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A Independência da América Espa-

nhola está relacionada às transformações 

que ocorreram no século XVIII na Europa 

e que levaram à ruína o Absolutismo. 

 A independência das colônias ingle-

sas na América do Norte, a Revolução Indus-

trial, o Iluminismo e a Revolução Francesa 

causaram um grande impacto na América 

Espanhola. 

 Entre o final do século XV e o início do 

século XVI, a Espanha constituiu na América um imenso império colonial, riquíssimo 

em metais preciosos e que, até o final do século XVIII, foi a principal fonte de sustento 

da Coroa espanhola. A Coroa dividiu a administração em quatro vice-reinos; Nova Gra-

nada, Nova Espanha, Rio do Patra e Peru. Junto foram criadas quatro capitanias com 

função de defesa: Guatemala, Chile, Cuba e Venezuela. 

 O Pacto Colonial visava permanecer com o monopólio comercial através de 

uma série de limitações comerciais e de algumas obrigações por parte da colônia. Em 

meados do século XVIII, a riqueza das colônias espanholas já não era a mesma. Em 

séculos anteriores sugou praticamente toda riqueza de algumas regiões. 

 A Espanha tornou-se grande devedora da Inglaterra e da França, pois impor-

tava produtos, já que seu desenvolvimento industrial era atrasado. 

 Para contornar a situação, a Coroa espanhola, aumentou os impostos e restrin-

giu ainda mais o comércio colonial. Tais medidas desagradaram os colonos, em espe-

cial os criollos. Além dessas restrições econômicas, os criollos também eram proibidos 

de tomar decisões políticas, pois o controle estava nas mãos dos Chapetones. 

 No século XIX, ocorreram diversas transformações no continente americano. 

As colônias espanholas e o Brasil se transformaram em Estados Nacionais. Simultane-

amente, os Estados Unidos se expandiram para o Oeste, enfrentaram uma violenta 

guerra civil, conhecida como Guerra da Secessão e, por fim, estabeleceram o seu do-

mínio na América Latina. 

 No século XIX, teve início o processo de descolonização da América Latina. No 

século XIX, teve início o processo de descolonização da América Latina, levando à for-

mação de Estados independentes, cujo modelo econômico era o agrário-exportador. 

Pouco antes da emancipação das colônias espanholas, a sociedade colonial se apre-

sentava rigidamente hierarquizado, onde o nascimento, a tradição e a riqueza definiam 

a posição social do indivíduo. 

 A elite colonial, dividia-se em: Criollos – eram descendentes de espanhóis nas-

cidos na América; Chapetones – eram pessoas nascidas na metrópole e que possuíam 

todos os privilégios e ocupavam os altos cargos administrativos; Camada intermediaria 



– era formada por comerciantes, advogados, médicos, professores, artesões, etc; Ca-

mada dominada – era formada pela grande maioria da população. 

 

▌ATIVIDADES    

 

1. Com o que podemos relacionar a independência da América Espanhola? 

2. Que eventos são apontados no texto como causa de grande impacto na América 

Espanhola? 

3. Como podemos caracterizar o império constituído pela Espanha na América en-

tre o final do século XV e o inicio do século XVI? 

4. O que visava o Pacto Colonial? 

5. A Espanha era uma grande devedora da Inglaterra e da França. O que ela fez 

para contornar essa situação e quais foram as consequências de suas medidas? 

6. Explique quem eram os Criollos e os Chapetones. 


