IDADE MODERNA

Independência da
América Espanhola
Influenciada pelos ideias liberais a elite criolla
da América desejava sua autonomia em
relação a Espanha e aos chapetones (altos
funcionários espanhóis que administravam as
colônias americanas).
As Guerras Napoleônicas na Europa e a
consequente invasão da França à Espanha,
com a deposição de Fernando VII e ascensão
de José Bonparte (irmão de Napoleão)
facilitaram os desejos de independência da
elite colonial americana.

Estátua de Simon Bolívar, um
dos principais líderes do
processo de independência do
continente.

Principais causas:










Influência das ideias Iluministas e da Revolução Francesa.
Interesse de Inglaterra (Revolução Industrial) e Estados Unidos em ampliar
mercados.
Influência da independência dos Estados Unidos.
Contrariedade ao sistema de exploração econômica, o Pacto Colonial.
Interesse dos Criollos em conquistar o poder político.
Formação das oligarquias rurais, os Caudilhos, chefes políticos e militares
regionais.
Invasão Napoleônica à península Ibérica, desestabilizando controle espanhol
sobre colônias.
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Alguns destaques








Colômbia (1819), Venezuela (1821) Equador – libertados por Simon Bolívar.
Paraguai - Se tornou independente em 1811, foi governado por Gaspar Francia e
após por Carlos Antônio Lopes e Solano Lopes, o qual participou da Guerra do
Paraguai.
Uruguai - Se tornou livre em 1814 e foi anexado ao Império brasileiro sob o nome de
província Cisplatina, separando-se em 1828.
Panamá – Independência com a ação dos EUA (questão do canal do Panamá).
Cuba – ultima colônia a se tornar livre (1898), foi dominada pelos EUA a partir de
1901 com a Emenda Platt.
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Bolivarismo ou Panamericanismo
Muitos defenderam uma política de cooperação e solidariedade entre as nações
latino-americanas, na tentativa de impedir o avanço e a dominação das potências
imperialistas. Um de seus principais defensores foi SIMON BOLÍVAR, que no
Congresso do Panamá (1826), através da Carta de Jamaica, defendeu a união dos
países da América Latina ante a ameaça dos europeus e norte americanos.
O Bolivarismo acabou não dando certo devido a fatores tais como:
 Interesse dos EUA e Inglaterra em manter a América fragmentada;
 Oposição do Brasil, que havia mantido a unidade territorial após a
independência e tinha pretensões imperialistas sobre a região platina;
 O caudilhismo, devido ao fato de os caudilhos não desejarem uma integração
(política regional).

EXTRA: O que é bolivarismo
É um movimento político libertário da América Latina inspirado nas ações do militar
venezuelano Simón Bolívar (1783-1830), que liderou as guerras de independência
contra o domínio espanhol em várias nações da América do Sul: Venezuela,
Colômbia, Panamá, Equador, Peru e Bolívia (nomeada em homenagem a ele).
Bolívar sonhava em transformar os países da América Latina em uma confederação
de nações livres, unidas entre si por um corpo de leis em comum para tratar de
política externa. Resumidamente, uma espécie de Estados Unidos da América do
Sul. O mais próximo que ele chegou disso foi a fundação da Grande Colômbia, país
que durou de 1819 a 1830 e abarcava a Venezuela, o Panamá, o Equador e a
Colômbia atuais, além de territórios que hoje pertencem ao Brasil, à Costa Rica, ao
Peru e à Guiana.
Reentemente um dos defensores do Bolivarismo foi Hugo Chavez (falecido em
2013), que inclusive transformou o nome da Venezuela em “República Bolivariana
da Venezuela”. Além da retórica, Chávez também é venezuelano, militar e quer uma
América Latina “independente do domínio dos EUA”.
Adaptado da Revista Superinteressante, Editora Abril, edição 237. Março de
2007.
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TESTES
1. (Ufsm) Observe a seguir a letra da música "Deus salve a América", de Zezé Di
Camargo e Luciano. A partir dela, é possível perceber a herança das emancipações
dos Estados latino-americanos.
"Um dia, andando por aí, eu vi
Tanta beleza em nossa América
O povo é bom
A terra é boa
Lindos rios e florestas
Como pode esta riqueza
Que faz parte de uma história
Ser um palco de tristezas
Onde não existem glórias?
Falta igualdade, falta união
Falta gente com mais coração
Homens que acreditam
.Em seu país."
Os problemas aqui abordados são decorrentes
I. da bondade dos povos latino-americanos que, por serem alienados, não se
envolveram nos processos emancipacionistas, sendo pacíficos e harmônicos.
II. dos diversos conflitos sociais, políticos e econômicos que compuseram o quadro de
ruptura entre as colônias e a metrópole espanhola.
III. da falta de união, ou seja, fazem alusão à fragmentação sociopolítica na América
Latina e à má distribuição da riqueza, herança colonial que persiste em nossos dias.
Está(ão) correta(s)
a) apenas I.
b) apenas II.
d) apenas I e II.
c) apenas III.
e) apenas II e III.

2. (UFRGS) Que elementos caracterizam a formação histórica dos Estados latinoamericanos?
a) Todos incluíam politicamente a população indígena, com a conseqüente criação de
Estados controlados pela elite local.
b) Todos tiveram presente a idéia de uma "nação latino-americana", que embasava a
libertação colonial.
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c) Todos surgiram da crise do sistema colonial e do amadurecimento dos interesses
antimetropolitanos de grupos locais.
d) Todo o conjunto do território colonial se dividia em áreas autônomas com o
surgimento de várias monarquias absolutistas.
e) Todo o caráter de dependência econômica desapareceu com a tomada do poder
pelos produtores coloniais.

3. (UEL) Leia o texto.
"Para a aristocracia local, a independência foi tão-somente um meio de rearticular, em
novas bases, os vínculos com o mercado europeu, sem alterar a substância e o caráter
de dependência (...) Na verdade, a introdução do liberalismo nas relações comerciais
apenas serviu à modernização das formas de controle externo. Uma vez completadas
as guerras de independência, as elites locais assumiram o poder político como
herdeiras da autoridade colonial e não como instrumentos de transformação." (Luiz
Roberto Lopez. "História da América Latina". Porto Alegre: Mercado Aberto, 1986. p.
71.)
Sobre o significado e a importância do liberalismo no contexto da independência dos
países latino-americanos, pode-se afirmar que essa doutrina
a) estimulou a inserção social de negros e índios como cidadãos.
b) foi ajustada aos interesses das elites latifundiárias.
c) garantiu a continuidade do regime monárquico.
d) assegurou a independência econômica das novas nações.
e) dificultou o exercício do poder dos caudilhos.

4. (UFRGS) A ocupação napoleônica na Espanha criou condições propícias aos
movimentos de libertação ocorridos na América espanhola. Em relação a esses
processos de emancipação, assinale a alternativa correta.
a) Graças à fraqueza temporária da Espanha, as emancipações políticas
ocorreram de forma pacífica, mediante negociações diplomáticas.
b) As elites da América espanhola desejavam a emancipação para estabelecer
monopólios mercantis, pois a Espanha praticava o livre comércio em suas
colônias.
c) Influenciada pelos princípios franceses dos Direitos Universais, a aristocracia
"criolla" pretendia, com o processo de independência, promover mudanças
estruturais, instaurando regimes democráticos e estendendo o voto ao
conjunto da sociedade.
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d)

e)

Os processos de independência da América espanhola foram incentivados
pela Independência americana, pela Revolução Francesa e pelo pensamento
do Iluminismo.
O latifúndio e a escravidão foram abolidos, pois foram considerados
prejudiciais à modernização econômica do continente latino-americano.

5. (UFV) O uso da denominação América Latina é problemático, devido à grande
diversidade econômica e social entre os países que se originaram da colonização
ibérica e francesa. Todavia, há uma relativa unidade entre eles, que pode ser
percebida na identidade dos problemas e das situações que enfrentam desde sua
emancipação política.
Sobre a unidade entre os países latino-americanos, é CORRETO afirmar que:
a)

b)
c)

d)

e)

as intensas relações culturais com os Estados Unidos contribuíram para a
implantação de regimes democráticos pelos países latino-americanos, durante
o século XIX.
a importação de bens manufaturados e a produção e exportação de matériasprimas promoveram uma situação de dependência econômica.
a manutenção da forma monárquica de governo, apesar da divisão em várias
unidades políticas, garantiu o prolongamento do 'status quo' colonial até o
século XX.
a emancipação política foi acompanhada da abolição da escravatura,
promovendo a integração dos afro-americanos ao processo produtivo através
da concessão de terras.
a instauração de uma política de boa vizinhança, no período pós-emancipação,
contribuiu para a manutenção dos vínculos estabelecidos ao longo da
colonização.

Gabarito: 1.e / 2.c / 3.b / 4.d / 5.b
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