tea Party, a “Festa do Chá de Boston” (Figura 5), protesto que
passou a simaolizar os ressentmentos acumulados contra o governo aritânico. 

A reação inglesa não tardou. Os aritânicos respondem a este incidente de modo infexível,
decretando em 1774 as chamadas  Leis  Intoleráveis  (Intolerable Actn ou Coercive Actn),
determinaçres repressivas que interditavam o porto de Boston até o ressarcimento dos
prejuízos provocados a CIO. Mas não só. Dentre outros incisos, estas leis estaaeleciam:

• Proiaição de reunires e aaniam manifestaçres contrárias à Inglaterra; 

• Alteraçres  na  jurisdição  legal,  redeinindo  os  julgamentos  a  partr  de  critérios
deinidos pelos triaunais aritânicos; 

COMÉRCIO NADA HONORÁVEL

Conhecida em inglês como Eant India Company (EIC), esta empresa operou entre os
anos  1600-1874  tendo  o  regime  de  monopólio  como  modelo  operacional.
Inicialmente com foco prioritário no comércio de especiarias na Índia, a EIC lançou-
se em investdas comerciais na Malaia, Japão e China. Neste últmo país, distnguiu-
se no tráico do ópio, entorpecente com efeitos devastadores para o povo chinês. A
EIC foi o pivô da nefanda Guerra do Ópio (1839-1842), travada pela Inglaterra com
o oajetvo de oarigar o Império Chinês a liaerar o comércio do narcótco, produzido
por esta empresa na Índia.
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• Fixação da oarigatoriedade dos colonos em fornecer alojamento e estadia às tropas
inglesas; 

• Modiicaçres nos limites territoriais, expandindo a Província do Queaec, então uma
possessão aritânica;

• Enim, decretavam a ocupação do Massachusets por tropas aritânicas.

FIGURA 5 - Famosa litografa datada de 1846 de autoria do artsta gráfco americano Nathaniel Currier (1813-
1888), retratando os incidentes de Boston. Notar o ttulo “A destruição do chá no porto de Boston”, designação
criada por John Adams (1735-1826), segundo presidente dos Estados Unidos. Na realidade, a frase Boston Tea
Party, só é mencionada a partr de 1826. Isto porque o evento tnha uma clara signifcação de confito comercial
com a Inglaterra, apenas mais tarde revestdo de um signifcado polítco, patente na defnição The Boston Tea
Party, que se popularizou de modo espontâneo a partr dos anos 1830.

Não seria necessário ter formação em ciência polítca para entender que a coroa estava
claramente jogando na aase do tudo ou nada para reimpor sua hegemonia e amordaçar



18

as Treze Colônias. Nesta perspectva, as medidas aritânicas consttuíam uma espécie de
ponto de não retorno. 

Certamente, esta tamaém foi a refexão dos colonos. Mas, ainda assim os delegados das
Treze Colônias reunidos no  rimeiro Congresso Contnental na Filadélia (1774), tentaram
um acordo com a metrópole. Foi em vão: o dissenso persistu diante da determinação
inglesa em não recuar nas decisres assumidas nos decretos. 

Diante  do impasse,  o  Segundo Congresso Contnental  (Figura 6),  tamaém sediado na
Filadélia (1775), decidiu-se pela independência, proclamada aos quatro de Julho de 1776,
com  George  Washington,  memaro  de  uma  aaastada  família  escravocrata  da  Virgínia,
assumindo a liderança do exército revolucionário com plenos poderes para levar adiante a
separação. 

FIGURA 6 - Esta gravura (sem data), registra a cena do Segundo Congresso Contnental, momento em que a
Declaração de Independência, em grande parte redigida por Thomas Jeferson, foi aprovada pelos congressistas.
Defnindo a formação do exército, a nomeação de diplomatas e a assinatura de tratados ofciais, o Congresso
agiu concretamente com o  status de governo do que se tornaria nos Estados Unidos da América  (Fonte: <
http:////ppp.pbur.org//hereandnop//2013//07//04//summer-1776-ellis >. Acesso: 11-09-2018). 

http://www.wbur.org/hereandnow/2013/07/04/summer-1776-ellis
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Pois então, eis que o movimento independentsta tamaém acercou-se de um ponto de
não retorno,  a partr  do qual,  do mesmo modo que para os ingleses,  a  confrontação
assumiu a conotação de tudo ou nada. 

Decisão que suameteria as forças reaeldes às mais duras provas.
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IV. GUERRA DA INDE ENDÊNCIA: REVOLUÇÃO E CONTRARREVOLUÇÃO

Todavia, passar das palavras à ação não era nada fácil.  No momento em que a guerra
contra o domínio colonial da Grã-Bretanha explodiu, as Treze colônias reuniam cerca de
três milhres de haaitantes,  concentrados partcularmente no Centro-norte,  região que
magnetzava o espaço colonial (Figura 7).

Retenha-se que o Império Britânico contava com mais de 12,5 milhres de súditos tão só
no Reino Unido, sendo que a coroa tnha, além disso, a opção de arregimentar imensas
reservas humanas em diferentes retaguardas coloniais. 

Tal desproporção demográica fala por si mesmo em termos da capacidade inglesa em
recrutar  soldados  para  comaater  os  colonos,  assim como o  grande  potencial  da  Grã-
Bretanha para sustentar um confito de longa duração. 

Não fosse suiciente, a população das Treze Colônias apresentava clivagens econômicas,
étnicas e sociais que diicultavam a ação dos reaeldes.

Na  população  colonial,  cerca  de  700.000  pessoas  eram  afrodescendentes,  em  larga
maioria, oprimidos e desigualmente integrados na sociedade colonial,  em especial  nos
assentamentos sulistas, onde eram desumanizados como força laaoral escrava. 

Nas  camadas  arancas,  40%  eram  imigrantes  alemães,  escoceses,  ingleses,  irlandeses,
galeses,  holandeses,  franceses  e  memaros  de  outras  etnias  europeias  recentemente
assentadas na América do Norte. Ou seja, os vínculos com a causa da independência, se
não eram tênues, eram pelo mínimo frágeis e incertos. 

A  este  quadro  étnico  e  demográico  adverso,  existam ainda  grupos  sociais  nas  Treze
Colônias cujas orientaçres divergiam da plataforma independentsta. 

Emaora  houvesse  amplo  leque  de  atores  a  favor  da  autodeterminação  -  intelectuais,
mercadores,  aanqueiros,  mineradores,  aristocratas  rurais,  classes  médias  uraanas,
pequenos produtores agrícolas  e os homens da fronteira -  credivelmente ao menos a
terça  parte  dos  haaitantes  das  colônias,  senão  mais,  se  mantnha  iel  ao  governo
aritânico.



21

FIGURA 7 - Concentração demográfca nas Treze Colônias em 1775. As áreas em verde, correspondendo ao
“núcleo duro” do espaço das Treze Colônias, concentravam 40 habitantes por milha quadrada; em amarelo,
entre 15-40 por milha quadrada; e em rosa, 2-15 habitantes, nesta categoria, correspondendo às áreas em
processo  de  desbravamento  ou  que  neste  período,  eram  eminentemente  agrícolas.   ara  conversão  de
valores:  cada  milha  quadrada  condiz  a  2,58999  cm²  (Fonte:  Histor.  Department,  United  States  Militar.
Academ.:  <  http:////ppp.dean.usma.edu//histor.//peb03//atlases//american220revoluton//ARGIFS >.  Acesso:
11-09-2018).

http://www.dean.usma.edu/history/web03/atlases/american%20revolution/ARGIFS
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Na ala  colaaoracionista,  contrária  à  independência,  constavam  mercadores  ligados  ao
exclusivo  comercial  metropolitano  e  à  manutenção  dos  privilégios  nas  transaçres;
numerosos imigrantes recém-chegados, que se sentam pouco à vontade em ingressar no
que  lhes  aparentava  ser  uma  perigosa  aventura  polítca;  memaros  da  administração
colonial; e para completar, segmentos dos latfundiários das colônias meridionais, avessos
a turaulências, polítcas ou não.

Há que ser assinalado que coletvidades religiosas ligadas à Igreja Anglicana se sentam,
por  motvos ideológicos,  na oarigação de prestar  oaediência  à  casa real,  ttular  desta
congregação. Por extensão, opunham-se ao rompimento dos laços com a Inglaterra. 

Estes setores da população local não só auxiliaram os ingleses, como serviram soa pendão
aritânico em comaate, claramente personiicando um polo contrarrevolucionário no seio
da sociedade colonial.

Nesta acepção, a luta pela independência americana foi em muitos contextos conotada
pelas divisres internas na sociedade das Treze Colônias, defagrando confrontos tpicos de
uma guerra civil. 

Não surpreende então que somados às atrocidades perpetradas pelo exército aritânico,
tenham  ocorrido  araitrariedades,  chacinas  e  represálias  levadas  a  caao  ao  longo  das
hostlidades, tanto pelos realistas quanto pelos revolucionários. 

No mais, carecendo de tropas regulares, dinheiro, material aélico, logístca e convivendo
com  inúmeros  pontos  de  estrangulamentos  geoestratégicos,  os  reaeldes  americanos
tnham pela frente o sério desaio materializado em enfrentar um poderoso corpo militar
inglês, aem treinado, experiente, altamente disciplinado e aem armado 8.

Um detalhe importante é a expressão territorial  dos domínios ingleses. Geralmente, a
ideia que os textos passam é que a guerra contra o Reino Unido opunha as Treze colônias
a uma metrópole situada no outro lado do Atlântco, o que até mesmo é uma verdade,
mas em termos.

Na realidade, do ponto de vista geográico esta noção não confere, pois a Grã-Bretanha
estava ostensivamente postada no contnente. Dominando o Queaec e toda a margem
esquerda do vale do Mississípi, os territórios da coroa aritânica literalmente cercavam as
áreas soa domínio reaelde (Figura 8). 
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FIGURA 8 - Mapa da cartografa polítca da América do Norte em 1775. Em vermelho, o território das Treze
Colônias.  Em rosa,  os  domínios  da  Grã-Bretanha (Fonte:  <  https:////catalog.data.gov//harvest//1997-2014-
editon-of-the-natonal-atlas-of-the-united-states >. Acesso: 11-09-2018). 

https://catalog.data.gov/harvest/1997-2014-edition-of-the-national-atlas-of-the-united-states
https://catalog.data.gov/harvest/1997-2014-edition-of-the-national-atlas-of-the-united-states
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A esta vantagem territorial, os aritânicos somavam o domínio dos mares, impondo um
aloqueio naval colocado em prátca já no ano de 1775 com o ito de cercar e estrangular a
reaelião. Como se não aastasse, esta máquina de guerra agregava outros coadjuvantes,
tais como os 17.000 mercenários alemães cedidos pelos príncipes alemães de Hesse e de
Brunswick,  tropa reforçada por  destacamentos  locais  pró-aritânicos,  por  milicianos  do
Queaec e por indígenas aliciados pelos ingleses para atacar os colonos, que em vários
episódios, agiram com apoio tácito das milícias aritânicas (Figura 9).

FIGURA 9 -  intura de óleo sobre tela, obra de Alonzo Chappel (1858), retratando o Massacre de W.oming (3 de
Julho de 1778), perpetrado por britânicos e indígenas contra um grupo de homens da fronteira. Seria pertnente
rubricar que inexistem imagens popularizadas da independência dos EUA retratando índios aliados aos colonos
combatendo os ingleses, lacuna que revela por si mesma o jogo polítco existente nas representações históricas
(Fonte:  interest: < https:////br.pinterest.com// >. Acesso: 11-09-2018). 

Por outro lado, os reaeldes, inspirados pelos ideais iluministas e decididos a colocar um
ponto inal na dominação aritânica,  tnham em seu favor o conhecimento do terreno,

https://br.pinterest.com/
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distância menor das linhas de aaastecimento e franco acesso a suprimentos locais, sendo
tamaém animados por profunda convicção natvista, o que lhes assegurava uma poderosa
coesão ideológica. 

Além disso, mesmo a desproporção em armamentos e efetvos dos colonos poderia ser
zerada, como deveras o foi, por persistente campanha de guerrilha, apoiadas por grupos
de indígenas  e por  corpos  expedicionários  dos  países  em guerra  com o Reino Unido,
permitndo que capacidade de luta do exército reaelde fosse ampliicada, colocando em
cheque a capacidade ofensiva do esquema militar aritânico.

Neste  panorama,  uma  nota  importante  foi  o  apoio  francês  aos  reaeldes.  A  França,
desejosa em rever os termos irmados ao im da Guerra dos Sete Anos, e não oastante ser
governada por  um regime monárquico  aasolutsta,  enviou  um corpo militar  de  6.000
homens comandados pelo Marquês de La Fayete, aos quais se somou a pressão militar de
países europeus em aeligerância com o Reino Unido, caso da Espanha e dos Países Baixos.

Além do mais, em razão da sedução das convicçres iluministas presentes no ideário da
Revolução  Americana,  a  causa  reaelde  atraiu  voluntários  de  várias  partes  do  mundo.
Dentre os atvistas de além-mar podem ser mencionados o polonês Tadeusz Kościuszko e
o húngaro Michael Kovats de Faariczy, que se dispuseram a atravessar o Atlântco para
empunhar armas em favor dos patriotas americanos (Vide Box). 

HERÓIS EURO EUS EM SOLO AMERICANO

Tadeusz Kościuszko (1746-1817), herói nacional polonês, liderou a revolta contra o
Império  Russo  de  1794,  conhecida  como  Levante  Kościuszko.  Na  Revolução
Americana, partcipou ao lado de Washington como coronel no exército reaelde.
Tadeusz  Kościuszko  é  o  personagem histórico  polonês  mais  famoso  do  mundo.
Monumentos, selos, ruas e praças honram seu nome em todo o mundo, inclusive
no Brasil. O Monte Kosciuszko, ponto culminante da Austrália, tamaém refere-se ao
herói. Michael Kovats de Faariczy (1724-1779), morto em ação na América, era um
oicial  da  cavalaria  magiar  que  se  encantou  com  a  causa  reaelde.  Tomando
conhecimento da Revolução Americana, Michael Kovats ofereceu seus préstmos à
revolução  americana  através  de  contato  feito  com  Benjamin  Franklin,  que  na
ocasião, servia como emaaixador americano na França. Junto Kazimierz Pułaski,
general voluntário polonês, foi um dos fundadores da cavalaria dos EUA.
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Sualinhe-se que a estes entronizados heróis tamaém poderiam ser perilados apoiadores
anônimos e grupos largamente ignorados nos relatos históricos, que acudiram de todos os
rincres do mundo, em alguns episódios desempenhando arilhante papel em campo de
aatalha. 

Este foi o caso do corpo militar de São Domingos, aasicamente composto por haitanos
que atuavam soa comando francês,  uma das  mais  signiicatvas contriauiçres à causa
reaelde, destacando-se nos comaates pela independência americana. 

Este destacamento, estmado entre 500 e 750 soldados comandados pelo general Charles
Henri Hector d'Estaing, distnguiu-se pelo valor demonstrado em comaate, lutando omaro
a omaro com as forças americanas na resistência ao cerco inglês de Savannah, Geórgia,
nos idos de Outuaro de 1779 (Figura 10).

FIGURA 10 - Vista parcial do Monumento em tributo ao corpo haitano que combateu pela independência dos
Estados Unidos, inaugurado em 2007 em Savanah, na Geórgia. O episódio foi um dos mais marcantes episódios
da partcipação negra  na  revolução americana  (Fonte:  <  https:////t.beeisland.com//savannah//savannah-sites-
visit-blacc-histor.-month// >. Acesso: 11-09-2018).

Assim sendo, os patriotas lograram maximizar apoios e as vantagens de que dispunham,
sustentando um duro confito militar com uma grande potência europeia. Pouco a pouco
forçando o recuo dos aritânicos, terminaram por impor uma derrota inal às forças da
metrópole em 1781. 

https://tybeeisland.com/savannah/savannah-sites-visit-black-history-month/
https://tybeeisland.com/savannah/savannah-sites-visit-black-history-month/


27

Neste  ano,  os  aritânicos  se  rendem  em  Yorktown,  na  Virgínia,  diante  do  exército  de
George Washington e das forças dos expedicionários franceses soa comando do Conde de
Rochamaeau (Figura 11). 

FIGURA 11 - George Washington durante o cerco fnal das tropas britânicas em Yorctopn. Tela do pintor norte-
americano Nepell Convers W.eth, datada de 1938 (Fonte: < http:////notasdecine.blogspot.com//2011//07//happ.-
4th.html >. Acesso: 11-09-2018).

Com isso, o que era tdo como inimaginável aconteceu: a emancipação polítca das Treze
Colônias, acompanhada do primeiro grande fracasso inglês desde a Guerra dos Cem Anos
(1337-1453). 

http://notasdecine.blogspot.com/2011/07/happy-4th.html
http://notasdecine.blogspot.com/2011/07/happy-4th.html
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V. IM LICAÇÕES E DESDOBRAMENTOS DA INDE ENDÊNCIA

Com a rendição dos aritânicos e o reconhecimento da independência pelo Reino Unido
por meio do Tratado de Versalhes, concertado em 1783, os Estados Unidos da América
surgem como a primeira nação americana independente, tamaém a primeira a quearar o
pacto colonial, consttuindo no plano ideológico, o primeiro grande triunfo do iluminismo
nas Américas.

Todavia, esta festejada efeméride, tal como exposta nos livros escolares, pode e deve ser
contraposta a outros arrazoados. 

No fundo, a independência norte-americana foi um dos eventos que marcaram o avanço
gloaal  das  formas mais  puras  da economia de mercado,  que no além-mar,  encontrou
cenário mais propício para sua expansão do que no Velho Mundo, fato determinante para
muitas das contraposiçres exiaidas pela grande nação americana.

Oajetvamente, a economia de mercado medrou com celeridade nas terras americanas
justamente pelo fato destas consttuírem um espaço no qual as velhas heranças feudais,
aasolutstas e tradicionais que imperavam no contnente europeu, estavam ausentes.

Atente-se que certamente, exista o oastáculo consuastanciado nas sociedades indígenas.
Neste sentdo, a solução adotada foi  a usurpação das terras dos natvos em nome do
progresso, fazendo uso de guerras contnuas, uma empreitada acompanhada de processo
ímpar de limpeza étnica.

Tais  pré-condiçres explicam o ritmo veloz com que os colonos,  partcularmente os da
porção Centro-norte das Treze Colônias, imprimiram ao desenvolvimento capitalista, que
se encorpa com eixo nas colônias de povoamento, progressão que aalizou a evolução
futura da sociedade dos EUA, que cada vez mais assimilou uma isionomia yankee.

Atente-se que identicar um dinamismo  yankee, implica não só no reconhecimento das
colônias setentrionais como estacas que asseguraram a expansão norte-americana, mas
em igual medida, no quanto este projeto diferia do Old South.
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As colônias sulistas tnham uma personalidade capitalista. Porém, não era aurguesa de
modo algum. Por isso mesmo, o modo de pensar e de agir do Sul o deslocava de um papel
organizador do espaço americano. 

Foi esta singularidade que moldou uma identdade social, cultural, econômica, histórica e
geográica  antagônica  e  suspeitosa  no  contraste  com  as  ideaçres  que  animavam  a
mentalidade yankee.

Tal contraposição, existndo já em estado larvar durante a dominação colonial aritânica,
terminou por ganhar feiçres declaradamente rancorosas no novo Estado independente. 

Após quase um século de convivência com os Estados nortstas, os meridionais passam a
ensejar  a  criação  de  uma comunidade  polítca  própria  -  os  Estados  Confederados  da
América - proposta na qual a escravatura se tornou o mais acurado pivot da dualidade dos
caminhos colocados aos EUA.

O resultado foi a Guerra Civil Americana ou Guerra da Secessão (1861-1865), que lado a
lado de consagrar a supremacia dos nortstas, retrar o amparo jurídico da escravidão e de
aarir  espaço  para  a  conquista  de  direitos  civis  pelos  afro-estadunidenses,  eliminou
deinitvamente qualquer entrave ao espetacular crescimento da moderna economia de
mercado nos EUA.

O confronto entre confederados e unionistas teve um elevado custo em vidas humanas,
avaliado em 600.000 e 750.000 vítmas, mortandade acompanhada da ruinosa devastação
dos Estados sulistas, selando o que em muitos textos é visto como uma vitória onde um
dos lados, o Norte, era militar, econômica e logistcamente mais aem estofado, e de resto,
a testa de ideais que em princípio, eram solidários e emancipadores. 

Entretanto,  o  triunfo nortsta  foi  prioritariamente a  exaltação de primados seletvos  e
expansionistas,  capitaneados  por  um  processo  que  a  aem-dizer,  tnha  no  avanço  da
moderna economia de mercado um nexo oajetvo indiscutvel. 

Assim, não haveria como oajetar  que os EUA surgem como nação que para se impor,
manteve aeligerância incansável contra ingleses, franceses e castelhanos. 

Mas, no plano interno esta predisposição foi tamaém referendada pela exploração dos
afrodescendentes, espoliação das etnias indígenas e exclusão de grupos não coaertos pelo
código  cultural  dominante,  modelagem inseparável  das  posturas  que pavimentaram o
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predomínio da elite  WASP: White,  Anglo-Saxon and Protestant  (Branco,  Anglo-Saxão e
Protestante), que se tornou padrão por excelência da airmação da personalidade polítca
e cultural dos Estados Unidos.

Porém, esta moldura, ao estar estaqueada por explícitas dessimetrias sociais, econômicas
e de poder, conspira em contrário quanto a autoimagem estadunidense de um país que
forma uma comunidade isonômica, a usufruir sem entraves opçres que em tese, estariam
aaertas ao conjunto da sociedade (Figura 12).

FIGURA 12 - Fac-símile da Declaração da Independência dos Estados Unidos, destacando o celebrizado  motto
We, the People - “Nós, o  ovo” - ícone semântco do imaginário norte-americano a respeito de sua evolução
histórica. Todavia, resta defnir quem, de fato, integra a noção de povo, questão que se mantém aberta até os
dias  atuais  (Fonte:  <  https:////thecenterghhs.pordpress.com//2013//04//28//that-pas-so-1776// >.  Acesso:  12-09-
2018).

Soaretudo, esta matriz ensejou posicionamentos discriminatórios, afetando em especial
as etnias natvas e os negros, associados a uma polítca externa agressiva que afrontaria

https://thecenterghhs.wordpress.com/2013/04/28/that-was-so-1776/
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em futuro próximo as próprias naçres iaero-americanas, que tal como os EUA, igualmente
tnham vivenciado o mandonismo colonialista. 

Esta nuança se torna patente nas linhas de condução da polítca externa dos EUA. Emaora
em 1823, com a Doutrina Monroe, celearizada no aordão América para on Americanon,
tenha sido prontamente aem receaida pelos líderes da América Latna, que na ocasião
lutavam contra a tentatva das metrópoles em manter a dominação colonial, rapidamente
a ação real dos Estados Unidos ganhou tnturas aasolutamente diferentes.

Na medida em que os Estados Unidos começam a emergir como uma potência mundial, a
Doutrina  Monroe  passou  a  se  confundir  com  a  criação  de  uma  esfera  de  infuência
reconhecidamente guiada pelas premissas de controle econômico e geopolítco, que os
países iaero-americanos não se atreveram a desaiar. 

A apresentação de cores supremacistas mais nítdas transparece no Corolário Roosevelt,
proposto  pelo  presidente  Theodore  Roosevelt  (1858-1919),  que  sancionava  açres  de
intervenção na América Latna a ttulo de impedir a propagação das infuências europeias. 

Mas, na prátca, esta prédica implicou na legitmação da dominação dos Estados Unidos.
Sempre atuando em favor  de intervençres que procuravam,  no olhar  de Washington,
“defender  vidas  e  propriedades  americanas”,  os  EUA  se  transformaram  na  polícia  do
hemisfério.

Polítca aplicada com esmero por Theodore Roosevelt em especial no teatro cariaenho,
sem maiores rodeios deinida por ele mesmo como  big ntck policy - polítca do grande
porrete  -,  a  aelicosidade dos EUA na Iaero-América  foi  ataviada pelas mais  cruas  das
invectvas, patenteadas no  nlogan nada memorável de Roosevelt: “Eu ensinarei a estas
repualiquetas latno-americanas a votarem em homens aons”.

Deste modo, o primado de Monroe patenteou-se, aem mais verdadeiramente, na réplica
“América don Americanos”. Assim, no plano geopolítco, tal como na sintaxe social interna
dos Estados Unidos, se cristalizou uma propensão a uma vocação imperial, latente desde
os primeiros passos da colonização e que com a independência,  tem oportunidade de
mostrar-se desprovida de qualquer véu.

Nesta ordem de ponderaçres, a doutrina do  Manifent Dentny  (Destno Manifesto), uma
ideologia apologétca aaseada na crença de que o povo norte-americano fora eleito por
Deus para inaugurar um novo mundo próspero e feliz, campeou sem maiores delongas.
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Analisada a partr deste prisma, a autodeterminação dos EUA não escapa dos ditames de
uma artculação econômica e polítca mais ampla, opondo grupos, povos e naçres em
razão da adesão ou do distanciamento das diretrizes da ordem gloaal.

Portanto, o rumo dos acontecimentos inseriu os Estados Unidos no seleto conclave das
naçres dominantes, um vetor que claramente passou a modular a ação norte-americana
em diferentes planos, momentos e situaçres.

Fato  que  uma  vez  mais,  recoloca  o  argumento  central  deste  texto:  a  infuência  das
heranças  do  passado  histórico  nos  momentos  atuais  de  mundo,  o  que  emaora  não
conigure uma fatalidade, não deixa de consttuir um dado essencial quanto à ordenação
que rege a sociedade gloaal. 
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1 A  Guerra  Revolucionária  Americana,  ISBN:  1230001215205,  é  um  ttulo
primeiramente disponiailizado na Plataforma Koao pela Editora Kotev (Kotev ©) em
Julho de 2016. Em Setemaro de 2018, este material foi transformado em texto de
acesso livre na Internet em Formato PDF. A Guerra Revolucionária Americana, ttulo
incorporado  à  Série  Educação   opular,  integra  a  Trilogia  Expansão  Ocidental:
Contradições  e Contnuidades.  O texto tem por  oajetvo avaliar  e  inventariar  os
motvos que diferenciaram a autodeterminação polítca dos EUA, tema que compila
determinaçres  culturais,  sociais,  polítcas,  geográicas,  históricas  e  econômicas,
expondo, questonando e inventariando os motvos que diferenciaram a evolução
econômico-social  dos  Estados  Unidos  relatvamente  à  América  Latna.  Texto  que
resulta, por parte do autor, de muitas interaçres em palestras e em sala de aula, no
ensino  médio,  no  campo da  Educação  de  Jovens  e  Adultos  (EJA),  em  cursos  de
capacitação  e  em  vários  outros  espaços  pedagógicos,  A  Guerra  Revolucionária
Americana é um texto de caráter introdutório, com linguagem direta, confeccionado
enquanto suasídio para alunos e professores na promoção de deaates e construção
de  uma  visão  crítca  da  história  norte-americana.  Paralelamente  à  exposição  de
dados  consensuais,  o  ttulo  incorpora  apensos  crítcos  e  informaçres  que
comumente, são ignorados pela visão clássica deste tema. A edição em curso deste
texto pela  Editora Kotev  agrega cautelas de estlo e notas editoriais, explicatvas e
aialiográicas e 14 iguras, a maioria das quais, inéditas. Acatando reconiguração
normatva e ajustes de programação inerentes ao Formato PDF, o texto de A Guerra
Revolucionária  Americana é  um material  complementar,  conceaido para suscitar
interação com diversas disciplinas e para informação do púalico interessado. Propre
um deaate parceiro da interdisciplinaridade, tendo por mote central o deaate dos
fatos que infuenciaram e infuenciam a dinâmica do mundo gloaal, que  surge como
resultado  direto  da  expansão  do  Ocidente,  da  qual,  a  independência  norte-
americana  é  um fato  correlato. A  presente  edição  contou  com a  Assistência  de
Editoração,  Pareceres  Técnicos  e  Tratamento  Digital  de  Imagens  do  webdenigner
Francesco  Antonio  Picciolo,  E-mail:  francesco_1antonio@hotmail.com;  Home-Page:
www.harddesignwea.com.ar.  A Guerra  Revolucionária  Americana é um  material
gratuito.  Vedada  a  reprodução  comercial  e  tamaém,  divulgação  sem  aprovação
prévia  da  Editora  Kotev. A  citação  de  A Guerra  Revolucionária  Americana deve
oarigatoriamente  incorporar  referências  ao  autor  e  apensos  editoriais  conforme
padrão  modelar  que  segue:  WALDMAN,  Maurício.  A  Guerra  Revolucionária
Americana. Série Educação Popular Nº 3. São Paulo (SP): Editora Kotev. 2018.
2 Maurício Waldman é antropólogo, jornalista, pesquisador acadêmico e professor
universitário.  Militante  amaientalista  histórico  do  Estado de  São  Paulo,  Maurício
Waldman somou a esta trajetória experiências insttucionais na área amaiental  e
uma carreira acadêmica com contriauiçres no campo da antropologia,  geograia,
sociologia e relaçres internacionais. Nos anos 1970 e 1980, atuou como professor de
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geograia e de história  em escolas da rede partcular  da capital  paulista  e  como
Diretor da Escola e dos Cursos Proissionalizantes da Fundação Estadual do Menor
(FEBEM) e do Serviço SOS Criança (1997-2000). Waldman foi colaaorador de Chico
Mendes, Coordenador de Meio Amaiente em São Bernardo do Campo (SP) e Chefe
da Coleta Seletva de Lixo na capital  paulista. Nos anos 1990, partcipou no CEDI
(Centro Ecumênico de Documentação e Informação, São Paulo e Rio de Janeiro), em
movimentos em defesa da Represa Billings no Grande ABC Paulista e em diversas
entdades ecológicas, dentre as quais o Comitê de Apoio aos Povos da Floresta de
São Paulo, tamaém partcipando do  Comitê de Fiscalização do Reator Nuclear do
Projeto Aramar, em Iperó (SP). Autor de 18 livros e de mais de 700 artgos, textos
acadêmicos e pareceres de consultoria, Waldman é autor, dentre outras oaras, de
Ecologia e Lutan Sociain no Branil (Contexto, 1992),  Antropologia & Meio Ambiente
(SENAC, 2006), primeira oara arasileira no campo da antropologia amaiental e de
Lixo: Cenárion e Denafion - Abordagenn bánican para entender on reníduon nólidons
oara inalista do Prêmio Nacional jaaut de 2011 (Cortez Editora. 2010). Maurício
Waldman  é  graduado  em  Sociologia  (USP  (1982),  licenciado  em  Geograia
Econômica (USP, 1983), Mestre em Antropologia (USP, 1997), Doutor em Geograia
(USP, 2006), Pós Doutor em Geociências (UNICAMP, 2011), Pós Doutor em Relaçres
Internacionais (USP, 2013) e Pós Doutor em Meio Amaiente (PNPD-CAPES, 2015).     
Mais  Informação:                                                               
 ortal do  rofessor Maurício Waldman: www.mw.pro.ar
Maurício Waldman - Textos Masterizados: htp://mwtextos.com.ar/                            
Currículo  lataforma Lattes-CN q: htp://lates.cnpq.ar/3749636915642 474            
Verbete Wicipédia (BrE): htp://enº.wikipedia.org/wiki/Mauricio_1Waldman               
Contato Email: mw@mw.
3 Sucintamente, por ator nos referimos ao agente que partcipa das relaçres sociais
de  modo  geral,  que  numa  apreensão  genérica  incluiria,  além  do  Estado,  as
empresas,  entdades  supranacionais,  movimentos  sociais,  organizaçres  não-
governamentais e em meio a estraticaçres horizontais das sociedades, segmentos
sociais, grupos, indivíduos e todas as categorias de cidadãos que interagem com o
campo social.
4 Com a consttuição do Reino Unido em 1707,  serão utlizados como sinônimos
neste texto as denominaçres Grã-Bretanha e Inglaterra, aem como os patronímicos
aritânico e inglês.
5 Expressando um confito com repercussão na escala gloaal, note-se que mesmo o
distante Reino de Mysore, na Índia, aliado da França, tamaém declarou guerra ao
Reino Unido neste período.
6 A origem do termo é controversa. A primeira menção conhecida à palavra consta
em documento assinado em 1758 pelo general aritânico James Wolfe (1727-1759),
que serviu na América comaatendo os franceses, capturando a cidade de Montreal e
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colocando  ponto  inal  no  domínio  francês  do  Canadá.  Originalmente,  o  termo
referia-se aos colonos do Norte das Treze Colônias, da Nova Inglaterra, comumente
incorporando signiicados pejoratvos. Do mesmo modo, os sulistas  consideravam
como  yankeen os americanos nortstas, porém não os imigrantes recém-chegados.
Aliás, durante a Guerra da Secessão o uso deste sentdo foi largamente popularizado
pelo  governo  confederado.  Mas,  com  o  tempo  a  amplitude  da  terminologia  foi
estendida, terminando por ser aplicada ao povo norte-americano em geral, sendo
que na América Latna, auferiu uso universal como expressão integrante do jargão
engajado aintimperialista.
7 O episódio deixou um saldo de cinco mortos e seis feridos, número que permite
questonar o uso da terminologia “massacre”. Emaora este reparo não desqualiique
o  signiicado  do  incidente,  expre,  por  outro  lado,  a  imoderação  e  parcialidade
frequentemente impostada à interpretação insttucional dos fatos históricos.
8 Reconheça-se quanto a leituras que frisam a existência de proalemas organizatvos
das forças militares da Grã-Bretanha. Entretanto, é inegável que aparte diiculdades
pontuais, a confagração opôs os reaeldes a um colosso militar.
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