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Introdução 

 

Dentre os temas que dominam a atualidade política contemporânea na América 

Latina, justificadamente poucos concitam tanta atenção como o da possível aliança entre 

as nações que a integram, somado ao da relação que elas mantêm, individualmente ou 

como aliadas, com os Estados Unidos. Ambos os problemas têm uma longa história, 

não sempre estudada com o rigor que merece, se levamos em conta que as experiências 

do passado não só podem ajudar a responder melhor aos desafios atuais como encerram 

os sinais do processo constitutivo de nosso presente e, no legado das lutas ideológicas e 

políticas, talvez a chave do futuro.   

A recuperação da experiência histórica exige em primeiro lugar tomar uma 

distância crítica com relação à vertente “integracionista” no sentido basicamente 

comercial que prima desde a década passada no debate sobre o destino do continente. 

Do lado da América Latina, os resultados dessa política vêm demonstrando que ela só 

satisfaz os interesses de alguns setores das classes dominantes. Da parte dos Estados 

Unidos, a já desgastada proposta de um Acordo de Livre Comércio das Américas e a 

tática de assinar acordos bilaterais com diferentes governos expressa a evidente intenção 

de aprofundar ainda mais a colonização econômica hemisférica como uma das 

tentativas de saída de suas crescentes dificuldades econômicas. 

O trabalho crítico sobre os antecedentes dessa conjuntura demanda adotar uma 

perspectiva que não retroceda diante da complexidade dos problemas colocados. A 

história moderna mostra que só no quadro de uma visão compreensiva do capitalismo a 

escala mundial e partindo da análise das relações de produção é possível romper o 

círculo da mistificação teórica e obter respostas que abram o horizonte histórico.  
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Como sabemos, as antigas colônias européias em território americano tiveram 

uma fortuna díspar. Uma primeira questão que se apresenta é compreender as razões 

que conduziram a uma divisão das Américas que, no final do século XIX, significou a 

existência de dois campos crescentemente diferenciados como pólos contraditórios. Para 

isso, será necessário apreender o processo de desenvolvimento e as respectivas situações 

no cenário mundial que condicionaram esses destinos opostos. 

No percurso histórico, os Estados Unidos alcançariam o status de maior potência 

imperialista mundial, enquanto os países ao sul do Rio Grande mantiveram-se no atraso 

sem conseguir fazer efetiva uma solidariedade comum com conseqüências duradouras, 

apesar de algumas tentativas. Ao sul do Rio Grande: “América Latina” Qual é a 

legitimidade desse nome? Existem reais fundamentos que autorizem a falar de um 

espaço histórico diferenciado, havendo tantas diferenças, universos às vezes 

contrastantes na vida social, nas tradições culturais e até um grande desconhecimento 

mútuo? 

Nossa hipótese principal consiste em que na virada do século XIX ao XX o 

conceito de América Latina se consolidou, junto ao chamado à sua unidade, em um 

processo dialético em relação à transformação do capitalismo estadunidense em 

imperialismo e seu conseqüente impulso a converter o resto do continente em sua 

exclusiva esfera de influência. Desse modo, o núcleo de nosso objeto de estudo se 

desenrola no período que vai aproximadamente de 1890 até 1910. 

Antecipamos aqui a constatação da notória assimetria entre pan-americanismo e 

latino-americanismo durante o período que analisamos. O pan-americanismo está 

diretamente vinculado à política exterior dos Estados Unidos, ainda que suas 

formulações ideológicas não se confundam inteiramente com ela, enquanto o latino-



 9 

americanismo foi se conformando numa dialética de avanços e retrocessos, de maneira 

desigual nos diferentes países.  

A Primeira Conferência Americana de Nações de 1889 reuniu pela primeira vez 

na história delegados da maioria dos países americanos. Isso foi possível porque os 

Estados nacionais haviam sido constituídos e os governos podiam se apresentar como 

representantes dos interesses de toda a nação. Surge dali uma primeira série de 

interrogantes. A unidade nacional dos Estados Unidos no final do século XIX, 

enfatizada na hora de flexibilizar seu isolamento com relação ao resto do mundo, era 

uma orgulhosa manifestação das melhores tradições nacionais, ou representava alguma 

coisa nova? E quanto aos governantes latino-americanos, que interesses eles 

representavam, que relação mantinham com os poderes imperialistas e coloniais 

preexistentes? Atuaram em função dos interesses nacionais? 

Na virada do século, os Estados Unidos iniciaram um agressivo movimento 

expansionista. A circunstância tinha fatalmente que revelar o autêntico lugar histórico 

das classes dominantes latino-americanas e de suas presunções, para conhecimento dos 

seus dominados. Em oposição ao pan-americanismo se consolida então o latino-

americanismo, mas o seu conteúdo, defensivo e difuso em primeira instância, foi sendo 

definido ao ritmo da diferenciação social, processo que continua além do período que é 

objeto de nossa pesquisa.  

Detemo-nos ali, quando a América Latina se constitui como estratégia política 

nesse vórtice histórico desatado pela emergência do imperialismo norte-americano e, 

com isso, a passagem definitiva do capitalismo mundial para a etapa imperialista. Um 

segundo aspecto de nossa hipótese consiste em que a renovada idéia da unidade latino-

americana, proposta como ato contraditor do imperialismo, deve ser entendida no 



 10 

quadro da maturidade alcançada pelo capitalismo, que colocou a possibilidade de se 

reorganizar a sociedade mundial sobre novas bases sociais.  

Como é de hábito com os temas que envolvem grandes dimensões históricas, o 

objeto de nosso estudo tem favorecido as abordagens de corte idealista. Muitos autores 

parecem acreditar que a necessidade de explicar o complexo autoriza, particularmente 

com relação ao desenvolvimento do latino-americanismo, a concebê-lo como um 

processo evolutivo linear. Desde uma perspectiva diferente à nossa, o crítico Idelber 

Avelar levantou questões decisivas sobre o ponto: 

Como desmantelar as oposições naturalizadas do Latino-americanismo sem fazer nenhuma 

concessão àquilo contra o qual o Latino-americanismo reagiu (imperialismo, biologicismo, 

etc.)? Levando em conta o fato de que os primeiros ensaístas da Latino-americanidade 

(Francisco Bilbao, Martí, Manuel Ugarte, González Prada) representam os momentos mais 

progressivos e críticos da tradição continental, como pode uma genealogia do Latino-

americanismo reclamar, ao mesmo tempo, a herança desse espírito progressivo, crítico, 

antiimperialista, enquanto se desfaz da retórica mítica pela qual essa tradição se reproduz a 

si mesma? 1 

 

Nossa aposta consiste em nos orientar pelo método materialista dialético, que 

chama a atenção sobre o fato de que o conhecimento humano não avança em línea reta, 

mas numa curva, aproximando-se, por assim dizer, a uma série de círculos, a uma 

espiral. 

Qualquer segmento, parte, fragmento dessa línea curva pode ser transformado 

(transformado unilateralmente) em uma línea reta, independente, íntegra, que conduz em tal 

caso (se atrás das árvores não se vê o bosque) ao pântano, ao obscurantismo clerical (onde o 

sujeita o interesse de classe das classes dominantes). 2 

 

Como antídoto ao risco de produzir a “flor estéril” a que conduz o idealismo 

retilíneo e unilateral, o materialismo dialético prescreve um modo de abordar o objeto 

                                                 
1 AVELAR, Idelber. “Toward a Genealogy of Latin Americanism.”, em: Dispositio. No. 49, 1997, 121-
33. 
2 LENIN, Vladimir I. “Sobre el problema de la dialéctica”, em Cuadernos Filosóficos. Buenos Aires: 
Estudio, pp. 327-333. 
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“multilateral, de matizes inumeráveis”, com a finalidade de captar o movimento vivo 

das tendências contraditórias na realidade histórica. No Prefácio de As guerras 

camponesas na Alemania, Friedrich Engels exige que a mera composição do material 

fático se prolongue no descobrimento da “conexão interior”, o que os fundadores do 

socialismo científico consideravam a maior dificuldade do trabalho crítico. Levando em 

conta essa advertência, pensamos também que o estudo que encaramos demanda certa 

cautela teórica, evitando impor ao processo concreto esquemas derivados da tradição 

analítica do próprio marxismo, que poderiam sufocar o trabalho de articulação 

necessário para revelar as reais determinações dos fenômenos políticos e ideológicos 

analisados.  

Antes de entrar no assunto, é necessário estabelecer os limites do conceito 

“latino-americanismo”. O uso do termo é problemático, em razão de que não foi 

assumido de forma estrita por todos os autores que postularam a proposta da unidade 

continental. “Hispano-americanismo”, “indo-americanismo”, “ibero-americanismo”, 

foram outras denominações que só depois do período considerado foram assumindo 

sentidos específicos, e ainda muitas vezes de forma não totalmente definida com relação 

a que países e com referência a que bases sociais se postulavam. Em nosso texto, 

utilizamos “latino-americanismo” de forma genérica para designar as posições que 

propuseram a unidade do que em sentido corrente designamos como “América Latina” 

nos dias de hoje, ou seja, incluindo todos os países americanos e excluindo os Estados 

Unidos e o Canadá.3 

Um problema derivado dessa questão é a situação do Brasil. Durante o século 

XIX, o país manteve uma relação entre complicada e distante com o desenvolvimento 

                                                 
3 Surge o problema de como classificar a Suriname, as Guianas, e os pequenos países insulares do Caribe 
que não foram colonizados nem pela Espanha nem por Portugal. Deixamos a questão em aberto, por ficar 
fora do escopo do presente estudo. 
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político dos países de colonização espanhola. Nos latino-americanistas por nós 

considerados, as referências ao Brasil são marginais. Ao mesmo tempo, a reflexão 

brasileira sobre uma possível unidade com a América Latina é bastante limitada no 

período estudado. Ela ganha em importância já iniciado o século XX, na obra de 

Manoel Bonfim, por exemplo. Por esse motivo, tratamos o lugar do Brasil no processo 

estudado quando os acontecimentos que configuram o eixo principal de nossa pesquisa 

permitiram revelar o posicionamento da classe dominante e de alguns intelectuais do 

país. 

A estrutura de nossa dissertação adota a forma de uma espécie de ziguezague, 

acompanhando os momentos fundamentais do processo histórico crítico na interação 

entre os Estados Unidos e a América Latina. Aproximamos a lente sobre eles para 

identificar com mais precisão os fatores que os determinaram e expor melhor sua 

significação.  

O primeiro capítulo analisa as duas grandes referencias de ambos os campos, a 

visão de Simón Bolívar sobre a necessidade de unificação dos povos latino-americanos 

e a tentativa de concretizá-la no Congresso Anfictiónico de Panamá,  e a declaração do 

presidente norte-americano James Monroe, que estabeleceu a doutrina mãe da política 

dos Estados Unidos para o continente. O capítulo segundo segue as linhas fundamentais 

do desenvolvimento de ambas regiões durante o século XIX, para verificar quais eram 

as condições em que chegariam ao momento inicial de nosso objeto de estudo, a 

Conferencia Americana de Nações de 1889. No terceiro capítulo analisamos a forma em 

que surge o movimento pan-americano que a convoca e a forma como se 

desenvolveram os debates no encontro.  

No capítulo quarto são expostas as ideais de solidariedade latino-americana 

levantadas por José Martí e José Maria de Hostos durante a luta pela independência de 
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Cuba e Porto Rico. O quinto estuda a conflitiva situação interna norte-americana na 

década de 1890 que fez crescer o sentimento expansionista e abandonar o isolacionismo 

histórico dos Estados Unidos. O capítulo sexto expõe o primeiro grande choque entre as 

duas grandes tendências históricas na Guerra Hispano-americana, quando a luta dos 

cubanos pela independência foi usurpada pelos norte-americanos.  

O capítulo sétimo analisa o surgimento de uma forma de latino-americanismo 

aristocratizante, que reage à agressividade norte-americana se voltando para a Europa e 

para o passado. No oitavo, acompanhamos as ações vinculadas ao chamado Corolário 

Roosevelt da Doutrina Monroe, a declaração formal do governo dos Estados Unidos que 

expressa a transformação do país em potencia imperialista e estabelece a justificativa 

para seu expansionismo no âmbito americano. Finalmente, o capítulo nono estuda o 

encontro histórico da tradição ilustrada latino-americana com o movimento operário, 

que comporta uma formulação do latino-americanismo de conteúdo explicitamente 

antiimperialista. 

O que procuramos aqui é reconstruir a trama fundamental dessa grande abertura 

que na passagem do século XIX para o XX determinou as primeiras manifestações de 

um drama histórico que se prolonga até nossos dias. 

 
 
 
 
 


