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Capítulo II 

A América Latina e os Estados Unidos no século XIX 

 

A formação dos Estados na América Latina nas décadas que seguiram à independência 

foi mais complexa naquelas áreas em que as guerras civis foram mais prolongadas, como no 

norte da América do Sul e na região do Prata; nas de população de maioria indígena, como nos 

Andes e no México; e onde as minas de prata eram um importante elemento da economia 

colonial. Por volta de 1820, a população continental era de cerca de 21 milhões, 

aproximadamente igual à do o Reino Unido, e o dobro dos Estados Unidos: o México tinha 

6,5 milhões de habitantes, seguido do Brasil, com 3,9 milhões; em outros locais, as populações 

nacionais eram de menos de dois milhões, mas usualmente a população somava menos de um 

milhão de pessoas.1 

No Brasil, onde o processo da independência foi curto e ocorreu tardiamente, e no 

Chile, que sofreu um conflito militar particularmente breve, as administrações nacionais se 

estabeleceram bastante rapidamente e com sucesso. A consolidação nacional foi sustentada 

com crescimento econômico. No Brasil Império independente, o desenvolvimento das 

exportações de café, que superaram velozmente o principal produto colonial, o açúcar, gerou 

novas oportunidades e fontes de renda. O Chile se beneficiou de sua localização estratégica 

como entreposto no Pacífico, produzindo grãos para as repúblicas vizinhas (e, depois de 1840, 

para a Califórnia), e cobre para o continente asiático e a Grã-Bretanha. Esses países, os que 

                                                 
1 LEWIS, Colin M. “The Economics of the Latin American State: Ideology, Policy and Performance, c. 1820-
1945.” In: SMITH., D. A.; SOLINGER, D. J.; TOPIK, S. C. (Ed.). States and Sovereignty in the Global 
Economy. London Routledge, 1999. pp. 99-119. 
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tiveram melhores condições políticas para desenvolver as exportações, estiveram entre os 

primeiros em criar um aparelho estatal que desfrutou de soberania doméstica.  

A Argentina e o Peru estiveram entre os primeiros países que experimentaram o boom 

exportador a partir de 1840 envolvendo as “novas” commodities, trigo e guano 

respectivamente. A renda do guano (que era um monopólio estatal) financiou a modernização 

em vários aspectos da economia peruana, e permitiu a abolição da escravatura (com 

compensações) e o desaparecimento do tributo indígena. Na Argentina, a produção de trigo 

promoveu mudanças sociais, a chegada de imigrantes, mudou padrões de propriedade da terra 

e aumentou dramaticamente o valor e a vitalidade das exportações.   

Com poucas exceções, os Estados-nação no sentido moderno apenas existiam na 

América Latina em 1850. Os limites eram indefinidos, formando unidades administrativas 

separadas umas das outras por distâncias em vez de precisas fronteiras demarcadas. O conceito 

de nacionalidade era difuso, os direitos políticos eram poucos circunscritos, os escravos não 

eram cidadãos e, em muitas regiões, as comunidades indígenas continuavam existindo como 

sociedades separadas, sujeitas a diferentes arranjos legais e fiscais.2 

Os Estados Unidos, relativamente livres de ameaças externas, experimentaram entre 

1820 e 1848 uma “revolução do mercado” (market revolution), que teria no longo prazo 

conseqüências mundiais. As bases do processo haviam semeadas na virada do século, 

durante as duas décadas de guerra entre a França e a Inglaterra. Como os produtos ingleses 

não podiam ser importados no mesmo volume que antes, os pequenos capitalistas da Nova 

Inglaterra (norte do país) iniciaram um processo de “substituição de importações”. A partir 

de então, as condições norte-americanas favoreceram a adoção de todo tipo de técnicas que 

permitissem poupar um fator escasso, a mão-de-obra, e valorizar ao mesmo tempo os 

                                                 
2 Idem. 
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fatores de produção abundantes, terra e recursos naturais. Novas indústrias de produção 

artesanal surgiram na década de 1830, a partir da divisão de complicados processos em suas 

partes componentes, reduzindo cada um a operações repetitivas. Um mercado a grande 

escala de artigos uniformizados para o uso diário levou à mecanização da produção ainda 

antes que na Europa.3 

Em 1848, a sociedade norte-americana estava dividida em três sistemas de produção 

interdependentes: o sistema escravista de plantio, o sistema de trabalho assalariado, e a 

pequena produção agrícola familiar. Cada um desses sistemas estava concentrado em uma 

região do país. Os plantadores com seus escravos nos estados do Sul; os industriais e 

trabalhadores assalariados em sua maioria no Nordeste; e os pequenos agricultores eram os 

menos centralizados, distribuídos em diversas áreas do país, a maior parte na região 

localizada entre os Grandes Lagos e os vales de Ohio e Mississipi.  

A luta pela supremacia política entre as forças escravistas e a burguesia nortista 

dominou a vida política entre a independência e a Guerra Civil. A escala alcançada pela 

indústria e a expansão da pequena agricultura no Noroeste romperam o equilíbrio 

econômico que resultaria em uma nova correlação de forças sociais. 4 

Levados pela necessidade de ampliar a produção (basicamente de algodão) 

destinada ao mercado inglês, os escravistas sulinos se lançaram a uma política 

expansionista a expensas do México e dos indígenas originários da América do Norte. Para 

justificá-la, foi retomada a doutrina do “Destino Manifesto”, já esboçada no final do século 

XVIII, que reivindicava uma responsabilidade histórica por desígnio divino do homem 

                                                 
3 KEMP, Tom. The Clímax of Capitalism. the U.S. economy in the Twentienth Century. London and New 
York: Longman, 1990, p. 6. 
4 NOVACK, George. “The Struggle for National Supremacy, 1789-1848”, in New International, Volume V, 
Number 8, August 1939, pp. 237-240.  
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branco anglo-saxão: civilizar os chamados povos bárbaros, e em particular os indígenas. 

Cada vez que ocorria uma vitória contra o inimigo nativo, reafirmava-se um sentimento de 

superioridade, alimentando o sentimento expansionista. Guardando semelhanças com a 

crença da “responsabilidade do homem branco” adotada pelos poderes europeus em finais 

do século para justificar o imperialismo, a doutrina norte-americana estava impregnada 

também de idealismo. Segundo o Destino Manifesto, estender o território da União era a 

forma de “promover” os ideais e as instituições da democracia.  

Essas idéias foram usadas explicitamente pelo governo e pela mídia norte-

americana durante a década de 1840, como justificativa do expansionismo estadunidense na 

América do Norte. A frase foi criada em 1845 pelo jornalista John L. O'Sullivan em sua 

revista Democratic Review, em ensaio intitulado “Annexation”, em que exigia aos Estados 

Unidos a admissão da República do Texas na União alegando que isso correspondia ao 

“nosso destino manifesto atribuído pela Providência Divina” para cobrir o continente para o 

livre desenvolvimento “de nossa raça que se multiplica aos milhões anualmente”. Em uma 

guerra iniciada em 1845 e prolongada até 1848 contra o México, os Estados Unidos 

tomaram metade do território mexicano, localizado onde hoje estão os estados do Texas, 

Califórnia, Novo México, Arizona, Nevada, Utah e partes do Colorado, Kansas e 

Oklahoma. 5  

Durante a guerra com o México foi enunciado pelo presidente James Polk (1845-

1849) o chamado corolário Polk da Doutrina Monroe, primeira de uma série de mudanças 

sobre o conteúdo original da mensagem de 1823. O estado mexicano de Yucatán havia 

permanecido neutral durante o conflito de Texas, e seus dirigentes mantido relações 

                                                 
5 Para uma análise detalhada do papel da ideologia no expansionismo norte-americano nesse período, 
consultar MERK, Frederick. La Doctrina Monroe y el Expansionismo Norteamericano 1843-1849. Buenos 
Aires: Paidós, 1968.  
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cordiais com Washington, o que provocou uma revolta dos indígenas yucatecos contra os 

governantes brancos. Yucatán pediu então auxilio a Polk em troca de anexar-se aos Estados 

Unidos. O presidente norte-americano rejeitou a proposta, devido a que o Tratado de 

Guadalupe-Hidalgo, que garantiria o traspasso da  Califórnia e o Novo México, estava 

ainda sendo negociado e outra anexação poderia oferecer uma queixa justa para anular o 

acordo.  

Polk reconheceu que a situação era desesperadora para os políticos de Yucatán, mas 

ao mesmo tempo enviou uma mensagem especial em 29 de abril de 1848 na qual afirmava 

que não consentiria a transferência desse domínio ou soberania para a Espanha, Grã-

Bretanha ou a qualquer outro poder europeu. Tratava-se de uma extensão do alcance da 

Doutrina  Monroe, que passava de rejeitar toda tentativa de um poder europeu para se 

apropriar de território americano, para se antepor a qualquer iniciativa anexionista que 

partisse das próprias nações americanas. Além do fato da escassa legitimidade dos 

governantes de Yucatán, os Estados Unidos aproveitaram a crise para deixar sentada sua 

negativa a reconhecer o princípio de autodeterminação. 6 

Os territórios que foram anexados do México não foram transformados em colônias, 

mas incorporados em igualdade de condições aos outros estados norte-americanos 

existentes. Marx e Engels chegaram a apoiar a ocupação da Califórnia pelos Estados 

Unidos a partir de 1848. A base desse posicionamento era o caráter historicamente 

progressivo, segundo eles, do enfraquecimento da dominação de uma classe reacionária – a 

antiga classe oligárquica que mantinha México no atraso - pelo controle do território pelos 

estadunidenses, o que criava as condições para o desenvolvimento capitalista. A descoberta 

                                                 
6 GUERRA Y SÁNCHEZ, Ramiro. La expansión territorial de los Estados Unidos. La Habana: Editora 
Cultural, 1935, p. 229. 
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do ouro californiano deu um impulso espetacular ao processo de colonização das terras ao 

oeste, criando por fim um imenso mercado interno para a produção industrial dos estados 

nortistas, uma condição inexistente nos paises mais avançados da Europa.7 O presidente 

James Buchanan (1856-1861) ratificou no discurso de posse a determinação do domínio 

norte-americano: "A expansão dos Estados Unidos sobre o continente americano, desde o 

Ártico até a América do Sul, é o destino de nossa raça". O esfacelamento das Províncias 

Unidas da América Central em 1839, e a emergência de Guatemala, El Salvador, Honduras, 

Nicarágua e Costa Rica, estimulou a cobiça do poderes estrangeiros na região devido à 

fragilidade dessas repúblicas. Em 1855, o mercenário norte-americano William Walker 

desembarcou e atacou a Nicarágua, dominando o país e declarando-se presidente. 

Fazendeiros sulistas norte-americanos imediatamente fundaram oligarquias na região.8  

O uso formal da doutrina do Destino Manifesto foi abandonado oficialmente desde 

os últimos anos da década de 1850 até o final da década de 1880, quando foi revivida por 

políticos norte-americanos que defendiam a expansão no hemisfério. Contudo, a ideologia 

deixou de ser utilizada explicitamente pela mídia e por políticos em geral, embora tenha 

permanecido como pano de fundo para reaparecer nas ideologias de superioridade racial 

que permeariam o imperialismo de final de século. 

Na América hispânica, desde o final do período colonial, na medida em que foi 

emergindo entre os criollos uma incipiente consciência “nacional” americana, foi 

popularizando-se o emprego de outros termos, entre eles América do Sul, América 

Meridional, Nossa América, Nossa Nação, América Espanhola e Hispano-américa – ou 
                                                 
7 Para uma avaliação geral dos posicionamentos de Marx sobre América Latina, ver ARICÓ, José. Marx y 
América Latina. Buenos Aires: Catálogos, 1982. Também MOLNAR, Miklos. Marx e Engels e a politique 
internationale. Paris: Gallimard, 1975. 
8 Walker acabou sendo derrotado e fuzilado em Honduras. 
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Ibero-américa quando o Brasil era incluído -, para distinguir os nascidos nas colônias tanto 

dos europeus e como dos habitantes das treze colônias inglesas de América do Norte. Estes, 

por outra parte, se haviam apropriado do nome genérico do continente para dá-lo a sua 

recém-constituída nação: Estados Unidos “da América”.  

Inconformado com muitas das denominações que, como o gentilício “espanhol-

americano”, tendiam a perpetuar os vínculos com a metrópole ou não serviam para 

identificar de forma singular a jovem nacionalidade que se forjava, Francisco de Miranda, 

envolvido nos primórdios da luta independentista, ideou o nome de Colômbia para designar 

a totalidade das possessões espanholas no hemisfério. Como constatou o porto-riquenho 

José Maria de Hostos, o obrigado abandono do termo Colômbia, em sua acepção 

mirandina, teve lugar precisamente em um momento em que havia surgido a alternativa de 

América Latina para denominar os territórios do rio Bravo à Patagônia no contexto dos 

ascendentes antagonismos com o poderoso vizinho do Norte.  

O novo conceito aparece em meados do século XIX, quando passaram a um 

segundo plano as contradições com as antigas metrópoles européias e começaram a surgir 

em seu lugar as tensões com os Estados Unidos. Em vários textos da época, a crescente 

contradição foi sendo relacionada às evidentes diferenças culturais, religiosas, lingüísticas e 

étnicas que separavam a América de origem anglo-saxão de uma América que contava com 

um importante componente latino em sua ascendência. A busca das causas deste diferendo 

em uma matriz étnica diferente foi praticamente simultânea, como mostra Arturo Ardao, ao 

surgimento da idéia da latinidade da Europa meridional e, por extensão, das antigas 

colônias ibéricas. 9 

                                                 
9 ARDAO, Arturo. Génesis de la idea y el nombre de América Latina. Caracas: Ministerio de la Secretaría de 
la Presidencia de la República, 1980. 
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Existem controvérsias sobre a invenção do termo. Por uma parte, "América Latina" 

é um conceito francês do século XIX, que nasceu com a idéia de unificar as nações 

católicas e latinas da América para formar um contrapeso aos anglo-saxões que impunham 

obstáculos à influência da França no continente americano. O primeiro a utilizá-lo teria sido 

Michel Chevalier (1806-1879), escritor sobre temas de política econômica, que buscava 

legitimar o expansionismo de Napoleão III e deter por sua vez o dos Estados Unidos sobre 

o continente.  

(...) junto com a tentativa imperial de Maximiliano (1862-1865), (chegou) a primeira idéia de 

unificar as nações católicas e latinas da América, com um propósito político: servir de 

contrapeso aos nórdicos de origem anglo-saxão e protestante que obstaculizavam a influência 

da França de Napoleão III neste continente. Desta aventura francesa no México, surge a 

invenção da América Latina.10 

 

Segundo Guerra e Maldonado, o neologismo América Latina teve como verdadeiros 

pais o colombiano José Maria Torres Caicedo e o chileno Francisco Bilbao, ambos então 

residentes em Paris. O último empregou o vocábulo, pela primeira vez, em uma palestra 

ditada na capital francesa em 24 de junho de 1856, com o título “Iniciativa da América” 

onde também se valeu do gentilício “latino-americano”. Paralelamente, Bilbao defendeu em 

vários textos a “raça latino-americana” frente ao expansionismo anglo-saxão, adicionando 

ademais que a “América Latina” tinha de integrar-se, pois no Norte desaparecia a 

civilização e emergia a barbárie. Três meses depois deste discurso fundador de Bilbao, 

Torres Caicedo também utilizou o nome na primeira estrofe da parte IX do poema “As duas 

Américas”: “A raça da América Latina / À frente tem a saxã raça / Inimigo mortal que já 

ameaça / Sua liberdade de construir e seu pendão”.  

                                                 
10 MARRAS, Sergio. América Latina, Marca Registrada. Barcelona: Andrés Bello/Grupo Zeta, 1992, p.1 
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Pouco depois, em fevereiro de 1861, ele deu a conhecer também em Paris suas 

“Bases para a União Latino-americana”, texto que quatro anos depois editaria em forma de 

livro na própria capital francesa. Torres Caicedo formulou um programa para a 

confederação: reunião anual de uma dieta latino-americana; nacionalidade latino-americana 

comum; zollverein aduaneiro; uniformidade de códigos, pesas, medidas e moedas. Também 

elaborou um plano de uniformidade do ensino, a abolição dos passaportes no interior da 

América Latina e a organização de tropas e recursos para a defesa comum.  

O projeto teve pouca repercussão pública entre as lideranças latino-americanas. O 

uso do adjetivo “latina” como modificador do substantivo América seria cada vez menos 

freqüente na segunda metade do século XIX. Entre os escritores que na década de 1860 o 

utilizavam encontram-se o mexicano Juan Montalvo, o argentino Carlos Calvo e o 

portoriquenho Hostos, precisamente no momento em que os franceses, no contexto de sua 

intervenção no México (1861-1867), relançavam o termo para tentar cobrir com o manto de 

um suposto panlatinismo suas aventuras imperiais. O uso do termo América Latina foi se 

estendendo de tal modo que se valeram dele os delegados hispano-americanos no 

Congresso de Lima (1864-1865) e, pouco depois, em setembro de 1866, o presidente da 

Colômbia Tomás Cipriano de Mosquera o utilizou em uma comunicação oficial ao governo 

do Peru. 

No período que vai do Congresso Anfictiônico do Panamá à primeira Conferência 

Americana de Nações convocada pelos Estados Unidos em 1889, outros três congressos 

pela solidariedade latino-americana foram organizados, ainda que com poucos resultados: o 

Primeiro Congresso de Lima (1847-1848), o Congresso Continental de Santiago de Chile 

(1856), e o Segundo Congresso de Lima (1864), que chegou a utilizar por primeira vez em 

um documento oficial a denominação América Latina para convocar os delegados.  
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Em 1847, a expedição organizada pela Espanha para tentar impor uma monarquia no 

Equador e o temor a outras intervenções européias levaram o governo do Chile a convocar as 

repúblicas hispano-americanas a um Congresso, que se reuniu em Lima no início de 1848. 

Participaram Bolívia, Chile, Equador, Nova Granada e Peru, resultando em tratados de 

confederação defensiva e comercial, e em convenções postal e consular. Contudo, não foi 

estabelecido um calendário para continuar o processo, e os acordos nem foram ratificados pelos 

respectivos governos. 

Novas agressões, como a expedição filibusteira de Walker na América Central, 

motivaram o chamado a um novo Congresso, celebrado em Santiago do Chile em 1856, ao qual 

apenas assistiram, além do anfitrião, o Equador e o Peru. Apesar de sua escassa 

representatividade, os três países firmaram um “Tratado Continental” que foi apresentado aos 

outros países ibero-americanos, incluindo o Brasil. Só a Venezuela e a América Central se 

mostraram favoráveis.  

Aproveitando a incerta situação internacional no hemisfério criada pela Guerra Civil 

nos Estados Unidos, os países europeus tentaram recolonizar os países latino-americanos. 

Além da fracassada intervenção da França de Luis Napoleão Bonaparte no México, expulsa 

pela mobilização das massas populares lideradas por Benito Juárez, a Espanha 

conservadora ocupou Santo Domingo e interveio no Peru a partir de 1862, sendo repelida 

por uma aliança peruano-chilena com apoio da Bolívia e do Equador. Impressionada pela 

reação, a Espanha abandonou a luta e aceitou uma paz negociada em termos favoráveis à 

causa da soberania latino-americana.11  

Como conseqüência da intervenção espanhola, celebrou-se em Lima um Congresso 

Americano (1864-65) que reuniu Peru, Chile, Bolívia, Equador, Colômbia, Venezuela, El 

                                                 
11 CONNEL-SMITH, Gordon. El sistema interamericano. México: Fondo de Cultura Económica, 1977, p. 58. 
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Salvador e Guatemala. Coube ao panamenho Justo Arosemena redigir o Estudo sobre a 

Idéia de uma Liga Americana apresentado no Congresso, um projeto federativo que 

explicitamente reclamava a rejeição da Doutrina Monroe como condição para garantir a 

soberania do povo panamenho diante da ameaça de ocupação pelas potências capitalistas 

com a finalidade de construir um canal interoceânico. Ele lembrava o território arrancado 

pelos Estados Unidos ao México em 1848 e a intervenção em Santo Domingo em 1861. 

Monroe e seu sucessor Adams só sentaram como principio antieuropeu, se assim pode se 

chamar, a proibição de ocupar territórios de América por outras potências que as de este mesmo 

continente. Se em suas miras entrava impedir todo ataque violento das nações européias contra 

as americanas, que comprometesse sua existência ou seu império, Santo Domingo e México 

respondem com claridade. Fracas como são as nações sul-americanas, melhor será se formarem 

sua própria política por meio dessa mesma liga atrás da qual estão há quarenta e dois anos, que 

procurar aproximações em troca das quais nada podem oferecer, senão é o mesmo que com 

tanto interesse querem resguardar, sua independência.12  

 

A proposta consistia em impedir as guerras entre os países hispano-americanos; a 

unidade diante de eventuais guerras contra potências estrangeiras; a firma de um tratado de 

comércio e navegação, tanto marítimo quanto fluvial; e sobretudo o estabelecimento de 

uma cidadania comum. O projeto, porém, uma vez passado o perigo da intervenção 

européia, ficou relegado ao esquecimento. 

A Guerra Civil norte-americana de 1861-1865 foi uma guerra nacional de conteúdo 

antiimperialista, com o resultado da eliminação das plantações escravistas do sul orientadas 

ao mercado britânico e sua substituição pelo uso de mão-de-obra assalariada na agricultura. 

Ela concluía a revolução burguesa iniciada por Washington, unificando a nação ao quebrar 

a secessão sulista, num momento em que os Estados Unidos se estendem do Atlântico para 

                                                 
12 AROSEMENA, Justo. Panamá y Nuestra América. México: UNAM, 1981, p. 208. 
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o Pacífico. Só em 1860 o capital norte-americano havia alcançado um desenvolvimento 

suficiente para se desprender da indústria inglesa. 

O desenvolvimento da indústria britânica havia determinado o aumento da 

agricultura norte-americana escravista, provedora de alimentos e matérias primas para o 

capitalismo inglês. Para a burguesia nortista, destruir a escravidão significava liquidar a 

influência do imperialismo inglês e a conquista para o capital autóctone de toda a 

sociedade. O conflito teve vários protagonistas: o Norte industrial onde o trabalho era livre, 

o Sul escravista que se apoiava na Inglaterra e em menor grau na França e na Espanha 

(dispostas a intervir em favor dos escravistas), enquanto a classe operária inglesa tomava 

partido contra seu governo em favor do Norte.  

Tanto o sistema de trabalho livre como o sistema escravista requeriam uma 

constante expansão. O sistema de fábricas, o transporte ferroviário e a chegada de 

imigração estrangeira, com o desenvolvimento das cidades, criaram no Norte uma dinâmica 

social inteiramente diferente da baseada no trabalho escravo, o que conduziu a uma mútua 

desconfiança e hostilidade. Para o Sul, com seu sistema escravista confinado na produção 

de algodão para a indústria têxtil inglesa, ficou evidente que não poderia competir em poder 

com o território de trabalho livre. Por essa razão, dos dois lados, a necessidade de forçar a 

própria expansão para novos territórios se mostrava impossível de alcançar sem um conflito 

inevitável. O antagonismo conduziu a uma disputa entre ambos os sistemas pelo uso do 

governo nacional em rumos opostos em função dos seus respectivos interesses. Quando o 

Partido Republicano ganhou o controle do governo, com a eleição de Abraham Lincoln em 
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1860, os escravistas compreenderam que não haveria esperança para sua sobrevivência 

histórica, e promoveram a secessão.13 

Os burgueses republicanos conseguiram arrastar sob sua bandeira as forças 

progressistas dentro da nação e no exterior. O Norte contou com o apoio dos negros no Sul, 

o que debilitou a Confederação, e ganhou o da massa de pequenos agricultores. A vitória da 

burguesia revolucionária possibilitou a continuidade da União e a libertação dos escravos. 

Com o fim da Guerra Civil, acabaram também as transformações revolucionárias 

defendidas pela burguesia na sociedade norte-americana. A reforma agrária, por exemplo, 

foi aplicada de maneira muito desigual. The Homestead Act de 1862 deu aos pequenos 

agricultores brancos acesso livre aos territórios no Oeste, mas reservou as melhores terras 

para as corporações ferroviárias. 

Essas peculiaridades do desenvolvimento político, social e intelectual do país 

condicionaram as particularidades do imperialismo norte-americano que emergeu no final 

do século, como veremos. O fato fundamental é que, do ponto de vista econômico, os 

Estados Unidos foram uma colônia durante os três primeiros séculos da sua existência e, no 

período posterior à Guerra Civil, o país viveu uma transição quase direta de uma economia 

colonial para uma economia imperialista. 14 

Com a entrada da nova potência industrial no cenário mundial, outros efeitos se 

fizeram sentir nas principais nações capitalistas. A crise iniciada em 1873, conhecida como 

a primeira Grande Depressão, marcou o inicio do processo de exportação de capitais desde 

a Grã-Bretanha. Nos anos seguintes, uma onda de protecionismo tomou conta do mundo 

desenvolvido. A Alemanha de Bismarck abandonou a política livre-cambista em 1879; a 

                                                 
13 SIMONS, Algie Martin. Social Forces in American History. New York: Macmillan Co., 1911, p. 220. 
14 Sobre esse ponto ver GAIDO, Daniel. “The American Path of Burgeois Development”, in.Journal of 
Peasant Studies, No 29, January 2002. 
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França, que abrira seu mercado durante o Segundo Império (1852-1870) voltou a fechá-lo. 

Nos Estados Unidos, a força dos grupos protecionistas começou a crescer até ganhar a 

presidência com Benjamin Harrison em 1888.  

Na Grã-Bretanha a burguesia inglesa procurou dar saída à crise colocada 

simultaneamente pelo capital excedente e a tendência do movimento operário organizado a 

desafiar o poder estatal. A produção industrial inglesa não voltou a alcançar o mesmo ritmo 

de crescimento, depois de um período de cinqüenta anos de auge quase ininterrupto. O 

produto nacional foi se recuperando, mas através do crescimento do setor de serviços, 

abrindo uma época de crescentes dificuldades para a indústria manufatureira. Os preços e 

os benefícios diminuíram sem parar durante os seguintes vinte anos. A concorrência da 

Alemanha e dos Estados Unidos tinha reduzido a posição da Inglaterra como fabrica do 

mundo, e inclusive estava se introduzindo no próprio mercado inglês. 

As instituições financeiras centradas em Londres tinham começado a ganhar 

influência na presença ultramarina britânica a partir de 1850. O investimento externo não 

permaneceu restrito aos entrepostos e às zonas litorâneas como até então, e as companhias 

ferroviárias começaram a se desenvolver em continentes que eram vistos como 

impenetráveis. Foi especialmente após 1870 que a expansão do poder financeiro britânico 

criou um 'império invisível' de dimensões mundiais que compensou a divisão de sua 

influência econômica com os Estados Unidos e a Europa. Os rendimentos gerados e o 

suporte dado ao próprio comércio de exportação ajudaram a reduzir a queda de 

competitividade britânica com relação às demais nações industrializadas.15 

                                                 
15 CAIN, P.J. & HOPKINS, A.G.. “Gentlemanly Capitalism and British Expansion Overseas II: New 
Imperialism, 1850-1945”. Economic History Review, New Series, Vol. 40, no. 1, 1987. 
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Durante o último quarto do século XIX, a América Latina viveu uma nova etapa na 

sua integração ao mercado mundial, servindo como escoadouro do excesso de capitais e 

manufaturas da Inglaterra, e se consolidando como uma região do mundo primário-

exportadora. O fluxo de dinheiro provocou importantes mudanças sociais, promovendo a 

unificação nacional e a tentativa de impor normas capitalistas na propriedade da terra e nos 

mercados de trabalho. No Brasil e no México, a legislação foi ajustada para promover 

propriedades vitalícias e proibir a propriedade coletiva da terra. O resultado foi uma massiva 

transferência de ativos para mãos privadas, que consolidou ainda mais o poder oligárquico. Na 

Argentina e no Chile, as chamadas “campanhas do deserto” contra os indígenas por volta de 

1880 tiveram um efeito semelhante.16 

A legislação relativa ao trabalho foi mais gradual, embora não menos controversa em 

seu impacto. Nas economias de plantação, como Cuba e Brasil, o surgimento massivo de 

produção exportadora reforçou instituições arcaicas como a escravidão. O comércio de 

escravos transatlântico chegou ao fim em 1850 – no tempo em que a escravatura realmente 

acabou em outros lugares da América Latina – e entre as décadas de 1860 e 1880 (quando a 

escravidão foi finalmente abolida no Brasil), a maciça imigração européia, a libertação de 

diferentes categorias de escravos e o recrutamento de trabalho assalariado doméstico criaram 

mercados de trabalho mais complexos, e com eles novos fenômenos políticos.  

Os recursos financeiros oferecidos “generosamente” aos governos latino-americanos 

financiaram os débitos, a grande obra pública e os sistemas de transporte urbanos e 

nacionais. A catarata de recursos via empréstimos ou investimentos diretos sustentou uma 

onda de desenvolvimento capitalista, sobretudo nos países mais ricos, como Argentina, 

                                                 
16 LEWIS, Colin. Op. cit. 
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Chile, Brasil e México, que a despeito de algumas tentativas de resistência se tornaram 

semicolônias.  

Essas condições determinaram um desenvolvimento deformado, combinando as 

formas mais atrasadas da exploração econômica com os maiores avanços tecnológicos e do 

processo de produção nos setores vinculados aos interesses do imperialismo. Seguindo os 

passos da Grã-Bretanha, a Alemanha e a França procuraram também estreitar laços com as 

classes dominantes locais sul-americanas, enquanto no México, os Estados Unidos 

começaram a ter um peso cada vez maior tanto na economia como nos assuntos políticos.  

Diretamente vinculados à crescente influência do capital inglês nos assuntos latino-

americanos, dois graves conflitos militares estouraram na segunda metade do século XIX 

entre países de América do Sul.  A Guerra da Tríplice Aliança (1864-1870) quebrou a única 

tentativa de desenvolvimento não baseado na mono-produção primária para exportação no 

continente:  Brasil, Argentina e Uruguai se aliaram para a destruição do Paraguai, que 

estava em pleno esforço pela construção de uma indústria nacional. Em pouco mais de 

cinco anos mais de 300 mil vidas foram perdidas e a economia paraguaia completamente 

arrasada. Ainda que a Inglaterra não tivesse uma intervenção direta no conflito, resultou sua 

grande beneficiaria. No final de guerra, Brasil e Argentina ficaram fortemente endividados 

com os banqueiros londrinos, e suas economias subordinadas aos interesses da City. O 

resultado da guerra foi a consagração histórica, sob o comando conjunto de Rio de Janeiro e 

Buenos Aires, do caráter periférico e dependente do capitalismo sul-americano.17 

No conflito paraguaio, Brasil e Argentina normalizam a função centralizadora dos 

respectivos aparatos estatais e seu lugar na sociedade, completando a unificação nacional, 

                                                 
17 CASTRO MAGALHÃES MARQUES, Maria Eduarda. A Guerra do Paraguai: 130 Anos. Rio de Janeiro: 
Relume-Dumará, 1995. 
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ao passo que se inicia, ao ritmo do grande fluxo de capitais, uma expansão inédita das 

trocas comerciais com o exterior. Um processo similar fixou o lugar dos países andinos na 

Guerra do Pacífico (1876), desatada pela disputa pelo salitre, desta vez com uma ingerência 

mais ostensiva da Inglaterra. Como resultado de sua vitória militar no conflito contra 

Bolívia e Peru, o Chile expandiu seu território ao norte à custa dos vencidos. A guerra 

definiu as fronteiras regionais que vigorariam durante todo o século XX, e as conseqüências 

sociais seriam sentidas nos países envolvidos por um longo período.  

Em finais da década de 1880, crises políticas vinculadas ao progressivo 

endividamento com a City londrina começaram a estourar em diversos países.  Na 

Argentina, a oligarquia advertia que o pequeno setor que tramitava os empréstimos e 

detinha o poder do Estado levava ao risco de perder o controle do país para os prestamistas 

estrangeiros. Assustados, os fazendeiros de Buenos Aires começaram a esboçar posições 

nacionalistas, com críticas ao governo e expressões de hostilidade contra a Grã-Bretanha e 

seus banqueiros. Esse antiimperialismo era puramente defensivo e de signo negativo, 

procurando apenas impedir que o capital financeiro internacional avançara além de certo 

ponto no controle do país, e inconseqüente, tendo aparecido somente quando as alternativas 

do mercado mundial reduziram os ingressos agropecuários em beneficio do capital 

financeiro. 18 

O acelerado controle imperialista dos lucros em todos os ramos da economia 

favoreceu o aparecimento de uma forma de nacionalismo no Chile. A reação contra a 

crescente penetração imperialista foi adquirindo volume até plasmar-se em um forte 
                                                 
18 Em 1890, uma frente heterogênea e com objetivos políticos contraditórios organizou em Buenos Aires uma 
rebelião abortada em que coincidiam parte da oligarquia, as classes médias e o emergente proletariado, e 
todos eles, à sua maneira, colocaram o problema do sufrágio universal. Os produtores nacionais começavam a 
perceber que sem a democratização do sistema político, seu poder sobre o Estado era debilitado pela presença 
do capital internacional. PEÑA, Milcíades. Alberdi, Sarmiento, el 90. Límites del nacionalismo argentino en 
el siglo XIX. Ed. Fichas,  Buenos Aires, 1971, p. 25. 
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movimento liderado pelo presidente Balmaceda no final da década de 1880. Ao mesmo 

tempo, o movimento operário chileno organizava a primeira greve geral da América Latina.  

A posição antibritânica de Balmaceda expressou-se na tentativa de deter o processo 

de expansão do imperialismo inglês no salitre, como também no esforço em iniciar relações 

econômicas com outros capitalismos. Os fatos mais relevantes foram o aumento do 

intercâmbio comercial com os Estados Unidos e a Alemanha e a contratação de um forte 

empréstimo alemão.19 

No Brasil, o desenvolvimento do Centro-Sul, a abolição da escravatura e a 

introdução de imigrantes mostrou que a política econômica do Império era cada vez mais 

inadequada às necessidades do país. O descontentamento com o regime imperial foi 

crescendo, junto com a convicção de que um governo republicano poderia oferecer 

condições mais adequadas para o desenvolvimento capitalista. Enquanto o complexo 

econômico que girava em torno ao governo imperial tinha sido virtualmente ocupado pelos 

capitais ingleses, a economia cafeeira de São Paulo estreitava suas relações com os Estados 

Unidos. O mercado estadunidense representava o destino de mais da metade dos grãos de 

café brasileiro vendidos no estrangeiro. A emergente burguesia brasileira, que sob o 

Império estava completamente submetida ao sistema financeiro britânico, espelhava-se 

cada vez mais no modelo político e na legislação norte-americana.  

Um movimento cívico-militar promoveu o golpe de 15 de novembro de 1889, que 

enviou o imperador Pedro II rumo ao exílio e proclamou a República. A partir de então, a 

hegemonia da burguesia do café, aliada aos fazendeiros do sul do país, se estendeu do nível 

                                                 
19 Um guerra civil dirimiu em 1891 a contradição de interesses entre os setores que tentaram realizar o ensaio 
nacionalista e aqueles que preferiram consolidar os laços de dependência com a metrópole inglesa, com a 
vitória desses últimos. Balmaceda, derrotado, suicidou-se no dia de termo do seu mandato presidencial. 
VITALE, Luis. Interpretación marxista de la historia de Chile. Vol. IV. Santiago: Ed. Latinoamérica, 1969. 
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estadual ao nível nacional. Na Constituição de 1891, os grandes Estados federados 

impuseram os princípios que assegurariam esta hegemonia, estabelecendo uma ampla 

autonomia estadual, autorizando aos governos estaduais a contraírem empréstimos externos 

e contarem com forças militares próprias. Até a queda da Monarquia, a maioria dos 

Ministros do Exterior e um número considerável de diplomatas provinham das províncias 

produtoras de açúcar do Nordeste. Durante a Primeira República, a maioria dos Ministros 

do Exterior e diplomatas passariam a vir do Centro-Sul. Os velhos barões do açúcar tinham 

desenvolvido relações proveitosas com seus sócios na Inglaterra, enquanto a nova elite do 

café se aproximava dos Estados Unidos.20 

O levante nacional no México que derrotou a intervenção francesa em 1867 rompeu 

todas as barreiras que se levantavam contra o desenvolvimento mexicano como Estado 

nacional burguês: a vitória da Reforma liderada por Benito Juarez significou a derrota 

definitiva das forças conservadoras no século XIX. A morte do líder nacional em 1872 não 

interrompeu o avanço da modernização capitalista apadrinhada pelos “cientistas” 

positivistas. Ela foi retomada pelo liberal Porfírio Díaz, que iniciou em 1876 um regime de 

ferro que se prolongaria por 34 anos. Seu governo autoritário e violentamente repressivo 

conseguiu consolidar o governo federal e as instituições do Estado central, a expensas dos 

caudilhos e minorias das diferentes regiões. 

No começo, Díaz procurou explorar as contradições entre as potências capitalistas 

para impedir a perda do controle político do país a mãos do capital estrangeiro. Com 

relação à Grã-Bretanha, o principal exportador de capitais do período, o porfiriato tirou 

vantagem da concorrência que as exportações britânicas sofriam no mercado mundial. De 

                                                 
20 BRADFORD BURNS, E. “As relações internacionais do Brasil durante a Primeira República”, em Historia 
Geral da Civilização Brasileira. V. 9.  São Paulo: Difel, p. 377. 
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forma semelhante, para contrabalançar a crescente influência dos Estados Unidos no 

México, fortaleceu as relações com os países europeus mais importantes. 

O longo regime de Porfírio Díaz representa a inserção do México no processo de 

acumulação em escala mundial na era de ascensão do imperialismo através de novas formas 

de exploração do trabalho: fazenda moderna e economia de plantação, desenvolvimento 

industrial de certas ramas (transporte ferroviário, têxteis, alimentação, energia elétrica), 

auge e modernização da indústria mineira, ruína do artesanato e do pequeno produtor 

camponês, proletarização e pauperização com a presença permanente de um forte exército 

industrial de reserva, e a conseqüente pressão à baixa dos salários.21 

Segundo demonstraram Edward Betty e outros autores, depois de 1890 o regime 

porfiriano sofreu uma reviravolta do esquema livre-cambista para o protecionismo com a 

finalidade de acelerar o processo de industrialização. A mudança foi uma resposta 

defensiva frente ao crescente peso econômico dos Estados Unidos na realidade nacional, 

favorecendo aos capitais europeus por sobre os estadunidenses. Na visão porfiriana, 

representando os interesses do capital local, era necessário dar um impulso especial ao 

progresso material como o único caminho possível para conter a ameaça à soberania que 

representava a pujante economia estadunidense. 22 

Esse quadro complexo, cheio de desigualdades, configurava uma América Latina 

que estava às portas de entrar numa nova etapa histórica, com a projeção dos interesses dos 

Estados Unidos na região. Ao atraso econômico, social e político somou-se a enérgica 

ambição norte-americana. A cena na qual os atores do drama se encontraram realmente cara 

a cara pela primeira vez será tema do próximo capítulo. 

                                                 
21 GILLY, Adolfo. La revolución interrumpida. México: ERA, 1984, pp. 20-32 
22 BEATTY, Edward N. Institutions and Investment: The Political Basis of Industrialization in Mexico before 
1911. Stanford: Stanford University Press, 2001. 


