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Á guisa de conclusão 

 

A clivagem que, ao longo do século XIX, separou crescentemente a dinâmica 

histórica dos Estados Unidos daquela dos países que compõem o que posteriormente seria 

chamado de América Latina, vincula-se aos diferentes desenvolvimentos que ambas regiões 

experimentaram a partir das respectivas independências. Houve, certamente, diferença entre 

os Estados Unidos e o resto do continente quanto à natureza das revoluções democráticas  

(mais amplas ou mais limitadas) que os transformaram em países independentes. No norte 

do continente surgiu uma burguesia industrial, e um Estado disposto a favorecer seu 

desenvolvimento, cujas origens remontam ao período colonial. Do México para o sul, em 

geral, as revoluções democráticas independentistas foram limitadas, e finalmente 

hegemonizadas, depois de uma luta social e política interna, por “oligarquias” que temiam e 

se enfrentavam às reivindicações das massas populares.  

A primeira fase da revolução “burguesa” de independência aconteceu nos Estados 

Unidos de forma parcial, por exemplo, conservando o instituto da escravidão nos estados 

do Sul e uma ampla autonomia mútua para as antigas treze colônias, daí as ambigüidades 

da Doutrina Monroe, cujo real conteúdo irá se definindo na prática. Nos países latino-

americanos, o fracasso de uma unidade política semelhante à que foi preservada pelas ex-

colônias inglesas foi condicionada pela falta, ou debilidade, de laços econômicos mútuos, 

de integração territorial através de vias de comunicação, da debilidade das forças orientadas 

ao mercado interno, e da impossibilidade das lideranças independentistas para superarem as 

limitações de classe das forças sociais hegemônicas de seus respectivos países. Essas 

condições levaram à rápida vinculação das oligarquias sul-americanas com a burguesia 
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inglesa e a uma dinâmica de fragmentação política crescente. Os países de colonização 

ibérica se integraram ao mercado mundial, dessa forma, como exportadores de matérias-

primas, que determinaria finalmente seu status políticos de “semicolônias”, para usar um 

termo que o marxismo popularizou no século XX. 

Durante o século XIX, o conflito nos Estados Unidos entre o sistema econômico do 

Norte industrialista, crescentemente voltado para uma dinâmica capitalista autônoma e 

baseada no mercado interno, e do Sul, fundado numa relação ainda colonial do ponto de 

vista econômico com a Grã-Bretanha (além da própria sobrevivência da escravidão, que 

estreitava o mercado interno), se manifestou numa continua necessidade de ambos de lutar 

pela supremacia política na União. A partir de meados do século XIX, grande parte do 

território mexicano passou a mãos norte-americanas, às vezes por iniciativa dos escravistas, 

e outras como resultado da tendência expansiva própria de uma economia capitalista já 

bastante dinâmica. A partir da complexa combinação desses fatores na expansão territorial 

a expensas do México devem ser entendidas, por exemplo, as polêmicas, e incluso 

contraditórias, posições assumidas por Marx e Engels a esse respeito. O expansionismo 

precoce dos Estados Unidos pôs em alerta os países de colonização espanhola, o que 

promoveu algumas tentativas de unificação política, nas quais a “unidade latino-americana” 

foi se conformando como uma resposta histórica ao que era crescentemente visto como 

uma ameaça comum a todos os países da América “ibérica”. 

A luta interna nos Estados Unidos que concluiu com a vitória da burguesia 

industrial nortista na Guerra de Secessão, quase um século após a independência, criou as 

condições para um pleno desenvolvimento das potencialidades do país no sentido 

capitalista. Quando a reconstrução posterior à Guerra Civil foi concluída, a dupla pressão 

dos conflitos sociais internos e da ascensão dos novos imperialismos europeus começou a 
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promover a idéia de procurar no exterior a saída dos problemas que criava o enérgico 

desenvolvimento capitalista do país. E o exterior, no período abrangido por este trabalho, 

significava, em primeiro lugar, a “outra América”, a América vasta situada além da 

fronteira ao sul. 

A proposta de “união pan-americana” que expressava o impulso norte-americano 

para o sul do continente foi acompanhada pela promoção de ideais de paz, democracia e 

progresso associado. O encontro de ministro plenipotenciários das Américas em 

Washington, em 1889, porém, trouxe rapidamente todos para a realidade. Nem a própria 

motivação era tão idealista, nem os “outros” americanos seriam facilmente convencidos 

disso: o movimento dessas contradições entrava em processo de aceleração. 

Com a Guerra Hispano-americana de 1898 e o subseqüente expansionismo dos 

Estados Unidos começou a se colocar na América Latina a necessidade de responder a esse 

avanço, agora já mais claramente visto como imperialista. As elites políticas dominantes, as 

quais estavam enfrentando crescentes dificuldades internas, mostraram limitações para estar 

à altura desse desafio, que no decorrer histórico se evidenciariam decisivas. O traço 

marcante que caracterizou a evolução histórica dos Estados Unidos foi sua rápida ascensão 

ao status de potencia mundial, se equiparando com as antigas potências européias, em uma 

rápida transição da condição colonial para o depois chamado de “imperialismo norte-

americano”, o que lhe ofereceu a possibilidade de explorar sua tradição democrática como 

ferramenta política para justificar e promover sua expansão. 

Se consolidou, então, em contrapartida, a idéia de “América Latina” como 

designação para uma identidade histórica comum, que se definia crescentemente em função 

da mencionada alteração do equilíbrio político mundial. O “latino-americanismo” floresceu 

vinculado a uma nova camada social, a geração de jovens “pensadores” latino-americanos, 
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herdeiros, por sua vez, de uma tradição liberal “ilustrada” pré-existente, produto da 

expansão mundial do ideário iluminista do século XVIII. Na nova situação histórica, os 

intelectuais que estavam mais vinculados à oligarquia dominante expressaram a tendência a 

procurar um apoio nos países europeus, como a França e a Espanha, que simbolizavam o 

passado dessa classe, configurando uma espécie de “latino-americanismo conservador”. 

No quadro do desenvolvimento econômico e da decorrente crescente diferenciação 

social, o surgimento do movimento operário e as sérias crises políticas, foi aparecendo no 

interior do latino-americanismo desse período uma consciência antiimperialista que 

incorporou alguns dos desenvolvimentos políticos e ideológicos da luta internacionalista 

do operariado. Coincidente com a escalada das investidas norte-americanas no Caribe, o 

encontro do latino-americanismo com o pensamento socialista europeu que cristalizara, nas 

décadas precedentes, em organizações como a Associação Internacional de Trabalhadores 

(1864) o a Internacional Socialista (1889), teve frutos numa formulação superior do 

programa da unidade latino-americana que ganhou, assim, um conteúdo social mais claro. 

Um episódio significativo desse processo aconteceu em 1913, com a expulsão do 

dirigente e intelectual Manuel Ugarte do Partido Socialista Argentino. Sua importância 

vincula-se ao fato de ser consoante à colocação da “questão nacional latino-americana” por 

Ugarte, de um lado, e também à emergência da proposta de organização política 

independente da classe operaria por um grupo de jovens revolucionários, no PSA e fora 

dele. Em essa circunstância, os dois elementos não se articularam numa síntese, mas a cena 

já sugere que podia se tratar de uma necessidade histórica. Um programa socialista de 

unidade latino-americana foi postulado, não por acaso, em Cuba, por Julio Antonio Mella, 

na década seguinte. Se conjugaram assim a luta nacional cubana, o movimento da Reforma 

Universitária (iniciada na Argentina em 1918), da qual Mella foi o principal líder em seu 
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país, e o internacionalismo proletário, que levaria ele a ser o fundador do Partido 

Comunista de Cuba. 

Os partidos e movimentos políticos latino-americanos fariam a partir deste período 

toda uma experiência histórica para comprovar qual era seu papel na luta pela unidade 

continental, e qual seria a função do programa latino-americanista em relação aos interesses 

de classe dos quais eram, de modo explícito ou implícito, portadores. O século XX se 

apresentaria como o palco histórico em que todas as classes sociais do continente, e suas 

expressões políticas, seriam submetidas a essa prova. Hoje, pode-se dizer que da 

assimilação das conclusões dessa experiência depende o futuro da unidade continental, 

como fator decisivo para a resolução dos problemas, herdados do passado histórico ou 

postos pelos desenvolvimentos contemporâneos, da América Latina. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


