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RESUMO

O tema geral  deste trabalho é a doutrina política americana , Monroe , que é “inagurada" no século XIX através do discurso do então presidente 
americano James Monroe em 1823 que em suma fazia a promessa de não interferência dos Estados Unidos na Europa e da mesma forma a 
Europa não se intrometeria nos assuntos da América , colocando então os Estados Unidos como protetores do continente contra qualquer 
tentativa de recolonização, criando então o conceito de América para os americanos que seguida por todos presidentes durante o período acima 
citado e demonstrar sua importância na consolidação do Estado Americano durante o século XIX , explicitando a influencia desta junto aos demais 
países da América Central e do Sul , além da região caribenha . Tendo como objetivo explicitar como a doutrina Monroe decretou a hegemonia 
americana sob os demais países da América Central e do Sul , além do Caribe e como esta foi seguida pelos governantes americanos durante 
grande parte do século XIX . Demonstrar como o papel da Doutrina Monroe na relação com a Europa e seus interesses políticos , econômicos e 
militares no continente americano . Seguindo o referencial teórico e utilizando de autores como Leandro Karnal que em seu livro "História dos 
Estados Unidos" demonstra como tal doutrina foi de vital importância para a hegemonia e a consolidação da nação estadunidense no campo 
político , diplomático , econômico e militar . Tem-se como outro referencial artigo de Gustavo Poggio Teixeira : “ Uma política para o continente, 
reinterpretando a Doutrina Monroe” que resignifica a Doutrina Monroe  tendo um enfoque na ação norte-americana na América Central e no 
Caribe . A metodologia de tal artigo foi baseada em revisão bibliográfica das principais correntes historiográficas que tratam dessa doutrina 
política americana , interpretando e trazendo elementos que dialogam e divergem entre si para evidenciar como essa doutrina foi relevante para 
instalar o imperialismo como forma de dominação política . Tendo como resultados que são baseados nas pesquisas e nas leituras realizadas das 
fontes que foram utilizadas nesta produção textual, podemos dizer que a Doutrina Monroe foi decisória para a expansão americana no século 
XIX , tanto territorial quanto política resultando no aumento da influencia americana principalmente na América Central e na região do Caribe. 
Dado o exposto conclui-se então após o término da pesquisa que a Doutrina Monroe fez aumentar a dependência dos países , principalmente, da 
América Central e do Caribe durante o século XIX, tal dependência foi de abrangência cultural, econômica, militar e política onde surgiram vários 
países onde a influencia da política externa americana é de vital importância para o controle da sociedade.
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