8º Ano E. F.

História

Habilidade:
(EF08HI08) Conhecer o ideário do
líder dos movimentos
independentistas e seu papel nas
revoluções que levaram às
independências das colônias
hispano-americanas.
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Os líderes pela emancipação da América e o pan-americanismo

O criollo San Martín, nascido na atual Argentina em 1778, liderou os movimentos
pela independência desse país e colaborou para a libertação do Chile e do Peru. San
Martín planejava criar Estados independentes na América, cada qual governado
com seus interesses.
Ao norte do continente, Simón Bolívar liderou a independência da GrãColômbia. Bolívar era um militar centralista, que acreditava em um poder forte e
único composto por Estados independentes, porém solidários entre si, e que
formassem uma confederação.
Conhecida atualmente como bolivarianismo, a política de solidariedade de Símon
Bolivar tinha como objetivos principais a união dos países americanos contra o
Absolutismo europeu, além da manutenção da paz continental e a igualdade entre
os governos participantes.
Os ideais de solidariedade continental de Simón Bolívar, também chamado
de pan-americanismo, foram colocados em prática durante um breve período de
tempo. A partir de 1819, Bolívar organizou a República da Grã-Colômbia, composta
por Venezuela, Equador e Colômbia, além do Panamá, localizado na América
Central. Essa confederação durou até o ano de 1830. (Adaptado de “Vontade de Saber – História – 8ºano, Ed. Ftd, 2019”)
3

1 – O texto fala sobre um ideal de solidariedade e cooperação entre
os países da América Latina após as suas independências, porém, o
Brasil não é citado em dentro dessa confederação. Por que isso
ocorre?
2 – Observando o atual mapa da América Latina,
podemos afirmar que o desejo de Bolívar de “uma
grande América unida” de fato aconteceu?
3 – San Martín nasceu onde seria hoje em dia a
Argentina, e lutou pela independência desse país,
mas também pela independência de Chile e Peru.
Em sua opinião, o que levaria um líder como San
Martín defender outros países além do seu?

Bons estudos !
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