
Capítulo 3

Independência da América espanhola

ATIVIDADES PARA SALA

01  Porque nesse século ocorria o auge do Iluminismo e do 
liberalismo, a in� uência dos ideais da Revolução Francesa, 
da Independência dos Estados Unidos, o apoio de países 
como a Inglaterra e os EUA, entre outros fatores.

02  O bolivarianismo foi desenvolvido pelo pensamento de 
Simón Bolívar, que acreditava na existência de uma neces-
sidade de união continental com o objetivo de lutar contra 
uma possível contraofensiva espanhola.

03  As disputas pelo poder empreendidas por lideranças 
locais e regionais, interessadas em a� rmar e ampliar sua 
autonomia, contribuíram diretamente para a fragmentação 
político-territorial que se veri� cou no império espanhol na 
América à época das independências. O fenômeno do 
caudilhismo encontrava-se na base de uma tensão entre 
centralização/descentralização que marcou a história dos 
Estados americanos de colonização hispânica ao longo do 
século XIX e in� uiu, inclusive, em posteriores secessões.

 Dentre os fatores econômicos, estão a exploração exces-
siva da mão de obra, a permanência do domínio da grande 
propriedade e a estrutura econômica baseada na expor-
tação de gêneros primários. Já os fatores sociais foram a 
concentração de renda e riquezas, a manutenção da desi-
gualdade social existente no Período Colonial e  o esta-
belecimento de uma sociedade caracterizada por grande 
exclusão e hierarquização social.

04  Para uma sociedade colonial na qual era muito forte a pre-
sença de mestiços e negros libertos ou escravos, o movi-
mento de independência do Haiti também foi motivado 
pela proposta de abolição da escravatura. Essa imensa 
massa assumiu a direção da luta pela manutenção da 
liberdade conquistada e encaminharam um movimento 
pró-independência da colônia. A participação ativa de 
escravos e libertos era um ponto singular do processo de 
independência do Haiti, não tendo acontecido, na mesma 
dimensão, em nenhuma das demais colônias americanas.

05  No Brasil, houve uma independência que manteve as 
estruturas tradicionais, como a escravidão e o latifúndio, 
além do território não ter sido fragmentado. Já a América 
espanhola teve uma independência com sistemas repu-

blicanos, � m da escravidão e fragmentação territorial em 
pequenos países.

ATIVIDADES PROPOSTAS

01  C
 As colônias espanholas, ao se tornarem independentes, 

buscaram seguir o modelo republicano norte-americano, 
no entanto permaneceram com sua estrutura econômica 
quase inalterada, mantendo as características coloniais, 
tais como o latifúndio agroexportador.

02  E
 Ao se separarem da Espanha, quase todas as ex-colônias 

espanholas adotaram o republicanismo como forma de 
governo, exceção feita ao México por um breve período. 
Sua ex-metrópole hoje em dia é uma monarquia parla-
mentarista.

03  E
  As ideias iluministas ainda circulavam por toda a Europa, 

assim como a recente Revolução Francesa ainda ecoava 
como uma das principais revoluções modernas. Essas 
ideias chegavam à colônia como consequência do comér-
cio. Para as guerras de independência, os colonos se 
basearam nas ideias iluministas e na Declaração da Inde-
pendência dos Estados Unidos da América.

04  D
  A ideia de caudilho surgiu na América Latina para desig-

nar líderes conservadores que assumiam o poder por meio 
de golpes de Estado e implantavam verdadeiras ditaduras 
personalistas. Em muitos casos, eram militares ou grandes 
proprietários de terras.

05  C

 A formação histórica dos países latino-americanos foi mar-
cada pelo � orescimento de um espírito independentista, 
de libertação do jugo colonial. Apesar de in� uenciadas 
pelas revoluções burguesas, as experiências latino-ameri-
canas tiveram um combustível próprio, pois foram marca-
das pelas demandas dos grupos nativos e encaminhadas a 
partir de suas referências culturais e políticas. 
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06  E

 As guerras napoleônicas romperam com o equilíbrio polí-
tico europeu, em especial na Espanha, que foi invadida e 
dominada, enfraquecendo-se e possibilitando a indepen-
dência da América espanhola.

07  E

  Após a independência das muitas nações latino-america-
nas, houve adoção de política econômica baseada na pro-
dução de produtos agrícolas e/ou extrativos com o intuito 
de abastecer o mercado externo, fato que não alterou a 
vida social das antigas colônias, agora independentes

08  C

 A produtividade dos nativos foi prejudicada pelo controle 
do comércio por parte da metrópole e do estabelecimento 
de um regime de monopólio, gabelas e obstáculos. Dessa 
forma, eles defendiam a liberdade de comércio e insistiam 
em assumir o controle dos cabildos e da administração das 
colônias.

09  E

 O texto do ministro chileno Diego Portales transmite cla-
ramente a ideia autoritária e de desrespeito à Constituição 
quando for conveniente ao governo, defendendo a ideia 
de manutenção da ordem a qualquer custo.

10  D

 O processo de independência da América hispânica foi lide-
rado pela elite latifundiária criolla, interessada na defesa de 
seus interesses econômicos e na ampliação de seu poder 
político, preservando a estrutura econômica colonial ligada 
às potências europeias ao mesmo tempo que aumentavam 
as desigualdades sociais nas nascentes nações.
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