
 

a Página da  Educação
www.apagina.pt 

 

 

Vermont, um Estado contra a corrente do sistema político nos 
Estados Unidos 

Descoberto em 1609 pelo francês Samuel de Champlain, Vermont, do francês "Verts Monts" (verdes montes), é o 
Estado menos povoado dos Estados Unidos, com pouco mais de 600 mil habitantes, e soube contrariar em algumas 
ocasiões a política americana dominante, com posturas de tendência à esquerda da corrente maioritária, mantendo 
alguma singularidade desde a sua fundação. Em 1777, por exemplo, o território proclamou a sua independência 
quando as 13 colónias fundadoras dos Estados Unidos acabavam de se unir contra a coroa britânica. Na mesma 
oportunidade, o pequeno Estado fronteiriço com o Canadá foi o primeiro a abolir a escravatura na sua Constituição. 
Incorporado na União em 1791, Vermont elegeu durante mais de cem anos (entre 1856 e 1963) apenas 
governadores republicanos e nunca cedeu ao carisma do presidente Franklin Roosevelt. A era Reagan e o seu 
conservadorismo exacerbado levaram os eleitores de Vermont a mudar de rumo político, elegendo representantes 
do Partido Democrata. Em 2000, tornou-se no primeiro Estado do país a legislar o casamento civil entre 
homossexuais. No ano seguinte, conseguiu desequilibrar a maioria republicana no Senado, que era sustentada por 
apenas uma cadeira de diferença. Em desacordo com a política do presidente George W. Bush, Jim Jeffords, 
parlamentar republicano, decide unir-se aos democratas. Um ano mais tarde, quando a autorização para invadir o 
Iraque recebe amplo apoio do Congresso, os três representantes do Vermont opuseram-se à medida. Em 2004, 
esta oposição à guerra no Iraque passa para primeiro plano com Howard Dean, ex-governador do Estado, a decidir 
concorrer às eleições primárias do Partido Democrata com vista a uma posterior candidatura às eleições 
presidenciais. Após o fracasso da tentativa, Dean assume a presidência nacional deste partido em 2005. 
Actualmente, Vermont pode ser considerado o Estado mais à esquerda nos Estados Unidos. Na última eleição 
presidencial, John Kerry superou George W. Bush por 20 pontos percentuais e no ano passado tornou-se no 
primeiro Estado da história dos Estados Unidos a eleger um socialista para o Senado: Bernard Sanders. De acordo 
com Garrison Nelson, professor de ciências políticas na Universidade de Vermont, o actual contexto político pode 
ser explicado pelo facto de o território ter sido afastado da revolução industrial e ao propósito de encontrar uma 
homogeneidade étnica e social mais sólida. 


