
Leia o texto sobre a independência das 13 colônias e  
instauração da República nos EUA  

 
“Pela primeira vez uma colônia ficara independente. Devia-se, a partir de então, 
criar um país livre, com novos princípios. A primeira dificuldade era exatamente 
a existência não de uma colônia, mas sim de 13. A luta contra os ingleses havia 
unido as 13 colônias. Desaparecido o inimigo em comum, restavam os 
problemas da organização política interna (...). A eleição de Washington como o 
primeiro presidente era um fato mais ou menos óbvio. Era o único a contar com 
apoio em quase todos os estados. Um colégio eleitoral, constituído de eleitores 
por estados, deu maioria de votos a Washington e a vice-presidência a John 
Adams.” 
 
Karnal, Leandro  ... [et al.]. História dos Estados Unidos: das origens ao século XXI / –  São Paulo: 
Contexto, 2007. p. 93 e 94. 
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