FEDERALISMO POR HAMILTON: QUAIS FORAM AS CONTRIBUIÇÕES
DE ALEXANDER HAMILTON PARA A FORMAÇÃO
DOS ESTADOS UNIDOS?
Bruna Marcelle Gohl1
Professor Orientador: Wanilton Dudek2
Modalidade de apresentação: Exposição oral via Google Meet
RESUMO
Este trabalho tem, como tema central, as influências na fundação dos Estados
Unidos, acerca de seu primeiro secretário do tesouro e pai fundador, Alexander
Hamilton. O objetivo desta pesquisa é analisar seus escritos e sua fundamental
importância para a formação dos EUA, explorando seus ideais e as icônicas
instituições políticas e financeiras da América, que Hamilton ajudou a fundar. Para
atingir esses objetivos, pretende-se realizar a análise bibliográfica sobre o tema e,
ademais, investigar seus respectivos escritos, deixados ao longo da história, como
o livro intitulado ''O Federalista''. Com esta pesquisa, espera-se manifestar: suas
contribuições na economia estadunidense; sua atuação fervorosa contra a
Inglaterra na busca da independência; seus ideais políticos, que o levaram a
participar da criação da primeira constituição e, em tese, suas influências a partir
de seus escritos, que perduram até a contemporaneidade. É inegável como
Hamilton mudou a história dos Estados Unidos e do mundo, seus feitos e
influências são intrínsecos, seus esforços levaram o país da falência à
prosperidade e, até mesmo seus inimigos, o descreveriam como um gênio.
Evidentemente, o mesmo não recebe todo o crédito merecido se comparado aos
demais pais fundadores, sendo que, muitas vezes, nem ouvimos o seu nome em
aulas de História ou livros sobre o tema. Dessa forma, crê-se que seja de absoluta
importância que se entenda e se conheça um pouco mais, não exclusivamente
sobre a história de Hamilton, mas, também, sobre a fundação dos Estados Unidos
como um país independente.
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