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CIVILIZAÇÕES PRÉ-COLOMBIANAS

Sul do México e América
Central
Boa agricultura
Teocracia (cidades-estado)
Politeísmo
Astronomia e Arquitetura

Maias

Região dos Andes
Agricultura avançada
Teocracia (diarquia)
Politeísmo
Astronomia

Incas

Noroeste do México
Agricultura avançada
(chinampas)
Teocracia
Politeísmo 

Astecas

SOCIEDADES TEOCRÁTICAS DE REGADIO
SOCIEDADES SEMELHANTES À EGÍPCIA E MESOPOTÂMICA ANTIGAS



CRONOLOGIA DAS INVASÕES

1492
Descoberta da

América

1492-1519
Conquista das

Antilhas

1519-1532
Conquista do

Império Asteca
(Hernan Cortés)

1532-1556
Conquista do
Império Inca



Conquista:
genocídio
realizado

pelos
espanhóis

Militar
Ataques militares

Cultural
Principal responsável foi a Igreja (catequização)

Biológico
Europeus foram vetores de doenças (varíola e
sarampo)

+ Fome
Europeus contaminaram inúmeras plantações "a fome, a cruz e a espada iam

dizimando a família selvagem" -
Pablo Neruda



MITA
forma de trabalho análoga à
escravidão, recebiam baixo salário e
um partido
seguravam os indígenas através de
um ciclo de dívidas

ENCOMIENDAS
tinha o papel de catequizar os indígenas

e o discurso falso de proteção
na realidade explorava o trabalho

indígena



URBANIZAÇÃO DAS
CIDADES
planejamento prévio das cidades -
surgimento de universidades já no
século XVI (elite letrada)

PRIMEIRA
UNIVERSIDADE FORA DA

EUROPA:
 UASD (Universidade Autonoma de

Santo Domingo, na República
Dominicana, em 1538)

 



Chapetones: espanhóis, funcionários da
metrópole (poder político)

Criollos: descendentes de espanhóis,
proprietários (poder econômico)

Mestiços: espanhol + indígena, espanhol +
africano (autônomos, artesãos e capatazes)

Indígenas: maior parte da mão de obra
Escravos: africanos (pouquissímos, usados na

agricultura e/ou em regiões sem indígenas)
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FATORES INTERNOS
Esgotamento e contradição do sistema colonial - metrópole investe na colônia,

deixando de desenvolver a própria economia, assim a economia da colônia floresce
enquanto a da metrópole fica estagnada. Este processo cria uma dependência da

metrópole em relação à colônia, gerando descontentamento nas elites coloniais que se
sentem exploradas

FATORES EXTERNOS
Crise do antigo regime/sistema colonial

revolução intelectual - iluminismo e liberalismo
revoluções burguesas - Revolução Francesa (1789) e Revolução Industrial

(iniciada na Inglaterra)
*Independência dos EUA (1776)

INDEPENDÊNCIAS



Invasão francesa da Espanha em 1807 - Rei Fernando VII para Rei José
Bonaparte (o usurpador)

Criollos vão ser os maiores dirigentes das independências - vai surgir
uma autonomia maior para os cabildos (similares às câmaras municipais) -

período vai agradar as elites coloniais

Restauração da monarquia espanhola em 1814, vai iniciar a tentativa de
recolonização com o Congresso de Viana (1815), gerando a guerra por

independência nas colônias 

PROJETOS DE
INDEPENDÊNCIA



PROJETOS DE
INDEPENDÊNCIA

INDEPENDÊNCIA DO MÉXICO (1810/1821)

(torna-se uma monarquia, como o Brasil posteriormente)
no início teve forte cunho popular, combatendo as elites e a

metrópole
posteriormente os criollos tomam controle do movimento

Agustín Itúrbide conduz o exército de independência
é coroado imperador do México (breve período

monárquico)

REBELIÃO DE TUPAC AMARU II - PERU (1780)

(adotou o nome do último imperador inca)
contra as injustiças praticadas contra a população indígena
traído pelos criollos, receosos de uma revolta popular e é

derrotado - executado em praça pública como exemplo



PRINCIPAIS
LÍDERES

San Martín (pela região
sul)

Simon Bolívar (pela
região norte)
união das repúblicas em uma única
república federativa (EUA)
a favor das repúblicas
Venezuela, Colômbia, Equador,
Bolívia, Peru

adoção de monarquias governadas
por príncipes europeus convidados
Argentina, Chile, Peru





A América 
Pós-Independência

 
*projeto

bolivarismo

BOLÍVAR

Carta da Jamaica (1815) 
Congresso de Panamá (1826) - criação de uma
unidade política entre os estados hispano-
americanos (pan-americanismo)

fracassou - oposição dos EUA e do Brasil

FRAGMENTAÇÃO DA GRÂ-COLÔMBIA

ocorreu devido às particularidades regionais e
instabilidade política

elite criolla regional inicia o caudilhismo
caudilho - grande influência regional
(poder econômico, político e militar)

união latino-
americana
república



CARACTERÍSTICAS EM COMUM

ESTADOS NACIONAIS LATINO-
AMERICANOS

*Fragmentação
Territorial

*Caudilhismo

divergências políticas
diferentes interesses
econômicos
interesse da Inglaterra

caudilho: líder político
local
paternalismo
mandonismo local
poder militar

*Oligárquicos

*Setor primário
exportador

*Latifúndios

*Concentração de
riquezas - elite agrária e
marginalização de
negros e indígenas



figura entre as primeiras colônias independentes e uma das primeiras
nações à abolir a escravidão

reação aos maus tratos infligidos aos escravos
derrotam as tropas enviadas por Bonaparte

influenciadas pela Revolução Francesa - comparados aos jacobinos

extremamente violenta, acaba exterminando os brancos da ilha de São
Domingos

estopim da revolta foi a abolição da escravidão nas colônias francesas durante a
Revolução Francesa

destruição da base da economia da ilha (açúcar)
reconhecimento da independência do Haiti pela França só ocorre
depois da aceitação de uma dívida de 90 milhões de francos
Haiti é afastado do mercado mundial

INDEPENDÊNCIA DO HAITI (1791-1804)

FATORES QUE LEVAM O HAITI À MISÉRIA
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Facebook:
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