
  Os futuros estados nacionais
no período da“longa espera”

México
independência pelo alto e
predomínio conservador

restauração de poder dos defensores
do antigo regime

classe dominante dividida entre
liberais e conservadores

liberais: descentralização política e federalismo

conservadores: centralismo político

constituição de 1836

conservadora

extremamente centralizadora

restringe o voto aos cidadãos mais ricos 

liberais chegam em 1856
consolidação do Estado Nacional mexicano

processo de extensão do modo de produção capitalista  

Argentina

guerras civis em torno da
hegemonia portenha e
aspirações de autonomia das
províncias do interior

palco de lutas internas no processo
de constituição do Estado Nacional

emergência do caudilhismo

insucessos da luta pela unificação

decomposição do Estado unitário

conflito entre unitarismo e federalismo 

Chile
precoce centralização política
e êxitos econômicos e militares
das classes dominantes

país "sui-generis"
próspero

politicamente integrado 

após a independência 

O'Higgins é deposto, acusado de autoritário

período de disputas internas e
breve experiência liberal e federalista

constituição de 1833 extremamente autoritária

até 1850, Chile vive uma fase de tranquilidade institucional

a partir de 1850, começa uma onda de reivindicações liberalizantes 

Peru e Bolívia
isolamento econômico e
desarticulação político-social

países típicos da instabilidade e fraca integração

muitos golpes

vários presidentes em poucos anos

constantes mudanças constitucionais

fronteiras flexíveis 

as independências não alteram
a ordem política, econômica e
social vigente no período colonial

impotência dos grupos dominantes rurais e mineiros

estagnação em suas atividades produtivas

isolamento econômico 

mantêm as comunidades indígenas

meados do século XIXrompem com o isolamento externo

cenário político marcado por tensões

velha elite dirigente

novas classes dominantes

agentes econômicos estrangeiros e militares 

estabilidade política e
transformações econômicas

viáveis somente durante o século XX  

América Central
fragmentação política e
economias fracamente articuladas

independência da América Central
relacionada à independência do México

sistemas econômicos

atrasados

autossuficientes

isolados geograficamente 

região fragmenta-se após a independência 

vazio institucional

desorganização econômica

desordens administrativas

indefinições políticas 

Guatemala 
conservadores dominam
a política apoiados pela Igreja

Costa Rica 
cultura de subsistência

integra-se ao mercado mundial

reformas liberais
embate aos mecanismos coloniais
de apropriação da terra e
controle da mão-de-obra  

ordenamentos políticos e
alternância de ambientes liberais
e conservadores no século XIX
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