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Capítulo I 

Os antecedentes: Bolívar e Monroe 

 

A América, o Novo Continente “descoberto” no final do século XV como resultado 

da procura das potências européias, particularmente da Espanha e Portugal, por uma via 

marítima para a Índia, foi integrada gradualmente ao sistema mundial que se conformou a 

partir do desenvolvimento capitalista na Europa. Durante o período colonial, as esferas 

inglesa, espanhola e portuguesa nas terras americanas se mantiveram praticamente isoladas 

umas das outras, experimentando uma evolução de características diversas, o que teria 

profundas conseqüências para o futuro de cada uma dessas regiões e das suas relações entre 

si. 1 

As colônias espanholas e portuguesas serviram para sustentar a burocracia estatal, a 

Igreja Católica, os parasitas da corte e a construção do aparelho militar destinado a 

satisfazer as ambições das casas reais. O fluxo de metais preciosos provenientes da 

América garantiu a prosperidade das metrópoles ibéricas, desestimulando o 

desenvolvimento do comércio e a indústria ou a centralização do país.2 Nas colônias, a 

classe dos proprietários de terras, conhecidos como terratenentes ou oligarquia (estancieros 

                                                 
1 O historiador finlandês Jussi Pakkasvirta considera que o continentalismo tem raízes na visão européia das 
terras “descobertas”, e foi reforçado pelo pensamento espacial ligado ao desenvolvimento cartográfico. 
“Antes da conquista não existia, nem pôde existir, na América nem em nenhum outro continente, nada que 
pudéssemos chamar ‘sentido continental’ ou continentalismo. Assim, a idéia de pensar de uma maneira 
continental é um produto indireto do colonialismo europeu”. Desde essa perspectiva, a visão de conjunto 
poderia ser considerada nas Américas anterior a qualquer nacionalismo. Pakkasvirta, Jussi. “Legados 
bolivarianos para la democracia y la integración”. Araucaria. Revista Iberoamericana de filosofia, política y 
humanidades, Nº 10, 2003. 
2 O ouro e a prata sul-americanos promoveram a produção de mercadorias e a circulação monetária em outros 
países, ao criar as condições (acumulação primitiva) para o desenvolvimento do capitalismo no norte da 
Europa. 
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no México, gamonales no Peru, hacendados na Argentina e na Venezuela, fazendeiros no 

Brasil) dominou as áreas rurais nas colônias. As cidades eram basicamente centros 

administrativos e comerciais, e as burguesias locais não superaram o estágio comercial. A 

organização do trabalho foi também rudimentar, com a virtual escravização das populações 

indígenas no México e no Peru, o uso de mão de obra escrava de origem africana no Caribe 

e no Brasil e diversos regimes de arrendamento.  

As colônias inglesas da América do Norte, em contraste, foram marcadas pelo 

precoce desenvolvimento capitalista das cidades, o caráter agrário do capitalismo inglês e o 

estouro da revolução democrático-burguesa na Inglaterra (1688). A origem histórica das 

colônias norte-americanas como asilos para revolucionários exilados, combinada com as 

tradições parlamentárias inglesas, resultaram no desenvolvimento de instituições 

características, em forte contraste com os pesados e burocráticos sistemas administrativos 

impostos por Espanha e Portugal.3 

Quando declararam sua Independência em 1776, os Estados Unidos eram uma 

nação de pequenos agricultores, amplamente auto-suficientes, com um estrato superior de 

mercadores e donos de escravos. A força motriz da revolução foram as colônias do norte, 

único caso na América de conformação de uma economia não voltada para a exportação de 

produtos primários. Para essa sociedade de granjeiros e artesãos, a independência era uma 

luta pela sobrevivência e pela expansão do seu mercado interno. A unidade das treze 

antigas colônias foi possível pela criação de uma estrutura política republicana, refletida 

nos Artigos da Confederação, que reconheceu o poder soberano dos estados, sua primazia 

na administração, na justiça e na fixação de taxas.  

                                                 
3 GAIDO, Daniel. The Formative Period of American Capitalism. A materialist interpretation. London: 
Routledge, 2006, p. 7. 
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Durante um longo tempo, o país continuou sendo basicamente um produtor e 

exportador de matérias-primas, abastecendo os mercados da Grã-Bretanha em processo de 

industrialização e de outros países europeus. A exploração dos abundantes recursos naturais 

requeria força de trabalho cada vez maior e, para satisfazer essa demanda (utilizando a 

mão-de-obra escrava), foram pedidos pesados empréstimos, principalmente no mercado de 

Londres. Novas indústrias começaram a surgir a partir da produção artesanal desde a 

década de 1820, marcadas por uma inovadora concepção da estandardização do mercado, 

mas compreendendo ainda um setor minoritário da economia. 4  

Por sua vez, as colônias espanholas tinham em comum a subordinação a uma 

mesma monarquia, a língua e a religião, mas não existia unidade econômica e a unidade 

administrativa estava em crise desde muito antes do processo independentista. Por isso 

fracassariam todas as tentativas de unificação na época da independência: as forças 

dispersivas eram muito mais fortes que aquelas que impulsionavam a unidade. Os 

interesses capitalistas mais sólidos não se orientavam para o mercado interno, mas para o 

mercado mundial, e as classes com interesses no mercado interno eram pequenos 

produtores destinados a desaparecer frente à concorrência das indústrias européias. A 

Espanha havia mantido as regiões unificadas burocraticamente, sem que um entrelaçamento 

de interesses econômicos favorecesse a unidade.5  

A invasão da península ibérica pelos exércitos de Napoleão em 1807 e 1808 

desarticulou de vez o controle espanhol sobre os portos americanos, provocando o colapso 

de um monopólio que havia durado três séculos. Da mesma forma, a Inglaterra ganhava 

                                                 
4 KEMP, Tom. The Clímax of Capitalism: The US Economy in the Twentieth Century. London-New York: 
Longman, 1998, p. 7. Em 1840, a manufatura representava apenas 10 por cento do Produto Bruto Nacional, 
alcançando um modesto 17 por cento no começo da Guerra Civil (1861).  
5 PEÑA, Milciades El Paraíso Terrateniente. Buenos Aires: Fichas, 1972, p. 7. 
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uma forte influência no Brasil, que até então estava fechado a outras potências européias 

exceto Portugal. A crise nas metrópoles “balançou a árvore da liberdade” nas colônias 

espanholas e levou a Coroa Portuguesa a se refugiar no Rio de Janeiro, abrindo um novo 

capítulo na história do Novo Mundo. 

A conquista da independência política a partir de 1810 abriu o campo para a 

expressão das contradições sociais no interior das antigas sociedades coloniais hispano-

americanas. Fracassaram cedo os projetos que propunham o fim das diferenças de castas e a 

reforma agrária, mediante a divisão das grandes propriedades rurais entre os índios e os 

mestiços pobres. A partir desse momento, as elites oligárquicas tornaram-se profundamente 

conservadoras nas lutas contra os camponeses. Houve ausência de uma burguesia 

revolucionária interessada em pôr fim às formas pré-capitalistas de exploração do trabalho 

e ao latifúndio para criar um mercado interno. Portanto, a revolução democrática realizou-

se de maneira incompleta e inacabada. Prevaleceram os interesses localistas da aristocracia 

criolla, voltados para a monocultura agrário-mineira primária dirigida ao mercado mundial. 

Os revolucionários hispano-americanos enfrentaram essas limitações e os mais 

conscientes tentaram remediar a situação: Simón Bolívar declarava sua preocupação pelas 

dificuldades em manter a unidade entre as colônias que lutavam pela independência. Para 

os líderes hispano-americanos a unidade estava vinculada em princípio ao problema militar 

e de manutenção no futuro da independência conquistada. O venezuelano comprovava de 

forma negativa, por suas manifestações mais imediatas, a ausência de uma economia 

interligada, sem a qual os elementos subjetivos eram impotentes. No momento mais incerto 

da luta pela independência, Bolívar analisou em sua Carta de Jamaica, datada em 6 

setembro de 1815,  em Kingston, a situação continental e as perspectivas para uma provável 

unidade.  
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Desejo, mais do que ninguém, ver formar-se na América a maior nação do mundo, menos por 

sua extensão e riquezas que por sua liberdade e glória. Embora anseie pela perfeição do 

governo de minha pátria, não consigo me convencer de que o Novo Mundo seja, no momento 

atual, regido por uma grande república; como é impossível, não me atrevo a desejá-lo, menos 

ainda desejo uma monarquia universal da América, porque esse projeto, além de inútil, é 

também impossível. Os abusos atuais não se corrigiriam e nossa regeneração seria infrutífera. 

Os Estados americanos precisam dos cuidados de governos paternais que curem as feridas do 

despotismo e da guerra. A metrópole, por exemplo, seria o México, a única com capacidade 

para isso, por seu poder intrínseco, sem o qual não há metrópole. Suponhamos que fosse o 

istmo do Panamá o ponto central de todos os extremos deste vasto continente: esses não 

continuariam debilitados e também na desordem atual? Para que um só governo dê vida, ânimo, 

coloque em ação todos os recursos da prosperidade pública, corrija, ilustre e aperfeiçoe o Novo 

Mundo, seria necessário que tivesse os poderes de um deus e, no mínimo, as luzes e as virtudes 

de todos os homens. 

(...)De tudo o que foi exposto podemos deduzir estas conseqüências: as províncias americanas 

estão lutando por sua emancipação; por fim terão sucesso; algumas se constituirão de forma 

regular em repúblicas federais e centralizadas; fundar-se-ão monarquias quase inevitavelmente 

nas grandes regiões e algumas serão tão infelizes que devorarão seus elementos seja na atual, 

seja nas futuras revoluções, tanto que não será fácil consolidar uma grande monarquia e uma 

grande república, impossível. 

É uma idéia grandiosa pretender formar de todo o Novo Mundo uma só nação com um único 

vínculo que ligue suas partes entre si e com o todo. Por ter uma só origem e língua, mesmos 

costumes e uma única religião, deveria ter um único governo que confederasse os diferentes 

Estados que venham a formarse; mas não é possível, porque climas distintos, situações 

adversas, interesses opostos, índoles dessemelhantes dividem a América. Como seria belo se o 

istmo do Panamá fosse para nós o que o de Corinto foi para os gregos! Tomara que algum dia 

tenhamos a sorte de instalar ali um augusto congresso dos representantes das repúblicas, reinos 

e impérios para tratar e discutir os altos interesses da paz e da guerra com as nações das outras 

três partes do mundo. Essa espécie de corporação poderá ter lugar em alguma época feliz de 

nossa regeneração; outra esperança é infundada, semelhante à do abade St. Pierre, que concebeu 

o louvável delírio de reunir um congresso europeu para decidir o destino e o interesse de suas 

nações.6 

 

Da leitura do texto se depreende tanto que Bolívar possuía uma visão histórica 

ampla e abrangente do destino das Américas, quanto que não acreditava na sua futura 

                                                 
6 BOLÍVAR, Simón. “Carta de Jamaica”, em Escritos Políticos. São Paulo: Unicamp/Hucitec, 1992,  p. 67. 
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unidade e, sobretudo, que carecia de uma política para realizá-la. Na melhor das hipóteses, 

esperava que a “proteção” de “uma nação liberal” criasse as condições para superar a 

divisão que se anunciava na América libertada do domínio espanhol. Os planos de Bolívar 

não contavam com uma classe social que os assumisse, pela debilidade das forças que 

deveriam encarná-lo e pelo temor que sentiam pelas massas populares.7 A idéia de um 

congresso continental, já concebido em 1815, seria concretizada pelo venezuelano, como 

veremos, em 1826, depois da vitória definitiva sobre os espanhóis. 

O começo da relação entre os Estados Unidos e seus vizinhos continentais pode-se 

datar em 1797. Nesse ano, a Coroa espanhola estabeleceu a permissão de comércio para as 

nações neutras com relação ao conflito europeu desencadeado na onda da Revolução 

Francesa, o que beneficiou principalmente os Estados Unidos por suas conexões com Cuba 

e Chile. A concessão foi feita devido a uma urgente necessidade da Espanha, lançada à 

guerra contra Inglaterra em 1796 em conseqüência de sua aliança com a França.   

As poucas idéias que o povo dos Estados Unidos tinha do caráter político e social de 

seus vizinhos do sul eram baseadas no preconceito, tingidas da imagem de crueldade e 

despotismo que caracterizaram o domínio espanhol sobre uma imensa porção do 

continente. Uma amostra da visão sobre os hispano-americanos entre as lideranças da 

República Americana é o comentário do John Adams (quem seria um dos principais autores 

intelectuais da Doutrina Monroe), ao conhecer em 1898 os planos de Francisco de Miranda 

para libertar a América espanhola: desdenhosamente, Adams afirmou que se podia tanto 

                                                 
7 “A lembrança traumatizante das rebeliões da época colonial, a reação conservadora e realista provocada na 
elite criolla pela ameaçadora presença de massas dispostas a serem agitadas por qualquer demagogo, e 
lançadas contra os centros da ordem, da cultura e das finanças, corroíam o jacobinismo que caracterizou os 
mais radicais representantes do movimento revolucionário. A perspectiva de fazer depender do 
aprofundamento da mobilização popular o triunfo da nova ordem, era temida não só pelos indivíduos de 
mentalidade conservadora, mas também por muitos de formação liberal, como Bolívar, que viam que a massa 
popular tinha mais capacidade destrutiva que construtiva". ARICÓ, José. Marx e a América Latina. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1982. 
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falar em estabelecer a democracia entre os pássaros, os animais e os peixes, quanto entre o 

povo hispano-americano.8 

Os Estados Unidos mantiveram uma posição de neutralidade durante a luta pela 

independência das colônias espanholas, apesar de terem mantido até 1817 um comércio 

semi-clandestino de armamentos para os revolucionários sul-americanos. Reclamações 

levantadas por enviados estrangeiros, especialmente de Portugal, Espanha, França e 

Inglaterra, fizeram que o governo decretasse o Ato de Neutralidade em março desse ano, 

proibindo explicitamente a venda de vasos de guerra aos patriotas hispano-americanos. A 

decisão, tomada justamente em um momento em que as forças realistas procuravam se 

recompor, somada à falta de solidariedade política com a guerra independentista, deixaram 

receios que seriam lembrados no futuro. Só em 1822, quando a vitória hispano-americana 

era um fato irreversível, os Estados Unidos decidiram reconhecer as novas nações que se 

declaravam soberanas.  

Para essa data, o cenário europeu tinha sofrido profundas mudanças que afetaram a 

política estadunidense. Revoluções liberais surgiram na Espanha e em outros lugares da 

Europa, assim como uma reação agressiva da Santa Aliança (Rússia, Áustria, Prússia)9 

contra essas revoluções, em preservação do sistema absolutista. Ao mesmo tempo, olhando 

para a América do Sul, o chanceler inglês George Canning afirmava que “a guerra (da 

independência) tem acabado e, se atuamos bem, a América Espanhola será nossa. A 

Inglaterra será o escritório e a América Espanhola, a granja”.  

                                                 
8 WHITAKER, Arthur. Estados Unidos e a independência da América Latina. Belo Horizonte: Itatiaia, 1966, 
p. 55. 
9 A Santa Aliança foi a resposta das monarquias européias frente à Revolução Francesa e a Napoleão. Foi 
concertada em setembro de 1814 por Alexandre I da Rússia, Francisco I da Áustria e Federico Guilherme III 
da Prússia como um “pacto religioso” para estabelecer laços “fraternais” entre reis e súbditos segundo os 
princípios cristãos, e foi logo subscrito pelos monarcas de França, Espanha, Portugal e Suécia. O pacto 
ganhou uma nova dimensão por iniciativa do chanceler austríaco Metternich, que o transformou numa 
sociedade de socorros mútuos contra os países sublevados.  



 21

Em agosto de 1823, Canning propôs uma declaração conjunta entre a Inglaterra e os 

Estados Unidos sobre a questão hispano-americana, contendo uma ameaça às potências 

européias para que não tentassem a reconquista da América Espanhola e um compromisso 

de ambos para não adquirir nenhum território nesse espaço. Segundo ele, os dois países 

possuíam uma parcela tão grande da força marítima do mundo que uma declaração 

conjunta seria suficiente para deter qualquer intenção européia sobre a América Espanhola, 

sem necessidade de recorrer à força. Antes que o governo do presidente James Monroe 

tomasse uma decisão sobre a proposta, Canning chegou a um entendimento satisfatório 

com a França, a potência que parecia acariciar maiores ambições no continente americano, 

e rapidamente perdeu interesse na declaração conjunta.10 

Outra fonte da Doutrina Monroe, destacada por historiadores como o mexicano 

Carlos Pereyra, é a intensa propaganda feita por agentes latino-americanos entre 1815 e 

1823, como Manuel Torres, para que os Estados Unidos se pronunciassem pela 

solidariedade continental e reconhecessem o espírito republicano que animava os 

independentistas. Torres, sobrinho do vice-rei de Nova Granada, estava refugiado nos 

Estados Unidos desde 1796, e por ser doente terminal conseguiu ser recebido por Monroe 

em 1821. Ele pediu ao presidente norte-americano “não demorar mais uma medida (o 

reconhecimento) que naturalmente estabelecerá o pacto americano, capaz de fazer oposição 

aos projetos da Santa Aliança e proteger nossas instituições  republicanas”.11 

Apesar da desistência de Canning, Monroe decidiu continuar sem o apoio britânico 

e declarar às autoritárias nações européias que os povos independentes da América do Sul 

                                                 
10 Vale lembrar que a Doutrina Monroe foi enunciada, os Estados Unidos ainda eram, como Marx afirmou, 
“uma colônia econômica da Inglaterra”. A Doutrina constitui um instrumento que ajudou notavelmente a 
política inglesa nas Américas, pois serviu para manter longe do continente americano todos os que não 
estavam subordinados aos interesses ingleses, mas não certamente estes últimos.  
11 PEREYRA, Carlos. Breve historia de América. Madrid: Aguilar, 1930, pág. 660. 
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estavam fora de seu domínio. Em outubro de 1823, Monroe enviou um esboço de sua 

mensagem para Thomas Jefferson em Monticello e para James Madison em Montpellier, 

pedindo-lhes sua opinião. Ambos responderam de imediato. Jefferson disse que o tema era 

“o mais transcendente que já contemplei desde a independência”. Se ela tinha tornado os 

Estados Unidos uma nação, a declaração ajustava assinalava “o caminho que devemos 

recorrer no oceano do tempo que se abre diante de nós, e não poderíamos embarcar em 

condições mais auspiciosas”.12  

Em 2 de dezembro, o presidente enviou ao Congresso sua famosa mensagem, que 

desde então será chamada de Doutrina Monroe, contida nos parágrafos:  

Os continentes americanos, pela livre e independente condição que assumiram e mantiveram, 

não deverão ser considerados como suscetíveis de futura colonização por qualquer potência 

européia. A sinceridade e as relações amistosas que existem entre os Estados Unidos e aquelas 

potências nos obrigam a declarar que consideraríamos perigoso para nossa paz e segurança 

qualquer tentativa por parte delas que tenha como objeto estender seu sistema a uma porção 

deste hemisfério, seja qual for. Não intervimos nem interviremos nas colônias ou dependências 

de qualquer potência européia: mas quando se trata de governos que tenham declarado e 

mantido sua independência, e que depois de muita consideração, e de acordo com justos 

princípios, tenham sido reconhecidos como independentes pelo governo dos Estados Unidos, 

qualquer intervenção de uma potência européia, com o objeto de oprimi-los ou de dirigir de 

alguma maneira seus destinos, não poderá ser vista por nós senão como a manifestação de uma 

disposição hostil em relação aos Estados Unidos.13  

 

Observando que os Estados Unidos já haviam estabelecido ou se encontravam no 

processo de estabelecer relações diplomáticas com Colômbia, Argentina, Chile e México, 

                                                 
12 WHITAKER, Arthur. Op. cit., p. 86. 
13 PERKINS, Dexter. Historia de la Doctrina Monroe. Buenos Aires: Eudeba, 1964, p. 33. 
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Monroe advertiu bruscamente os europeus que a liberdade da América do Sul devia 

florescer:  

Nunca tomamos parte nas guerras das potências européias por questões relacionadas com elas 

mesmas, nem tem a ver com nossa política fazê-lo. Somente quando nossos direitos são 

avassalados ou seriamente ameaçados devolvemos as injúrias ou nos preparamos para nossa 

defesa. Com os movimentos deste hemisfério nos encontramos necessariamente conectados de 

modo imediato, e por razões que deveriam ser óbvias para todo observador atento e imparcial. 

O sistema político das potências aliadas é neste sentido essencialmente diferente daquele das 

Américas. Esta diferença deriva daquela que existe em seus respectivos governos; e em defesa 

nossa, que se conseguiu mediante a perda de tanto sangue e bens, e amadurecida pela sabedoria 

de seus cidadãos mais iluminados, e sob o qual temos desfrutado de uma felicidade sem igual, 

toda a nação está empenhada. Por isso devemos, pela sinceridade e relações amistosas 

existentes entre os Estados Unidos e aqueles poderes, declarar que consideraremos qualquer 

tentativa de sua parte para estender seu sistema a qualquer porção deste hemisfério como 

perigoso para nossa paz e segurança.14 

 

A declaração de Monroe se diferenciava da proposta de Canning em seu 

republicanismo e na idéia de constituir um sistema americano, encabeçado pelos Estados 

Unidos, independente do europeu. Na verdade, Monroe nada fez para cumprir quaisquer 

dos princípios implícitos na mensagem, nem convocou os outros Estados americanos a se 

associar aos Estados Unidos numa política de defesa comum diante da agressão européia. 

De fato, ele rejeitou de forma categórica as propostas de vários países - Colômbia, Brasil e 

Argentina - de concertar tratados de aliança bilaterais que garantissem a ajuda 

estadunidense em caso de ameaça exterior. 15 

                                                 
14 Idem, p. 34. 
15 Apesar da defesa do republicanismo, Monroe decidiu reconhecer o Brasil independente em 1824, mesmo se 
tratando de uma monarquia.  
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A acolhida à mensagem de Monroe em outros lugares da América hispânica foi fria. 

Muitos dos novos governos contavam com a Inglaterra para sua proteção e haviam se 

tornado indiferentes, ou positivamente hostis, aos Estados Unidos. No caso do México 

existia o receio pelas ambições territoriais do seu vizinho, que o tempo demonstraria não 

ser infundado. Um importante teste com relação às duvidas sobre como o governo 

estadunidense entendia os princípios da Doutrina seria o convite para que enviasse um 

representante ao Congresso de Panamá em 1825.  

O alemão Manfred Kossok sustenta que o perigo de que a Santa Aliança pudesse 

tentar reverter a independência hispano-americana já não existia quando Monroe fez sua 

declaração. Segundo ele, a rivalidade inflamada entre a Inglaterra e a Rússia, assim como 

entre a Inglaterra e a França, e a política de manobras da Prússia e a Áustria no complexo 

sistema de equilíbrio europeu, excluíam a possibilidade de alcançar o acordo necessário 

para aquilo. O fato decisivo teria sido o distanciamento da Inglaterra em relação à Santa 

Aliança, sem a qual os projetos de ajuda à Espanha para restabelecer seu domínio colonial 

pendiam no ar.16  

A análise do historiador da Alemanha do Leste, se bem oferece um argumento 

plausível, é notoriamente insuficiente para convertê-lo em uma prova terminante de que a 

Doutrina Monroe fora enunciada com propósitos imperialistas pelos Estados Unidos. É 

verdade que, desde o mandato de uma política “continental” lançado por George 

Washington à perspectiva hemisférica traçada por Jefferson, a jovem burguesia norte-

americana fazia da ampliação do seu mercado interno uma obsessão, natural às leis de 

acumulação capitalista. Mas, os que sugerem, apoiando-se em argumentos como os de 

                                                 
16 KOSSOK, Manfred. Historia de la Santa Alianza y la emancipación de América Latina. Buenos Aires: 
Sílaba, 1968, p. 108. 
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Kossok, que as manifestações ideológicas dessa necessidade demonstrariam uma natureza 

intrinsecamente imperialista do capitalismo norte-americano, pecam pelo anacronismo e 

revelam uma concepção da história alheia à dialética.  

Deve-se afirmar sem rodeios que, em aquelas condições, o impulso da burguesia 

norte-americana para desenvolver e ampliar as bases do capitalismo na América do Norte 

era a uma força historicamente progressiva no cenário histórico americano da época. Suas 

limitações eram as características da época da progressividade burguesa, pautada pelo 

espírito de concorrência e por provir de uma classe exploradora. A prova de que a Doutrina 

em sua versão original era insuficiente para servir de fundamento a uma política 

imperialista é que foram surgindo ao longo do tempo os famosos corolários que permitiram 

interpretá-la de uma maneira “ampliada”, para sustentar as políticas expansionistas na fase 

em que o capitalismo norte-americano foi passando à sua fase imperialista no final do 

século XIX. 

O que se pode dizer é que, como expressão dos interesses da elite capitalista 

governante, os postulados de Monroe representaram uma declaração defensiva desses 

interesses, e também que tiveram pouca relação com uma solidariedade efetiva com os 

povos latino-americanos (o que em troca se manifestava sim nas expressões do povo norte-

americano na imprensa, por exemplo). Os princípios de 1823 não foram postos em prática 

contra a Inglaterra quando esta interveio, entre 1830 e 1840, na América Central para 

alargar as fronteiras da Honduras britânica. Igualmente nada aconteceu quando, em 1833, a 

Inglaterra ocupou as Ilhas Malvinas, nem quando o Rio da Prata foi bloqueado em 1845 

pela frota anglo-francesa.  

Depois da vitória de Ayacucho que selou a independência definitiva da América 

hispânica em 9 dezembro de 1824, Bolívar enviou convites aos governos americanos para 
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reunir seus representantes na cidade de Panamá “colocada como está no centro do globo, 

vendo por um lado a Ásia,  e pelo outro a África e a Europa”. As peripécias do Congresso 

Anfictiónico do Panamá evidenciaram as dificuldades insuperáveis do projeto bolivariano. 

Bolívar propunha inicialmente quatro temas para o Congresso: estabelecer uma política 

comum com relação aos Estados Unidos (nação potencialmente perigosa) e à Inglaterra 

(necessária no presente, mas possivelmente perigosa no futuro), constituir um grande 

exército para a defesa comum e criar uma confederação de nações americanas. Os convites 

enviados por Bolívar e pelo governo da Grã-Colômbia excluíram o Paraguai - país isolado e 

esquecido - e Haiti, uma “república negra” que era considerada um potencial mau exemplo 

para os negros dos outros países americanos.  

 O Brasil, apesar de ser um império - não uma república - foi também convidado, 

embora não tenha participado. Tampouco participaram o Chile - então no limiar de uma 

guerra civil - e a Argentina, que nunca manifestou interesse na reunião. Os governos desses 

países designaram finalmente delegados, mas quando eles partiram fazia já tempo que o 

Congresso deixara de funcionar. A Bolívia, governada pelo marechal Sucre, enviou 

representantes tão logo se constituiu como nação, mas estes, como os chilenos e argentinos, 

não chegaram em tempo hábil. Participaram efetivamente os representantes colombianos, 

peruanos, mexicanos e centro-americanos. Bolívar acabou convidando representantes dos 

Estados Unidos, da Inglaterra e dos Países Baixos, que tinham colônias na América: já 

entrara em crise a rivalidade entre a Inglaterra e as demais potências européias que dez anos 

antes integraram a Santa Aliança. Era propósito da Inglaterra fechar os caminhos para uma 

eventual reestruturação do domínio hispânico na América; meses antes, ao final de 1824, a 

Inglaterra dera o golpe de graça às aspirações espanholas - respaldadas pelas demais 

potências absolutistas - ao reconhecer a independência do México e da Colômbia.  
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A política para o continente americano que havia sido estabelecida na Doutrina 

Monroe encontrava reticências em muitos setores dos Estados Unidos, pois significava 

comprometer militarmente o jovem país nos problemas das repúblicas do sul. O presidente 

Adams encontrou uma forte oposição à sua intenção de enviar deputados a Panamá no 

Senado, onde alegavam que o país não tinha sido consultado sobre os preparativos. Os 

escravistas do sul procuravam impedir que os Estados Unidos participassem de uma 

conferência continental em que podiam ser adotadas medidas antiescravistas e na qual 

temiam que a República do Haiti, fundada por uma revolta de escravos, pudesse ser 

representada por um negro. Sobretudo, existia uma forte corrente que via nessa época a 

América hispânica como um cliente pobre e um poderoso competidor dos Estados Unidos 

na produção de algodão, trigo, fumo e gado e, se a política promovida por Bolívar fosse 

bem-sucedida, poderia estimular um maior desenvolvimento de recursos desse competidor. 

Em resumo, o sul escravocrata e fundado numa relação econômica colonial com a 

Inglaterra era o maior opositor a uma aproximação com o resto do continente. 

Finalmente Adams conseguiu a autorização, mas um dos enviados em Cartagena, 

vítima de uma febre tropical, o outro chegou perto do final do Congresso. A Inglaterra, por 

sua vez, enviou um delegado, o ministro Dawkinson, com instruções de sondar o ambiente 

no relativo à situação dos Estados Unidos, insinuando eventualmente que a Inglaterra 

estava disposta a apoiar uma ação comum dos novos estados americanos para libertar Cuba 

e Porto Rico do domínio espanhol, sabendo bem que os Estados Unidos não 

acompanhariam essa ação.  

O Congresso foi inaugurado em 22 de junho de 1826: os oito deputados e três 

secretários se reuniram em um dos salões do Convento de Panamá, situado em frente ao 

Pacífico. Além do clima difícil de suportar, a localização geográfica era desfavorável: 
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Pedro Gual, o delegado colombiano, por exemplo, demorara dois meses e meio para chegar 

desde Bogotá. O conclave foi chamado de “anfictiónico” no sentido grego de ter como 

finalidade dirimir os conflitos internos e alcançar uma postura comum. De fato, foi mais 

“aqueo” que “anfictiónico”, segundo a definição do nacionalista panamenho Justo 

Arosemena, já que a preocupação principal era prever possíveis agressões externas, com o 

temor ao Tratado da Santa Aliança ainda pairando sobre a América.17 

Os resultados finais do tratado foram certamente fracos. Os assuntos econômicos 

foram contornados, não se falou da paz com a Espanha nem da libertação de Cuba e Porto 

Rico; tampouco se sancionou a arbitragem obrigatória para as disputas internacionais. Só 

conseguiu-se dar caráter multilateral a acordos bilaterais firmados quatro anos antes, mas 

sem avançar nem um passo para uma união real. No máximo, anunciou-se o propósito de 

"cooperar para a completa abolição do tráfico de escravos da África". Logo após a 

assinatura do tratado, os deputados se despediram; concordaram em tornar a reunir-se 

imediatamente em Tacubaya, México, mas poucos dos presentes se deslocaram até lá. 

Dawkinson, acreditando ter cumprido sua missão, retornou para Londres. Os delegados de 

Colômbia, América Central e México celebraram uma única reunião, em outubro de 1828, 

à qual se somou, tardiamente, o delegado norte-americano, na qual chegaram à conclusão 

de que, tendo sido aprovados os acordos de Panamá só pelo governo da Colômbia, não 

fazia sentido continuar a se reunir.  

O delegado inglês Dawkinson tinha ido a ganhar “amigos” para o seu país entre as 

nações hispano-americanas, e para deslocar os Estados Unidos de uma possível área de 

influência e expansão. Agiu com muito tato, disse a cada um o que esperava ouvir e, 

                                                 
17 AROSEMENA, Justo. Panamá y Nuestra América. México: UNAM, 1981. 
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embora não pudesse impor seus pontos de vista a respeito da legislação marítima - um tema 

fundamental para a Grã Bretanha -, pelo menos conseguiu que nada concreto saísse do 

Congresso.  Para os Estados Unidos, os resultados imediatos da reunião foram infelizes. 

Dawkinson aproveitou uma declaração feita pelo embaixador norte-americano em Madri, 

Alexander Everett, afirmando que os Estados Unidos opunham-se à libertação de Cuba pelo 

México e a Colômbia para incitar o ressentimento desses dois países. Por outra parte, 

Inglaterra, com seus recursos comerciais e financeiros e poder marítimo superiores, tinha 

mais a oferecer aos novos Estados. Os debates deixaram claro que os Estados Unidos não 

tinham nenhum desejo de associar-se a uma liga americana, mesmo podendo ficar à sua 

frente. 

A primeira tentativa de união latino-americana concluiu assim sem resultados 

significativos. Pouco depois escrevia Bolívar ao general Paez que “o Congresso de Panamá, 

que deveria ser uma instituição admirável, se tivesse mais eficácia, assemelha-se àquele 

louco grego que pretendia dirigir desde um rochedo os barcos que navegavam. Seu poder 

será uma sombra, e seus decretos serão meros conselhos”.18  A liderança da independência 

latino-americana sofria das limitações históricas da classe que lhe deu origem, a 

aristocracia criolla. A fragmentação política foi um fator de crise das novas nações. 

Karl Marx, na contracorrente, deixou um retrato desprezando a tentativa 

bolivariana:  

No ano de 1826, quando seu poder começava a declinar, conseguiu reunir um congresso em 

Panamá, com o objeto aparente de aprovar um novo código democrático internacional. 

Chegaram plenipotenciários de Colômbia, Brasil, La Plata, Bolívia, México, Guatemala, etc. A 

intenção real de Bolívar era unificar toda a América do Sul em uma república federal, cujo 

                                                 
18 BOLÍVAR, Simón. Cartas del Libertador. Buenos Aires: Peuser, 1956, p. 104. 
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ditador queria ser ele mesmo. Enquanto dava assim amplo vôo aos seus sonhos de ligar meio 

mundo ao seu nome, o poder efetivo escorria rapidamente de suas mãos.19 

 

Bolívar morreu decepcionado em 1830, afirmando que o projeto de unidade sul-

americana era impossível ou, pelo menos, ingovernável. Os interesses das elites criollas de 

cada comarca falaram mais alto, e a fragmentação da América tornou-se inevitável. Cada 

oligarquia não quis perder a área onde desenvolvia sua riqueza para um processo de 

unificação, pois isso representaria a perda de poder político e econômico. Os interesses 

localistas da oligarquia agrária e comercial acabaram prevalecendo. O exemplo mais claro 

da morte do ideal de Bolívar ocorreu na antiga Grã-Colômbia, libertada e governada pelo 

general venezuelano. Os oligarcas da região não aceitaram a determinação de Bolívar de 

manter a região unificada numa única nação, promovendo uma guerra para tirá-lo do poder. 

Após a vitória, o exilaram, e dividiram o território em três novos países: Venezuela, 

Colômbia e Equador.  

O Libertador reconhecera antes de morrer que cada elite latino-americana se 

identificou com sua luta apenas para se libertar da tutela política espanhola, mas não para 

formar uma nova entidade política unificada. Desiludido, profetizou o que a história do 

continente, marcada por ditadores, mortes e a submissão econômica, acabaria  

infalivelmente nas mãos “de um bando desenfreado de tiranos mesquinhos de todas as raças 

e cores”. 

A desintegração continental prosseguiu, e só o Brasil conservou a unidade herdada 

da colônia, sob a forma do Império. A Grande Colômbia e as Províncias Unidas da 

América Central se dividiram, e o antigo vice-reinado do Rio da Prata se desintegrou. 

                                                 
19 “Bolívar y Ponte”, em MARX, K. y ENGELS. F. Materiales para la historia de América Latina. Córdoba: 
Pasado y Presente, 1972. 
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Também a Confederação Andina promovida por Bolívar fracassou entre 1827 e 1830, e 

pouco depois se desfez a confederação entre Peru e a Bolívia. A incapacidade de realizar 

revoluções democráticas, criadoras de verdadeiros Estados Nacionais, deixou os países 

desde o início da sua vida política independente a mercê do colonialismo inglês, ainda que 

sob a forma da independência política formal. O atraso econômico, social e político 

produziria diretamente a opressão nacional, a qual, por sua vez, reforçaria as bases desse 

mesmo atraso. 

Na primeira metade do século XIX, a principal preocupação dos Estados Unidos, foi 

a de sistematizar sua fronteira meridional: o primeiro passo foi dado com a compra da 

Louisiana à França em 1803, e da Flórida comprada à Espanha em 1819. Em 1845 anexou-

se o Texas, que em 1836 tinha se separado do México. Só em 1845 os Estados Unidos 

iniciaram uma política de franca agressão, tirando do México, por meio da guerra, os 

estados de Novo México, Arizona, Califórnia, Nevada e Colorado. Mas, até meados do 

século XIX, a Inglaterra se encontrou sem rivais nem oposição à sua altura na luta pela 

colonização da América de colonização ibérica.20  

 

 

                                                 
20 KEMP, Tom. Op.cit., p. 78. 


