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A REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 
(UNID. 7 CAP. 22) 

Uma definição possível 
A Revolução Industrial foi um fenômeno que se ca-

racterizou pelo grande desenvolvimento tecnológico e pe-
la massificação do uso de máquinas na produção. Iniciou-
se na Inglaterra, em meados do séc. XVIII, espalhando-se 
pelo mundo ao longo dos séculos seguintes, causando 
grandes transformações em vários setores da vida huma-
na. Esse fenômeno consolidou o sistema fabril e garantiu o 
avanço do capitalismo. 
 
Razões do pioneirismo inglês 

• Entre as principais razões do pioneirismo inglês 
na Revolução industrial, podemos destacar: 

• Burguesia no poder (Revolução Gloriosa -1688). 
• Rede bancária precoce (Banco da Inglaterra, fun-

dado em 1688). 
• Capital acumulado (período de acumulação primi-

tiva do capital ou mercantilista, do séc. XV ao 
XVII). 

• Acordos comerciais vantajosos (Tratado de Me-
thuen ou panos e vinhos, entre Portugal e Ingla-
terra, 1703). 

• Poderosa Marinha mercante e militar; controle de 
importantes rotas comerciais. 

• Grandes reservas de ferro e carvão* 
• Mão de obra; adesão massiva de trabalhadores ao 

trabalho nas fábricas (os cercamentos** e a falên-
cia da indústria artesanal ajudam a explicar a 
formação da classe operária na Inglaterra). 

*Obs.: a primeira Revolução Industrial é caracterizada por 
ter como principal matéria prima o ferro e como principal 
fonte de energia o carvão. 
**Obs.: Com os cercamentos, os camponeses que habita-
vam as terras comuns foram expulsos, e as terras foram 
transformadas em pasto para a criação de ovelhas. A cria-
ção de ovelhas era o que fornecia a lã utilizada em larga 
escala na produção têxtil (1º setor a ser impactado pela 
maquinofatura). Os camponeses, expulsos de suas terras e 
sem ter para onde ir, mudaram-se para as cidades (êxodo 
rural), onde se concentravam as manufaturas e as primei-
ras fábricas. Para sobreviver, essa mão de obra ociosa só 
tinha sua força de trabalho, a qual trocava por um salário.  
 
Evolução dos sistemas de Produção 

Sistema artesanal: dada a autossuficiência da socie-
dade, a primeira forma de organização da produção foi o 
artesanato, em que o artesão era o dono dos meios de 
produção (instalações, ferramentas manuais e matéria-
prima). O artesão ditava o ritmo do trabalho e controlava 
a matéria-prima e a produção. 

Sistema manufatureiro (manufatura): Nesse sistema 
produtivo, o artesão não é mais o proprietário das princi-
pais ferramentas (ele ainda mantém as de pequeno porte) 
e passa a trabalhar para o comerciante (dono da manufa-

tura) em troca de salário. Esse comerciante tem interesse 
em incentivar a produtividade porque isso eleva seus ga-
nhos. O trabalhador não controla mais a matéria prima, o 
seu tempo ou produção. 

Sistema fabril (maquinofatureiro): é o sistema de 
produção onde o artesão se torna obsoleto e é substituído 
por um novo tipo de trabalhador: o operário (o que opera 
as máquinas); este, por sua vez, vende sua força de traba-
lho em troca de um salário, como forma de garantir sua 
sobrevivência, submetendo-se ao ritmo das fábricas, que é 
determinado pela eficiência da máquina e pela demanda 
do mercado. 
Obs.: O processo descrito revela que a Revolução Indus-
trial consolidou a separação entre o capital e o trabalho.  

As inovações tecnológicas na primeira Revolução 
Industrial 

O avanço tecnológico característico da Revolução In-
dustrial permitiu um grande desenvolvimento de maqui-
nário voltado para a produção têxtil, primeiro setor a ser 
impactado por essas mudanças. Com isso, uma série de 
máquinas foram criadas para fiar e tecer em quantidade e 
velocidade que, manualmente, exigiria a utilização de vá-
rias pessoas.  

Em 1764, com base em experiências anteriores, Ja-
mes Watt desenvolveu a Máquina a Vapor. O motor a va-
por de Watt, alimentado principalmente com carvão, im-
pulsionou a Revolução Industrial no Reino Unido e no res-
to mundo, sendo, portanto, o mais importante avanço tec-
nológico do período. Com essa invenção, o ritmo de pro-
dução e as quantidades produzidas cresceram brutalmen-
te (produção em massa). 
 
A revolução nos transportes 

O impacto nos transportes pode ser exemplificado 
com a criação do barco a vapor (1805) e da locomotiva 
(1830). A construção de ferrovias e a utilização de linhas 
de transportes fluviais contribuíram para ampliar o cres-
cimento industrial, uma vez que tornou as viagens mais 
curtas e ampliou a capacidade de locomoção de mercado-
rias e pessoas. A grande necessidade de transportar pes-
soas em horários determinados fez surgir uma demanda 
por transporte público. O metrô de Londres, por exemplo, 
foi fundado em 1863. 

Nesse período, surgiram grandes companhias de na-
vegação e, em 1869, foi finalizada a construção do canal de 
Suez, ampliando as rotas comerciais com a Ásia. 
 
O impacto das indústrias no espaço urbano, no meio 
ambiente e no comportamento  

• Crescimento urbano desordenado. 
• Maior necessidade de matérias primas e, conse-

quentemente, a exaustão dos recursos naturais. 
• Grande emissão de resíduos e aumento da polui-

ção. 
• Consumismo: as pessoas são levadas a consumir 

mais do que necessitam. 
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Os problemas sociais decorrentes da industrialização 
Com a maquinofatura, não era mais necessária a uti-

lização de muitos trabalhadores especializados para pro-
duzir uma mercadoria; uma pessoa operando as máquinas 
conseguiria fazer todo o processo sozinha. A introdução 
das máquinas gerou, portanto, desemprego, aumentando 
o chamado “exército reserva” ou mão de obra ociosa. 

Assim surgiu a Burguesia Industrial, dona dos meios 
e modos de produção, e a classe operária, que só tinha a 
força de trabalho para trocar por um salário. 
 
As condições de vida e trabalho dos operários eram 
péssimas 

• Salários baixos. 
• Carga de trabalho extenuante. 
• Não havia leis de proteção aos trabalhadores. 
• Exploração do trabalho infantil e feminino com 

subsalários. 
• Fábricas insalubres. 
• Castigos físicos. 

 
A reação dos trabalhadores 

A primeira iniciativa dos trabalhadores foi criar as-
sociações de ajuda mútua (Trade Unions). Atenção, não se 
trata de sindicatos ainda: Trade Unions eram associações 
de trabalhadores criadas com o intuito de prestar ajuda 
aos desempregados, doentes ou trabalhadores necessita-
dos por meio de ações coletivas. 

Entre os principais movimentos de trabalhadores em 
reação às péssimas condições de vida e trabalho na pri-
meira Revolução Industrial, destacamos: 

 (1811) - O Ludismo: Os “ludistas” eram também 
chamados de “Quebradores de Máquinas”, pois se 
caracterizavam pela invasão das fábricas e des-
truição das máquinas e instalações, como uma 
forma de protesto, pois eles entendiam que as 
máquinas eram a origem dos problemas que os 
afligia. 

 (1832-1850) Cartismo: o movimento cartista foi 
um dos primeiros a reivindicar a participação po-
lítica do operariado (direito de votar e ser vota-
do) e defender a criação de leis em prol da classe 
trabalhadora. Nascido na Inglaterra, entre as dé-
cadas de 30 e 40 do século XIX, o cartismo exigia a 
redução das jornadas, representação política com 
remuneração e a melhoria das condições de tra-
balho. 

 
O ANTIGO REGIME NA FRANÇA 

- A Revolução Francesa de 1789 - 
(UNID. 7 CAP. 24) 

A França no século XVIII (A França Pré-
Revolucionária) 
Política:  

A França vivia sob um governo monárquico absolu-
tista clássico (dinastia dos Bourbons); o rei, segundo a 
tradição, só devia satisfações a Deus (origem divina do 
poder real – Jacques-Benigne Bossuet). 
 
Economia:  

Na França do início do século XVIII ainda havia mui-
tas taxas e impostos dos tempos feudais, fato que atrapa-
lhava muito o desenvolvimento capitalista e prejudicava, 
especialmente, a burguesia.  

O Estado gastava mais do que arrecadava (economia 
deficitária), tendo como principais gastos os gastos milita-
res, por exemplo: a Guerra dos 7 anos e a interferência na 
Guerra de Independência dos EUA. Nesses dois conflitos, 
houve grande investimento de recursos sem nenhum re-
torno. Gastos com o luxo da corte também representavam 
parte importante desses gastos. Os nobres não trabalha-
vam, logo não produziam; correspondiam a menos de 6% 
da população e eram sustentados pelos impostos pagos 
pelo 3º estado. 
 
Sociedade:  

A sociedade francesa ainda guardava resquícios dos 
tempos medievais e ainda era organizada em três ordens 
ou Estados: 

1. Primeiro Estado: Clero, apenas o Alto Clero (isen-
tos de tributos); 

2. Segundo Estado: Nobreza (isentos de tributos); 
3. Terceiro estado: o restante da população. O baixo 

clero, além de banqueiros e grandes comerciantes 
(alta burguesia), proprietários de pequenos e 
médios negócios (pequena burguesia), e na base 
estavam os camponeses e trabalhadores urbanos 
(sans-cullotes), única classe a pagar impostos. 

 
Intempéries climáticas e agravamento da crise 

A grave crise econômica alimentada, basicamente, 
pelo fato de os gastos do Estado serem bem maiores que 
sua arrecadação, foi intensificada no período entre 1786 e 
1789, por várias intempéries climáticas.  

A França registrou desde períodos de longa estiagem 
até chuvas torrenciais que destruíram plantações e esto-
ques, gerando grandes períodos de fome e, consequente-
mente, de muita insatisfação social. Estava pronto o pano 
de fundo para uma das maiores revoluções da história, a 
Revolução Francesa de 1789.  
 
Os Estados Gerais e o início da Revolução 

Esses problemas sociais e econômicos serviram de 
pretexto para que os críticos do rei Luís XVI (a maioria 
influenciados pelo ideário iluminista) fizessem críticas ao 
antigo regime. 

Os ministros e conselheiros da área econômica se su-
cediam, Necker, Turgot, Callone, mas a solução apresenta-
da era a mesma: diminuir gastos e/ou aumentar a arreca-
dação. 

A Assembleia dos Notáveis, composta por represen-
tantes do Primeiro e do Segundo Estado (grupos privilegi-
ados), foi convocada com o objetivo de convencer os 
membros dessas ordens sociais a renunciar aos seus privi-
légios e pagar impostos em virtude das dificuldades eco-
nômicas. Nobreza e Alto Clero se negaram a colaborar e os 
problemas fiscais continuaram. 

Revoltas e protestos espalharam-se por toda a Fran-
ça. Esses protestos foram determinantes para que o rei 
Luís XVI convocasse a Assembleia dos Estados Gerais, 
formada por membros dos três Estados. Trata-se de uma 
assembleia consultiva que assessorava o rei em suas deci-
sões. 

Houve choque de interesses entre os grupos partici-
pantes quanto ao regime de votação. O rei e os membros 
dos Estados privilegiados queriam o voto por Estado (ca-
da estado um voto). O Terceiro Estado, por sua vez, pleite-
ava o voto por cabeça, afinal, esse grupo tinha o maior 
número de representantes. 
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As manobras do rei para manter o controle do voto 
nos Estados Gerais irritaram o Terceiro Estado. Os mem-
bros desse grupo se afastaram dos Estados Gerais e passa-
ram a se reunir em separado, formando a Assembleia do 
Terceiro Estado. 

A Assembleia do Terceiro Estado constituiu a As-
sembleia Nacional e propôs a elaboração de uma Consti-
tuição para a França. 

O rei ordenou o fechamento da Assembleia Nacional 
(Assemb. Terceiro Estado). Os burgueses, líderes do Ter-
ceiro Estado, afirmaram estar reunidos em nome do povo 
e não do rei e que só sairiam dali quando confeccionassem 
uma Constituição para a França. 

Instigada pela liderança burguesa a defender a As-
sembleia Nacional (Constituinte), a população, enraiveci-
da, toma Paris, e, mais tarde, outras cidades francesas 
também assistiram a revoltas populares.  

Em 14 de julho, a Bastilha, prisão onde o rei trancafi-
ava seus inimigos e símbolo do absolutismo real, foi to-
mada pelas massas (a queda da Bastilha). 
 
1ª fase da Revolução: a Assembleia Nacional (1789-
1792) 
Após o rompimento com os Estados Gerais e dada a reação 
popular em 14 de julho, que culminou com a tomada da 
Bastilha, a Assembleia Nacional assumiu o controle da 
França, mantendo a monarquia. A ideia não era acabar 
com o regime monárquico, mas submeter o rei a uma 
Constituição, pois havia o temor da reação dos reis absolu-
tistas vizinhos. 
Além do que ocorreu nas cidades, no campo, propriedades 
foram invadidas, saqueadas, castelos incendiados, fazendo 
com que muitos aristocratas, temerosos por suas vidas, 
deixassem a França. Esse período ficou conhecido como 
“Grande Medo” (mais ou menos de julho a agosto de 
1789). 
 
Principais fatos dessa fase da Revolução 
Em agosto de 1789 a Assembleia aprovou a Declaração 
dos Direitos do Homem e do Cidadão. Mesmo não tendo 
força de lei, constituía-se numa importante declaração de 
princípios de forte inspiração iluminista. Em seu texto há 
uma clara defesa da liberdade, da igualdade jurídica e do 
direito à propriedade. 

• Aprovação da Constituição Civil do Clero, que se-
parava Igreja e Estado e abolia o dízimo. Alguns 
clérigos se recusaram a aceitar a Constituição Ci-
vil, tornando-se “refratários”. 

• Confisco dos bens da Igreja e criação dos “assig-
nats” (moeda dos tempos revolucionários). 

• Proibição da venda de cargos públicos e suspen-
são dos privilégios da nobreza, em especial os 
privilégios fiscais. 

• Em meados de 1791, ficou pronta a primeira 
constituição da Revolução que, entre outros pon-
tos, determinava que: 

• A França seria uma monarquia hereditária e 
CONSTITUCIONAL; 

• O voto seria masculino e CENSITÁRIO (por ren-
da), isto é, o povo participou dos eventos revolu-
cionários, mas foi excluído do processo político. 
Essa separação entre povo e burguesia favoreceu 
a radicalização do movimento. 

 

O rei não aceitou assinar a Constituição e o impasse 
criado por essa situação provocou importantes mudanças 
no processo revolucionário. 

Vendo seu poder diminuir ao mínimo, mantendo 
apenas o direito de escolher e demitir ministros, Luís XVI 
passou a conspirar com nobres e governantes absolutistas 
vizinhos, tentando articular um meio de deter a onda re-
volucionária. 

Em junho de 1791, Luís XVI tentou fugir para a Áus-
tria, foi descoberto e preso em Varennes, sendo obrigado a 
voltar para Paris. 

Prússia e Áustria assinaram a declaração de Pillnitz, 
anunciando a intenção de intervir na França para conter a 
revolução. 

Antecipando-se a isso, a Assembleia declarou guerra 
contra a Áustria e a Prússia. A defesa da França foi reali-
zada pela Guarda Nacional, composta por batalhões de 
fanáticos sans-culottes, que fizeram recuar os exércitos 
invasores, vencendo-os em Valmy, em 20 de setembro de 
1792.  
 
2ª fase da Revolução: a Convenção Nacional (1792-
1794) 

O clima de guerra empurrou a sociedade francesa 
para o lado dos radicais e dos sans-culottes. O resultado 
disso foi que os sans-culottes se organizaram, derrubaram 
a Monarquia Francesa e instauraram a República. 

O rei, suspeito de traição, foi detido no Palácio das 
Tulherias, situado em Paris. 

Entre os grupos políticos que atuavam na França 
nesse período, destacamos: 

• Girondinos: o nome deriva da Gironda, região no 
Sudoeste da França, de onde vinha boa parte de 
seus integrantes. Esse grupo defendia posições 
moderadas e os interesses da alta burguesia, sen-
tavam-se à direita no plenário. Também eram 
como pântano ou planície; 

• Jacobinos: o nome deriva do Clube dos Jacobinos, 
criado por deputados na Capela dos Jacobinos de 
Saint-Antoine. Defendiam a radicalização da revo-
lução, e eram, na sua maioria, pequenos burgue-
ses, sendo muito ligados aos sans-culottes. Senta-
vam-se à esquerda do Parlamento, na parte alta, e 
por causa disso eram também conhecidos como a 
Montanha. 

Com a instauração da República na França, a Assem-
bleia Nacional foi substituída pela Convenção, inaugurada 
em setembro de 1792.  

Os membros da Convenção foram eleitos por sufrá-
gio universal masculino e os girondinos, inicialmente, as-
sumiram o seu controle. 

O rei, agora sem função na República, era alvo de 
discussão entre os grupos revolucionários. Os girondinos 
exigiam que Luís XVI fosse exilado, e os jacobinos exigiam 
seu julgamento e, se condenado, sua execução.  

O destino do rei foi selado quando foram descobertas 
evidências que o associavam ao esforço contrarrevolucio-
nário realizado no exterior (cartas aos reis vizinhos esti-
mulando a invasão à França). Assim, o rei foi julgado, con-
denado e executado, em janeiro de 1793. Meses depois, 
Maria Antonieta, sua esposa, também foi guilhotinada.  

Em março de 1793, uma revolta contrarrevolucioná-
ria de camponeses na região da Vendeia enfraqueceu a 
posição dos girondinos. 
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Sob o lema “Por Deus e pelo Rei”, camponeses e pa-
dres que não aceitaram a Constituição Civil do Clero (os 
refratários), lutaram contra a Revolução. Os camponeses 
sentiam-se esquecidos pela República que prometia igual-
dade, mas manteve os altos impostos. 

Em 1793, aproveitando-se da situação, os jacobinos 
tomaram o controle da Convenção, dando início à fase po-
pular da revolução, e implantaram algumas importantes 
reformas (Convenção Montanhesa), entre elas: 

• supressão de antigos direitos feudais; 
• distribuição das terras dos nobres emigrados aos 

camponeses; 
• tabelamento dos preços dos produtos essenciais e 

dos aluguéis (Lei do Máximo ou Édito Máximo). 
• Constituição de 1793 que, entre outras coisas: 
• consagrou o regime republicano; 
• instituiu o ensino público e gratuito; 
• instituiu o voto universal masculino; 
• instituiu o pagamento de pensão para viúvas e in-

válidos; 
• estabeleceu um novo calendário para substituir o 

calendário cristão. 
Nessa fase, o comando da revolução tinha a seguinte 

estrutura:  
• Comitê de Salvação Pública, responsável pelo co-

mando do exército e pelas decisões administrati-
vas e de finanças públicas.  

• Comitê de Salvação Nacional, criado para conter 
as revoltas internas. 

• Tribunais Revolucionários, responsáveis por jul-
gar os traidores da revolução.  

 
O Período do Terror (Terror Jacobino) 

A morte de um importante líder jacobino, Jean-Paul 
Marat, em julho de 1793, esfaqueado por sua companhei-
ra, que era ligada aos girondinos, fez com o que o governo 
jacobino adotasse medidas de exceção, suspendendo a 
Constituição e as garantias individuais e instituindo uma 
forte ação contra os inimigos da revolução. É o Período do 
Terror. 

O Comitê de Salvação Pública aprovou, em setembro 
de 1793, a Lei dos Suspeitos. Esta lei permitia deter qual-
quer cidadão, homem ou mulher, que fosse suspeito de 
conspirar contra a Revolução Francesa. O julgamento era 
sumário e a punição, geralmente a morte na guilhotina, 
era imediata. 

Estima-se que, em menos de um ano, foram executa-
das cerca de 20 mil pessoas, de várias origens sociais e 
grupos políticos, inclusive jacobinos. 

Divergências dentro do grupo radical (jacobino), le-
varam Robespierre, líder maior dos jacobinos no Período 
do Terror a condenar à morte Hebert e Danton, também 
jacobinos e muito ligados aos sans-culottes.  

Sem apoio popular (dos sans-culottes) e divididos, os 
jacobinos sofreram um golpe, a Reação Termidoriana (9 
do Termidor), após a qual os girondinos retomaram o po-
der e acabaram com a Convenção, criando o Diretório. O 
“incorruptível” Robespierre foi executado na Guilhotina.  

A fase jacobina da Revolução Francesa marcou um 
período de grande instabilidade dentro do país. Os exérci-
tos contrarrevolucionários (coligações antifrancesas, ten-
do sempre à frente a Inglaterra*), a crise econômica e a 
perseguição política ameaçavam o sucesso da revolução. 

(*) A Inglaterra temia que a Revolução Francesa desse cer-
to e que, com a burguesia no poder, os franceses se tor-
nassem poderosos, industrial e comercialmente. 
 
3ª fase da Revolução: O Diretório (1795-1799) 

Com a Reação Termidoriana, as alas moderadas no 
cenário político francês tomaram a frente do governo, no-
vamente. Os girondinos, representantes da alta burguesia, 
iniciaram uma nova fase revolucionária, o Diretório. 

Todas as medidas tomadas pela Convenção Monta-
nhesa foram revogadas pelo Diretório. 

O Diretório era composto por cinco deputados, cha-
mados diretores, escolhidos por voto censitário, fato que 
mantinha as decisões concentradas nas mãos da alta bur-
guesia. Entre suas missões estava a de confeccionar uma 
nova Constituição para a França. Esse documento foi apre-
sentado em 1795. 

A Conspiração dos Iguais foi um movimento que 
ocorreu em 1796. Sob o comando de “Graco” Babeuf, gru-
pos radicais tentaram tomar o poder e acabar com o Dire-
tório. O movimento fracassou. Essa foi a última tentativa 
dos jacobinos de retomar o controle da revolução. 

O Diretório ainda enfrentou uma tentativa de golpe 
realista (Leais ao rei, monarquistas, contrarrevolucioná-
rios) no ano seguinte, ampliando a instabilidade política. 

No plano externo, as tropas francesas pareciam ga-
rantir a vitória revolucionária, graças especialmente à 
atuação de um jovem general, Napoleão Bonaparte.  

Internamente, no entanto, o Diretório temia por uma 
nova radicalização política em solo francês. A economia 
estava arrasada, e carestia, desabastecimento e corrupção 
incendiavam o ambiente político. 

Para impedir, talvez, um novo "Terror", os girondi-
nos apoiaram um golpe militar encabeçado por Napoleão 
Bonaparte. Tendo grande prestígio entre seus comanda-
dos e forte apelo popular, Napoleão era visto como um he-
rói nacional pelo povo francês.  

Bonaparte logo tomou posse do governo pela “força”, 
em novembro de 1799, no conhecido golpe de 18 de Bru-
mário.  

A burguesia não resistiu. Pelo contrário, fez acordos 
velados com o general, que “derrubou” o Diretório e im-
plantou o Consulado. Tem início, assim, o período Napo-
leônico. 
 

AS INDEPENDÊNCIAS DA AMÉRICA LATINA 
(UNID. 8 CAP. 27) 

O contexto político europeu do século XVIII e a sua in-
fluência na América Latina. 

Entre os fatores do contexto político europeu que ti-
veram influência nas lutas pela independência na América 
Latina, no final do século XVIII e início do século XIX, po-
demos destacar: 

• A difusão das ideias iluministas e sua defesa da li-
berdade, entendida nas Américas como um ideá-
rio anticolonialista, que influenciou e pavimentou 
a independência dos EUA, por exemplo; 

• A Revolução Francesa e seus efeitos sobre o Anti-
go Regime, levando a uma crise do sistema colo-
nial. 

• As Guerras Napoleônicas*, especialmente aquelas 
que afetaram diretamente a Península Ibérica, a 
saber: 

• A Invasão de Portugal (1807) e a vinda da Família 
Real Portuguesa para o Brasil;  
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• A invasão da Espanha (1808) e a deposição de 
Fernando VII, que estimulou o surgimento de Ca-
bildos autônomos nas colônias. 

 
Características e contradições da administração espa-
nhola na América. 

Havia nas colônias hispânicas basicamente três gru-
pos distintos: 

• Chapetones (Peninsulares): nascidos na Espanha, 
podiam ocupar qualquer cargo da administração 
colonial, tendo, portanto, direitos políticos plenos. 

• Criollos:  filhos de espanhóis nascidos na América, 
ricos proprietários de terras e de escravos. Só po-
diam ocupar cargos públicos nos cabildos ou 
ajuntamentos, isto é, em nível municipal; podiam 
ocupar cargos militares, também. Seus poderes 
políticos eram, portanto, limitados. 

• Índios, mestiços e escravos: classe trabalhadora 
submetida à mita, à encomenda e ao regime com-
pulsório de trabalho. 

Sendo proprietários e de grande influência na eco-
nomia, os criollos se sentiam desvalorizados dentro da 
estrutura administrativa. Havia entre eles uma grande in-
satisfação com o domínio político dos chapetones. Essa 
insatisfação com a divisão e organização dos poderes le-
vou os criollos a apoiarem a luta pela autonomia, como 
uma forma de aumentar seu próprio poder e influência. 
 
Os primeiros movimentos pela autonomia (movimen-
tos precursores) 
Movimento Tupac Amaru (1780) 

Ocorreu no Peru. Seu líder era um mestiço chamado 
José Gabriel Condorcanqui Noguera, filho de pai inca e 
mãe criolla. 

Em suas viagens de comércio, José Gabriel conheceu 
a grande crueldade e exploração dos espanhóis para com 
os índios e isso o sensibilizou muito. 

Em 1776, José Gabriel assumiu o controle de um 
grupo de indígenas e iniciou uma luta contra as injustiças 
metropolitanas.  

Em 1780, ele assumiu o nome de um antigo monarca 
inca, Tupac Amaru, autoproclamando-se Tupac Amaru II. 
Ele extinguiu a mita e a encomenda, afrontando as autori-
dades metropolitanas. Chegou a expulsar as tropas hispâ-
nicas da região que controlava, próxima a Cuzco. 

Os espanhóis, no entanto, conseguiram se reorgani-
zar e contra-atacar. O movimento foi debelado e Tupac, 
preso. 

O líder rebelde teve sua língua cortada e, em seguida, 
teve os membros amarrados a cavalos, que o puxaram, 
dilacerando-o. 

 
Movimento liderado por Fco. Miranda. (1811) 

Francisco Miranda, criollo venezuelano, foi eleito 
presidente dos “cabildos autônomos” na Venezuela, che-
gando a proclamar a independência da região em 1811, 
esperando apoio e reconhecimento externo. 

As guerras napoleônicas ainda tomavam toda a aten-
ção dos ingleses que, por isso, não puderam apoiar o mo-
vimento de Miranda. 

Apesar de uma grande mobilização, internamente 
também não houve a necessária organização para consoli-
dar a conquista da autonomia. 

Em 1812, tropas metropolitanas retomaram o con-
trole da Venezuela, submetendo-a novamente à metrópo-
le. 

Tanto o movimento liderado por Tupac quanto o de 
Miranda fracassaram, no entanto, esses movimentos são 
de grande importância, pois revelam o esgotamento do 
sistema colonial.  

O tempo da exploração das colônias do novo mundo 
por metrópoles europeias estava acabando. Até 1826, a 
maior parte da região estaria livre. No entanto, outras 
formas de imposição e domínio se estabeleceram.  
 
Os padres Hidalgo e Morelos e o movimento popular 
pela independência México 

Para compreendermos o movimento popular lidera-
do pelos padres Hidalgo e Morelos no México, devemos ter 
em mente que os criollos também almejavam a indepen-
dência, mas não estavam dispostos a dividir o poder com a 
população mais pobre, chamada por eles de “clase peligro-
sa”. 

Em 1810, o pároco Miguel Hidalgo y Costilla ensaiou 
um primeiro movimento revolucionário. Defendendo o 
fim das relações coloniais e a devolução das terras às po-
pulações indígenas, Hidalgo mesclava ideias anticoloniais 
e propostas reformistas dentro do movimento por ele or-
ganizado. 

Imbuído de tais propostas, Hidalgo conclamou índios 
e mestiços para que lutassem contra o governo espanhol. 
Apoiado por esses grupos, o movimento de Hidalgo con-
frontou a gachupines (elite hispânica, nome regional dos 
Chapetones) e os criollos, considerados pelos populares 
seus maiores opressores. 

Em 16 de setembro de 1810, o padre Hidalgo pro-
clamou o início da Guerra de Independência do México 
com o famoso discurso conhecido como Grito del Dolores, 
no qual conclamava o povo a lutar pelo fim do domínio 
espanhol no México, pela redistribuição das terras e pela 
igualdade racial.  

A coroa organizou uma dura repressão ao movimen-
to. Essa repressão foi apoiada pelos criollos que, como vi-
mos, não queriam somente a independência, mas a inde-
pendência e o controle total do poder. 

O movimento foi debelado, sendo o padre Hidalgo 
preso e fuzilado, em 30 de julho de 1811. 

A luta popular continuou sob a liderança do padre 
José Maria Morelos y Pavón e de Ignácio Lopez Rayón. 
Dessa vez, as tropas eram mais bem treinadas e causaram 
grande temor aos realistas e seus aliados. O levante popu-
lar defendia uma ordem social que não penalizasse tanto 
os mais pobres. 

A Guerra da Independência do México se tornou uma 
guerra civil entre a população indígena e mestiça, que to-
mou a frente da batalha, e a elite criolla, que não queria 
perder seus privilégios.  

O movimento sofreu forte oposição da minoria de-
tentora de posses e direitos (chapetones e criollos). Aten-
tando-se para a força do movimento popular de indepen-
dência, a coroa hispânica interveio, prendendo e conde-
nando Morelos à morte, em dezembro de 1815. 

 
A atuação de Agustín Iturbide e Vicente Guerrero 

para a efetiva independência do México 
Após a morte de Morelos, o movimento pela inde-

pendência do México, liderado por Vicente Guerreiro e 
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Guadalupe Victoria, assumiu características de guerrilha, 
atacando de surpresa posições do Exército Metropolitano. 

O militar Agostín Iturbide, oriundo da classe abasta-
da, foi incumbido pela coroa espanhola de combater a 
guerrilha independentista.  

Iturbide, no entanto, uniu-se a Vicente Guerreiro. O 
acordo entre Guerrero e Iturbide resultou no Plano Iguala, 
ou Plano Trigarante (ver livro digital pág. 9), que procura-
va alinhar os interesses de liberais, da aristocracia tradici-
onal e da Igreja. 

Para garantir o sucesso do Plano, foi criado o Exérci-
to Trigarante, unindo as tropas de Iturbide e dos insurgen-
tes, aos quais paulatinamente foram se juntando outros 
grupos.  

O Exército Trigarante tomou a cidade do México, 
proclamando a independência por meio do Tratado de 
Córdoba (1821). 

Em maio de 1822, dando continuidade a seus planos 
ambiciosos, Iturbide, com apoio dos militares, foi procla-
mado Agustín I, Imperador do México. 

Um levante republicano obrigou Agustín I a renunci-
ar menos de um ano depois de ser proclamado Imperador. 
Iturbide acabou sendo preso e condenado à morte. 

Em 1824, com a eleição de Guadalupe Victoria, o Mé-
xico consolidou sua independência e a República. 
 
Simón Bolivar e José de San Martín, os libertadores da 
América 
San Martín (Sul do continente) 

O criollo José de San Martín era natural da Argentina 
(Vice-Reino do Prata) e viveu boa parte da sua infância e 
juventude na Espanha, onde teve treinamento militar.  

Em 1812, Martín voltou a Buenos Aires, unindo-se 
àqueles que lutavam pela independência da Argentina, 
tornando-se um líder destacado do movimento. 
Sob sua liderança, a Argentina proclamou a independência 
em 9 de julho de 1816. 

Após a vitória na Argentina, San Martín preparou 
uma arrojada estratégia de ataque às forças metropolita-
nas, pela qual pretendia levar um exército revolucionário 
a atravessar os Andes e usar o Chile como base para atacar 
o centro do Peru.  

Junto com Bernardo O’Higgins, Martín formou o 
Exército Libertador dos Andes. Em 1817, o Exército dos 
Andes invadiu o Chile, dando início à luta pela indepen-
dência. 

Em 1818, O’Higgins consolidou a independência do 
Chile. Paralelamente a isso, San Martín preparou a invasão 
do Peru e, para tanto, organizou um exército e uma frota 
naval.  

Martín, a essa altura, já contava com ajuda estrangei-
ra. Junto a ele, no comando da ofensiva ao Peru, estava o 
mercenário inglês Thomas Cochrane (Lord Cochrane). 

O Exército Libertador conseguiu afastar as forças 
metropolitanas de Lima, a capital, e declarou a indepen-
dência do Peru, em 28 de julho de 1821.  

Os planos de San Martín sofreram alguns reveses no 
Peru. Os espanhóis retomaram o controle de regiões do 
país e da parte da capital, Lima. Em função disso, Martín 
teve de pedir ajuda a Bolívar. 

Bolívar e Martín encontraram-se em Guayaquil, em 
1822. Nesse encontro, Bolívar aceitou ajudar Martín, mas 
exigiu a seu afastamento em troca da ajuda militar 

Martín aceitou renunciar ao seu comando e juntos, 
os exércitos do Norte (Bolívar) e dos Andes (Martin) liber-

taram o Peru, último reduto dos espanhóis.  A última bata-
lha foi em Ayacucho. 
 
Bolívar (Norte do continente) 

Bolívar também era de origem crioulla, nascido no 
seio de uma família abastada de Caracas, em 1783. 

De início Bolívar não estava empenhado na luta pela 
independência, até despertar para a ideia da revolução, 
em 1810.  

Após algumas tentativas fracassadas de iniciar um 
movimento pela independência da Venezuela, Bolívar ha-
via deixado Caracas, se deslocando para a Jamaica, onde 
escreveu a Carta da Jamaica. 

Nesse documento, Bolívar defendia a luta pela auto-
nomia das Américas e revelava o seu desejo de, após as 
independências, unir todas as ex-colônias em uma só na-
ção, uma confederação panamericana inspirada no mode-
lo estadunidense. 

Em 1815, refugiou-se no Haiti, onde planejou sua es-
tratégia para chegar a Caracas, subir o rio Orinoco e reini-
ciar as lutas pela independência. 

Na batalha de Boyacá, venceu as tropas metropolita-
nas, entrando em Bogotá. O seu triunfo foi evidente após a 
batalha de Carabobo, em 1821, que lhe deu novo alento 
para sonhar com a unificação da Grã-Colômbia (Venezue-
la, Colômbia e Equador).  

Em 1823, Bolívar, acompanhado de um grande exér-
cito, ocupou a cidade de Lima que, apesar das ações já rea-
lizadas por San Martín, ainda era um importante reduto 
espanhol. 

Em Lima, Bolívar e o militar venezuelano Antônio Jo-
sé de Sucre planejaram os ataques contra as forças espa-
nholas. No dia 6 de agosto de 1824, Bolívar e Sucre derro-
taram juntos o exército espanhol, na Batalha de Junín. 
 
Os projetos de Martín e Bolívar para a América inde-
pendente 

Embora concordassem que as colônias deveriam se 
tornar independentes da Espanha, os dois "libertadores" 
tinham planos diferentes para os países da América Espa-
nhola. 

San Martín acreditava que o melhor era que as ex-
colônias se tornassem monarquias, considerando, inclusi-
ve, convidar príncipes europeus para governá-las. 

Na visão de San Martín, essa seria uma forma de evi-
tar guerras civis e facilitar o reconhecimento da indepen-
dência das ex-colônias por parte das potências estrangei-
ras, especialmente as da Europa. 

Para Bolívar, as ex-colônias deveriam se organizar 
numa única grande República Federativa, unidas sob um 
mesmo governo, mais ou menos nos moldes dos Estados 
Unidos. 

No ano de 1826, o Congresso do Panamá reuniu re-
presentantes do México, Peru, Grã-Colômbia, das Provín-
cias Unidas de Centro-América e Estados Unidos.  

Na reunião, pretendia-se concretizar o ideal de uni-
dade política entre os povos hispano-americanos com o 
estabelecimento de uma força militar comum e o fim da 
escravidão em toda a extensão continental. A proposta foi 
encabeçada por Simon Bolívar, um dos mais atuantes líde-
res da independência da América Espanhola. 

Contudo, o ideal pan-americanista de Simon Bolívar 
foi refutado por três importantes nações da época: o Bra-
sil, os Estados Unidos e a Inglaterra. 
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O recém-formado Império brasileiro não tinha inte-
resse em apoiar os ideais liberais, republicanos e unitaris-
tas oferecidos por Simon Bolívar, por razões geopolíticas e 
estratégicas.  

Ingleses e estadunidenses acreditavam que a divisão 
das repúblicas nascentes favoreceria seus interesses na 
região. 

O ideal bolivariano, “uma América unida, indepen-
dente e forte”, não se concretizou. Uma vez conquistadas 
as independências, surgiram no continente inúmeras pe-
quenas repúblicas governadas por “caudilhos” (ditado-
res). 
 
A independência do Haiti (1791 a 1804) 

Em meio às conturbações que movimentavam a Re-
volução Francesa na Europa, uma pequena ilha centro-
americana era responsável por um dos mais singulares 
processos de independência daquele continente.  

O movimento de independência do Haiti foi o único 
liderado e levado à frente por negros escravizados e alfor-
riados, e o único que uniu a luta pela autonomia com a luta 
pela abolição da escravidão. 

Na qualidade de colônia mais rica da França na regi-
ão, o Haiti era um grande exportador de açúcar e deriva-
dos, controlado por uma minoria de brancos proprietários 
de terra, responsáveis pela exploração da mão de obra es-
crava que predominava na ilha. 

Sua população era constituída de cerca de 500 mil 
habitantes: 35 mil brancos, 30 mil mulatos livres e mais de 
430 mil escravos negros oriundos da África Ocidental. 

Com o advento da Revolução Francesa, membros da 
elite e escravos vislumbram a oportunidade de dar fim às 
exigências impostas pelo pacto colonial francês.  

Enquanto a elite branca buscava maior autonomia 
política para a expansão de seus interesses, os negros es-
cravizados de origem africana queriam que os ideais de 
liberdade, igualdade e fraternidade provenientes da Fran-
ça revolucionária se realizassem em sua plenitude. 

Em 1791, escravos, ex-escravos e mulatos livres se 
uniram com o objetivo de dar fim ao domínio exercido pe-
la ínfima elite branca que controlava os poderes e institui-
ções políticas locais. 

Nesse contexto, sob o comando do ex-escravo Tous-
saint Louverture, os negros conseguiram tomar a colônia e 
extinguir a ordem vigente.  

Louverture autoproclamou-se Governador Geral e 
Vitalício do Haiti, chegando a confeccionar uma Constitui-
ção para a ilha. Ele não rompeu com o governo revolucio-
nário francês. 

Três anos mais tarde (1794), com a França sob do-
mínio jacobino, o governo metropolitano decidiu acabar 
com a escravidão em todas as suas colônias. No Haiti, no 
entanto, os negros já tinham conquistado a liberdade. 

No ano de 1801, Louverture empreendeu uma nova 
mobilização, que estendeu a liberdade para os escravos da 
região da ilha colonizada pelos espanhóis, que hoje cor-
responde à República Dominicana.  

Napoleão Bonaparte, que ascendeu ao poder na 
França em 1799, se mostrou contrário à perda desse im-
portante domínio colonial.  

No ano de 1802, Bonaparte revogou a abolição da es-
cravidão nas colônias e enviou um grande exército que, 
sob o comando de Charles Leclerc, conseguiu deter Tous-
saint Louverture. O líder haitiano foi preso e levado para a 
França, onde morreu doente, em 7 de abril de 1803. 

A tentativa de Napoleão de restaurar a ordem colo-
nial fez surgir novas lideranças negras dispostas à luta no 
Haiti. Entre eles, Jacques Dessaline e Alexandre Pétion. 

Jean-Jacques Dessalines reiniciou a luta contra os 
franceses, derrotando-os, de maneira definitiva, em no-
vembro de 1803. Pouco tempo depois, em 1º de janeiro de 
1804, foi declarada a independência da ilha de São Do-
mingos. 

Após a declaração de independência, Jean-Jacques 
Dessalines, autoproclamou-se imperador e escolheu o 
nome de Haiti para o novo país que havia surgido. Haiti é 
uma palavra oriunda do dialeto dos povos autóctones da 
ilha e significa “Terras Altas”. 

Em 1806, Dessaline foi traído e assassinado por dois 
de seus colaboradores. Alexandre Pétion e Henri Chris-
tophe.  

Pétion tornou-se o presidente da primeira república 
negra do mundo e segunda república livre das Américas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


