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Capítulo IV 

Martí, Hostos e “Nossa América” 

 
 

Em contraste com a maioria dos processos independentistas nos países hispano-

americanos durante a primeira metade do século, na luta de libertação nas Antilhas 

espanholas as reivindicações sociais ocuparam um papel central, e apresentaram uma clara 

contradição com o poder oligárquico que acariciava um projeto de anexação aos Estados 

Unidos, tanto em Cuba quanto em Porto Rico. Em ambas as ilhas, o pensamento mais 

lúcido sobre os problemas da emancipação esteve representado por José Martí e os porto-

riquenhos José Maria de Hostos e Ramón Betances que, levados ao exílio, aprofundaram 

suas concepções políticos a partir do  contato com as tendências mais avançadas da vida 

política e social do seu tempo.  

Todos eles chegaram à conclusão de que a internacionalização da luta pela 

independência nacional era o único caminho para acabar com a opressão colonial e ao 

mesmo tempo evitar que as ilhas caíssem nas mãos do imperialismo norte-americano 

nascente. Por causa das especiais condições históricas em que atuaram, seu combate 

representa uma contribuição fundamental para compreender a gênese de uma estratégia 

continental revolucionária na América Latina. 

O significativo no caso de Martí é o fato de ele ter morado nos Estados Unidos, 

testemunhando em primeira mão a ascensão do capitalismo monopolista desde o ponto de 

vista de um lutador anticolonialista que advertiu o perigo do novo imperialismo para a 

soberania do seu país. Essa condição permitiu a ele ter uma perspectiva histórica muito 

mais ampla que seus contemporâneos, e também exigiu dele uma contínua avaliação de 
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suas próprias convicções. Em Hostos, por sua vez, é possível acompanhar as atitudes das 

classes sociais nos diversos países latino-americanos com relação ao problema antilhano e à 

ameaça do imperialismo, e constatar junto com ele quais eram as forças históricas que 

portavam a aspiração de mudança e progresso social. 

Vejamos a particular formação histórica de Cuba e Porto Rico para entender o 

contexto em que o moderno conceito de Nossa América surgiu no final do século XIX. O 

processo independentista mais radical das Américas no início do século havia acontecido 

no Haiti, nas Antilhas francesas, e fôra a única revolução vitoriosa de escravos da História.  

Nas Antilhas espanholas, as oligarquias nativas temeram sofrer o mesmo destino que seus 

pares haitianos e evitaram participar das revoluções de 1810. A sublevação no Haiti teve 

também a conseqüência de que, ao aumentar as possibilidades de exportação do açúcar e o 

tabaco cubano, sobre tudo aos Estados Unidos, fez que a inserção de Cuba no mercado 

mundial estivesse ligada desde os primórdios ao vizinho do norte. Por outra parte, durante 

as guerras de Revolução e do Império na França, os norte-americanos, por sua condição de 

neutrais, se tornaram os grandes mercadores das safras cubanas.  

Por volta de 1830, a metrópole espanhola começou a investir na ilha visando a 

constituir um mercado consumidor e indústrias de base, entre outras razões porque, do 

ponto de vista capitalista, Cuba se tornava mais atrativa que a própria Espanha, onde os 

trabalhadores já começavam a se organizar e apresentar reivindicações. Isso iniciou uma 

fase de produção capitalista coexistente com a economia escravista prévia. Na parte 

ocidental da ilha foi se concentrando a economia mais dinâmica, onde se assentava a 

oligarquia vinculada ao poder espanhol, enquanto no oriente permanecia a produção rural 

mais atrasada, de onde surgiriam os impulsores da luta independentista.   
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 Paralelamente ao sentimento independentista, foram surgindo posições políticas 

defendidas pelos setores mais vinculados ao capital estrangeiro. Os ligados ao capital norte-

americano defendiam a anexação da ilha àquele país, onde a idéia possuía adeptos entre os 

escravistas sulinos. Formou-se um movimento que, desde 1848, incluiu conspirações e 

tentativas armadas para a anexação de Cuba aos Estados Unidos. Segundo o historiador 

Julio Le Riverend, “muitos fazendeiros cubanos”, entendendo que aquele movimento 

favorecia a sublevação dos escravos, “abandonaram aquelas idéias e organizaram um novo 

movimento político de caráter reformista. O programa reformista defendia que o governo 

de Espanha devia implantar em Cuba uma série de medidas fiscais e administrativas em 

benefício dos fazendeiros e preparar a abolição gradual da escravidão”. O governo 

espanhol, além de não atender a essas demandas dos fazendeiros, criou impostos que os 

prejudicavam. Acirravam-se as manifestações de descontentamento. Estavam dadas, com o 

recrudescimento da repressão espanhola, as condições para que se iniciasse a guerra pela 

independência. 1 

 Os fatores e as forças que conformaram um sentimento de nacionalidade cubana e 

de um forte ideal separatista foram o desenvolvimento acelerado da indústria baseada no 

trabalho escravo, o surgimento da burguesia cubana e do operariado, a desigualdade 

regional, o antagonismo entre o grande e o pequeno capital, e o antagonismo dos interesses 

da burguesia local e a do exterior. Além disso, havia a difusão das idéias liberais e o 

desenvolvimento de uma intelectualidade nacionalista saída dos setores médios da 

sociedade cubana que, por meio da literatura especialmente, expressava e difundia o 

pensamento do Estado-Nação emergente.  

                                                 
1 RODRIGUES MAO JR, José. A Revolução Cubana e a Questão Nacional (1858-1961). Tese de 
Doutoramento, São Paulo, FFLCH-USP, 2004. 
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Essas contradições dentro do marco colonial propiciaram uma oposição à 

dominação espanhola, encampada por parte de setores da burguesia local e pelos setores 

populares, principalmente os escravos. Uma tentativa sólida de luta pela independência não 

poderia prescindir dos escravos que vinham sendo libertados paulatinamente por setores da 

própria burguesia. Assim, desde o primeiro momento, duas aspirações se fundiram: a 

independência e o abolicionismo. Em Cuba, a questão nacional estava permeada pela 

questão social. 

Em Porto Rico, o desenvolvimento principal da ilha como posto militar concentrou 

inicialmente a posse da terra em mãos da uma milícia centralizada. Quando a ilha adquiriu 

interesse econômico para a Espanha, começou a importação de escravos e uma lenta e 

tardia desapropriação do campesinato. Em matéria de desenvolvimento econômico, a opção 

para os fazendeiros de desenvolver um capitalismo agrário, única que se apresentava, foi 

surgindo de forma mais ou menos lenta, pois o campesinato livre que devia ser expropriado 

era muito numeroso. 

As relações de produção imperantes em Porto Rico durante o século XIX explicam 

a incapacidade dos fazendeiros de desempenhar o papel de seus homólogos no continente. 

Ficou assim ausente um elemento central das forças que impulsionaram as guerras da 

independência, fechando a via americana para a formação do Estado nacional, assim como 

a lenta formação de uma burguesia nacional, conseqüência daquilo, impediu a via européia. 

Também foi tardio o desenvolvimento de outro setor da aliança independentista, os 

profissionais e intelectuais ilustrados, devido às censuras impostas pela Espanha, à tardia 

chegada da imprensa e ao lento desenvolvimento da instrução.  

O retraso da luta separatista em Cuba e Porto Rico fez que o telão de fundo das lutas 

da independência no Haití e na América Latina levasse a Espanha a fechar o cerco sobre as 
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colônias que ainda restavam. A censura foi mais ferrenha e as violações eram castigadas 

duramente. O processo de diferenciação de idéias no seio da intelectualidade porto-

riquenha foi muito gradual, e quando ela se instalou finalmente, a ausência de uma classe 

de fazendeiros em franca contradição com a metrópole obrigou os intelectuais a se 

deslocarem para as posições moderadas do autonomismo.2   

Os independentistas cubanos sob a liderança da Carlos Manuel de Céspedes, dono 

de um pequeno engenho de açúcar na região oriental, proclamaram “Independência ou 

Morte” em 1868, em um ato conhecido como o Grito de Yara. Com o grito foi declarado 

também o fim da escravatura, e começou uma guerra contra os espanhóis que durou dez 

anos. O levante encontrou eco em Porto Rico através de Ramón Emeterio Betances, quem 

lança nesse mesmo ano o Grito de Lares, convocando a união revolucionária de cubanos e 

porto-riquenhos para a formação de uma Confederação das Antilhas. Betances foi expulso 

da ilha e se exilou na França, de onde não voltaria, mas seu chamado frutificou na 

radicalização de um setor da intelectualidade. 

Em Cuba, a libertação dos escravos se deu de forma paulatina, e muitos deles se 

tornaram aprendizes, trabalhando em troca de um salário ínfimo durante anos até poderem 

escolher onde trabalhar. Aos poucos, essa mão-de-obra foi se inserindo no mercado de 

trabalho e se engajando na guerra. A guerra foi se alastrando principalmente nas regiões 

oriental e central de Cuba. As forças rebeldes convocaram uma Assembléia no povoado de 

Guáimaro para constituir um governo e elaborar leis democráticas para a revolução. Na 

ocasião, Carlos Manuel de Céspedes foi eleito presidente da República de Cuba em Armas, 

que promulgou uma Constituição em 10 de abril de 1869.   

                                                 
2 MATTOS CINTRÓN, Gilberto. La política y lo político en Puerto Rico. México: ERA,  1980, p. 33-36. 
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A estratégia militar do comandante Máximo Gómez tinha o objetivo de liquidar as 

propriedades dos colonizadores, consideradas o principal suporte do poder colonial. 

Enquanto isso, na parte ocidental era incentivada a vinda de imigrantes, principalmente 

chineses, para dar conta da crescente produção de açúcar e para implementar um projeto de 

colonização branca. Apesar das tentativas dos combatentes, essa região não foi afetada pela 

guerra, ainda que nela houvesse muitos patriotas dispostos a lutar. Entre eles estava o 

jovem José Martí que, com 16 anos, como muitos insurgentes, foi preso, julgado e exilado.  

O poder colonial espanhol embargava as propriedades dos insurgentes entregando-

as aos que o apoiavam, o que acabou produzindo uma importante transformação econômica 

no país. Surgiu uma “aristocracia do dinheiro”. Além de administrar os bens embargados, 

ela se beneficiou com negócios especulativos típicos de momentos de guerra, se 

identificando, assim, mais com o poder colonial que a antiga oligarquia cubana. Esta nova 

aristocracia, porém, também perderá seu lugar, entre 1878 e 1902, durante o processo de 

“concentração” das indústrias. A corrupção agravou a crise econômica do país, levando ao 

aumento da dívida pública, o que afetou o sistema financeiro cubano. 

Aproveitando-se das crises e contradições existentes entre os dirigentes cubanos e 

da crescente pauperização da população, a Espanha aprofundou o divisionismo acenando 

com um projeto de paz. Após uma década de guerra, a paz, sem a independência, foi 

firmada pela Espanha e pela Câmara dos Representantes da República em Armas. O Pacto 

de Zanjón de 1878 estabeleceu a participação de cubanos no governo e a emancipação dos 

escravos, com a promessa, por parte do governo espanhol, de que Cuba teria um estatuto de 

autonomia similar ao que já tinha Porto Rico. Os empresários espanhóis com interesses 

econômicos na ilha bloquearam qualquer iniciativa para impedir que fossem cumpridas as 

reivindicações da burguesia criolla. Cuba e Porto Rico sofriam uma política de trocas 
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comerciais que favorecia extraordinariamente à metrópole, e que ajudava a remediar o 

tradicional déficit espanhol na balança de pagamentos.    

A guerra de 1868-78 liquidou em boa medida a antiga classe terratenente, 

destruindo os vestígios materiais das formas antigas de exploração da terra. No Oriente e 

Camagüey, passam sem solução de continuidade do latifúndio originário para o latifúndio 

capitalista pelo ingresso dos investimentos norte-americanos. Pelo caráter pré-capitalista 

das suas relações de produção, os escravocratas não podiam constituir uma força de coesão 

nacional. O autonomismo posterior não tinha nenhum projeto nacional, portanto será 

apenas espectador da luta independentista tal como acontecia efetivamente. 

Dirigentes da própria luta, como Antonio Maceo, um combatente de origem mestiço 

que havia ascendido desde soldado até oficial, a massa do povo, e setores da burguesia e da 

pequena burguesia local não aceitaram rendição e a assinatura do Pacto. Os sentimentos de 

patriotismo e nacionalidade saíram fortalecidos, assim como o desejo de consolidação da 

“nação cubana”. O inconformismo manteve viva a chama para continuar a luta 

independentista que, após duas frustradas tentativas de reinício, culminou com uma nova 

declaração de guerra em fevereiro de 1895. 

Entre ambas as guerras se fortaleceram, como contrapartida à opressão colonial, 

duas posições políticas: a reformista, que compreendia a oligarquia mais poderosa com seu 

programa autonomista aglutinada no Partido Liberal Reformista; e a independentista, 

liderada por alguns chefes da Guerra dos Dez Anos como Antonio Maceo, Máximo Gómez 

e Calixto García. Entre eles, se destacava José Martí que, no exílio desde 1871, conheceu 

vários países da América Latina e acabou se fixando nos Estados Unidos a partir de 1880, 

vivendo o momento de amadurecimento da industrialização e do capitalismo nos Estados 

Unidos e da plena decadência da Espanha.  
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Cabe lembrar que o autonomismo porto-riquenho se diferenciava do cubano por ser 

um movimento progressista. Não porque seu programa fosse mais desenvolvido que o 

cubano nem por ser menos colonialista, mas porque o autonomismo cubano era um 

movimento político de retirada frente ao separatismo cuja bandeira fora hasteada em Yara. 

A sociedade cubana tinha formado no seu interior forças sociais suficientemente maduras 

como para criar o próprio Estado nacional e manter uma guerra contra a Espanha por uma 

década. Sua derrota militar marcou uma pausa de reagrupamento e renovação, durante a 

qual o autonomismo se reacomoda como projeto de reação frente ao separatismo.  

A situação em Porto Rico era diferente, porque o autonomismo surgiu como 

expressão política do desenvolvimento das forças sociais existentes no país, insuficientes 

para assumir a forma do Estado independente. O “Plano de Ponce”, de 1887, que 

expressava o programa autonomista, incorporava as reivindicações democráticas do Grito 

de Lares e foi qualificado por Martí como “carta magnífica de liberdade”.3  A imaturidade 

social porto-riquenha fez com que o movimento autonomista se dividisse na década 

seguinte em duas tendências, cada uma se alinhando com a Espanha e os Estados Unidos, 

de acordo com qual deles aparecesse como seu inimigo principal. 

Nas Antilhas hispânicas, e em Cuba em particular, a abolição da escravidão e a extinção da 

sacarocracia terratenente levou ao primeiro plano a tarefa de criar um estado sobre os distintos 

apoios de organização social e nacional. Uma fração da pequena-burguesia, em Porto Rico e em 

Cuba, adotou o autonomismo. Mas seu setor mais radicalizado formulou seu projeto nacional 

sem que nenhuma burguesia subordinada estivesse capaz de mediatizá-lo.4  

 

Ante uma oligarquia local dividida entre seu servilismo diante da Espanha ou dos 

Estados Unidos, as tendências independentistas em Cuba se restringiam no começo a 

                                                 
3 Idem, p. 37. 
4 SOLER, Ricaurte. Idea y cuestión nacional latinoamericanas. México: Siglo XXI, 1980., p.264. 
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alguns setores da pequena burguesia urbana liberal. A classe operária cubana, de grande 

desenvolvimento para finais do século, nas indústrias do tabaco, do açúcar, e em menor 

grau do transporte, portos e construção, foi gradualmente se tornando um fator político. O 

primeiro Congresso Operário de 1892 aprovou o apoio ao movimento independentista, que 

ganhou força dando nascimento ao Partido Revolucionário Cubano, dirigido por Martí 

desde seu exílio nos Estados Unidos.  

Martí havia se estabelecido em Nova York em 1881, aos 28 anos, depois de uma 

acidentada vida de exilado que o levou por Espanha, México, Guatemala e Venezuela. Em 

1878, ele retornara à ilha, mas fôra deportado porque falava “publicamente de suas 

convicções revolucionárias e se envolvia em atividades conspirativas”. Permanecerá por 

quase 15 anos em Nova York, participando da colônia de exilados cubanos, preparando 

uma nova guerra de independência e visitando rapidamente outros países hispano-

americanos em busca de apoio.  

Praticamente até 1890, Martí não superou os limites do projeto liberal, mas as 

experiências que viveu em solo norte-americano, a vinculação com o ascendente populismo 

e sua atuação na Conferência de Washington e na Conferência Monetária mudaram sua 

visão do processo cubano e do papel dos Estados Unidos, concebendo um projeto 

republicano de caráter continental como estratégia para resolver a questão da independência 

do seu país. 

A virada do pensamento de Martí para posições mais radicais além do seu 

liberalismo inicial é marcada pela ênfase no problema da propriedade da terra como razão 

do desequilíbrio social, identificando-se com as idéias do populista nova-iorquino Henry 

George. Ecoando suas idéias, Martí escreveu: 
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Do abuso da terra pública, fonte primária de toda propriedade, vem essas atrevidas acumulações 

de riquezas que arruínam na competência estéril os aspirantes pobres: vem essas corporações 

monstruosas, que inundam ou escolhem com sua avareza a fortuna nacional e estremecem a 

fortuna nacional, vem os iníquos consórcios dos capitais que compelem o operário a perecer 

sem trabalho, ou a trabalhar por um grão de arroz, vem essas empresas quantiosas que elegem 

ao seu custo senadores e representantes.5  

 

Tão grande era a admiração do cubano pelo autor do livro “O Progresso e a 

Pobreza” que chegou a dizer dele que só Darwin nas ciências naturais tinha deixado uma 

marca tão grande na ciência da sociedade.6  Como solução para o problema agrário Martí 

propõe a nacionalização da terra, mas seus juízos críticos sobre o capitalismo não implicam 

uma oposição frontal à propriedade privada, querendo liquidar as conseqüências sociais do 

capitalismo apenas tornando a terra um bem público.7 

A relação pessoal que Martí manteve com George, um político pequeno-burguês 

declaradamente inimigo do socialismo, também condicionou sua valoração das lutas do 

operariado. Em suas “Cenas norte-americanas”, do início dos anos 80, ao mesmo tempo em 

que descreve com assombro as mazelas do “capitalismo selvagem” da era dos robber-

barons, o independentista cubano defende uma moderação dos conflitos sociais e se 

enfrenta às tendências norte-americanas mais radicais, como fica demonstrado pela sua 

                                                 
5 MARTÍ, José. “New York en junio”. Obras completas. Tomo II. La Habana: Editorial Nacional de Cuba, 
1965, p. 19. 
6 SOLER, Ricaurte. Op. Cit.., p. 240. 
7 Marx criticou duramente as teorias de George numa carta enviada ao representante da Internacional nos 
Estados Unidos, Friedrich Sorge, que tinha ficado impressionado pela repercussão do livro de George. Para 
Marx, ele se enquadrava dentro dos teóricos de um “socialismo” fundamentado no ódio dos capitalistas à 
classe parasitaria dos terratenentes. “Eles mantém o trabalho assalariado e, portanto, a produção capitalista e 
tenta se auto-enganar o enganar ao mundo em acreditar que se a renda da terra fosse transformada em taxa 
estatal todos os males da produção capitalista desapareceriam por si mesmos. A coisa toda é então 
simplesmente uma tentativa, adornada com socialismo, para salvar a dominação capitalista e inclusive para 
restabelecê-la numa base ainda maior que a presente”. Ao mesmo tempo, para Marx, “O Progresso e a 
Pobreza” era significativo por ser a primeira, mas não sucedida, tentativa de emancipação da economia 
política ortodoxa. Carta de Marx a Friedrich Sorge, 30 junho de 1881. Disponível em 
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1881/letters/81_06_20.htm 



 87

violenta crítica à atuação dos operários no conflito de Haymarket.8 O distanciamento do 

Martí com relação à classe operária foi reforçado pelas atitudes do anarquismo dominante 

entre os sindicatos cubanos, que se negaram a participar por um longo tempo na luta 

independentista em função de um internacionalismo e antiestatismo abstratos.9 

O segundo momento importante na evolução de Martí na formulação de um 

programa político de alcance continental foi a Conferência de Washington de 1889. No 

balance do que ele testemunhou como correspondente do jornal argentino La Nación, se 

cristaliza seu pensamento latino-americanista. A perspectiva abrangente de Martí estava 

reforçada pelo fato de ter sido nomeado cônsul plenipotenciário nos Estados Unidos pelos 

governos de Argentina e Uruguai.  

De um lado, há na América um povo que proclama seu direito, por autoproclamação, de reger, 

pela moralidade geográfica, o continente, e que anuncia, pela boca de seus estadistas, na 

imprensa e no púlpito, no banquete e no Congresso, enquanto põe a mão sobre uma ilha e tenta 

comprar outra, que todo o norte da América deve ser seu e que se lhe deve reconhecer o direito 

imperial do istmo para baixo; e, do outro, estão os povos de origens e fins diversos, cada dia 

mais ocupados e menos receosos, que não possuem outro inimigo real que sua própria ambição 

e a do vizinho que os convida a que poupem o trabalho de lhes tirar amanhã, pela força, o que 

lhe podem dar, com agrado, agora.10   

 

Segundo Ricaurte Soler, os textos de Martí sobre Honduras de finais de 1889, 

iniciam na América Latina o desenvolvimento de uma consciência oposta ao imperialismo 

econômico desde uma posição democrático-revolucionária. Apesar de não evidenciar em 

seus textos uma consciência semelhante sobre a penetração econômica norte-americana na 

própria Cuba, Martí denunciou as conseqüências do ingresso maciço do capital norte-
                                                 
8 Para uma avaliação da posição de Martí respeito ao movimento operário e ao socialismo, consultar DÍAZ, 
Hernán, “Martí y el socialismo”, em En Defensa del Marxismo. No. 9, Buenos Aires, octubre 1995. 
9 Os anarquistas aderem à luta independentista só em 1892, com a fundação do PRC. Eles tiveram um 
importante papel no inicio de Segunda Guerra, quando em 1895 os cerca de 30 mil operários cubanos que 
trabalhavam na Flórida constituíram a base do assalto por mar organizado em fevereiro desse ano 
10 MARTÍ, José. “Vindicación de Cuba”, en Obras Completas, Tomo I. La Habana: Editorial de Ciencias 
Sociales, 1975, p. 247. 
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americano, e a “imprudente facilidade” no país centro-americano que tinha permitido 

isso.11 

Em 1891, Martí representa o Uruguai na Conferência Monetária hemisférica, na 

qual utiliza seus conhecimentos das divergências internas no Partido Republicano para 

levar a reunião ao fracasso, incluindo uma antológica batalha política frente a frente com o 

Blaine. Pela derrota, o idealizador do movimento pan-americanista pagou o preço de perder 

adeptos no seu partido e com isso seu sonho de se candidatar para a presidência da 

República. Martí atuou alinhado com os interesses dos governos uruguaio e argentino, ou 

seja, indiretamente em defesa dos vínculos com a Grã-Bretanha.  

Nem nos arranjos da moeda, que é o instrumento do comércio, pode um povo são prescindir – 

por acatamento a um país que não o ajudou nunca, ou o ajuda por emulação ou medo do outro - 

das nações que lhe antecipam o caudal necessário para suas empresas, que lhe obrigam o 

carinho com sua fé, que o esperam na crise e lhe dão uma forma de sair delas, que o tratam a 

par, sem desdém arrogante, e lhe compram os frutos.12 

 

Percebendo a coincidência entre as diferentes formas que o anexionismo adota entre 

os diferentes setores da oligarquia cubana – reformismo autonomista, anexação, protetorado 

- com o projeto do movimento pan-americanista, Martí concebe a partir de então a 

independência de Cuba diretamente ligada a uma perspectiva latino-americanista, que sua 

morte em combate impediu levar mais longe. Como explica Isabel Monal, Martí passou de 

um antianexionismo liberal para um antiimperialismo sustentado no democratismo 

revolucionário que rompe com a perspectiva liberal enciclopedista e positivista que lhe é 

contemporânea.13  

                                                 
11 SOLER, Ricaurte. Op. cit., p. 220. 
12 “La Conferencia Monetaria de las Repúblicas de América”, em MARTÍ, José. Política de Nuestra América. 
México: Siglo XXI, 1987, p. 206. 
13 MONAL, Isabel. “José Martí: del liberalismo a democratismo antiimperialista”, em Casa de las Américas, 
No 76, La Habana, enero 1973. 



 89

No começo de 1891, ele escreve “Nuestra América”, o documento mais importante 

produzido por Martí e o de maior repercussão histórica. O texto é uma espécie de programa 

político em que passa revista à tradição continental, analisando as limitações do processo da 

Independência e propondo novas bases para a organização política das repúblicas hispano-

americanas. A chave é a integração das massas populares, indígenas e camponesas na vida 

política.  

Entrou a padecer a América, e padece, da fadiga de acomodação entre os elementos 

discordantes e hostis que herdou de um colonizador despótico e torto, e das idéias e formas 

importadas que tenha ido retardando, pela sua falta de realidade local, o governo lógico. O 

continente desconjuntado durante três séculos por um mando que negava o direito do homem ao 

exercício da sua razão, entrou, desatendendo ou não ouvindo aos ignorantes que o haviam 

ajudado a redimir-se, num governo que tinha por base a razão; a razão de todos nas coisas de 

todos, e não a razão universitária de uns sobre a razão campestre de outros. O problema da 

independência não era a mudança de formas, mas a mudança de espírito. Com os oprimidos 

havia que fazer causa comum, para afiançar o sistema oposto aos interesses e hábitos de mando 

dos opressores.14  

 

A reavaliação do processo histórico desde a Independência expressa o momento 

decisivo que o continente vive a partir dos desafios apresentados pela emergência do 

imperialismo nos Estados Unidos. “Nossa América”, afirma Martí, “há de salvar-se com 

seus índios, e vai de menos a mais”, enquanto a América do Norte “afoga em sangue os 

seus índios, e vai de mais a menos”. Para estar à altura das circunstâncias históricas, os 

países latino-americanos precisam fazer justiça a aqueles que efetivamente lutaram para 

acabar com a opressão colonial e abandonar a atitude de cópia de outros modelos.  

Éramos uma máscara, com os calções da Inglaterra, o colete parisiense, o jaquetão de América 

do Norte e a monteira da Espanha. O índio, mudo, nos dava voltas ao redor, e ia para o monte, 

ao cume do monte, para batizar seus filhos. O negro, oteado, cantava à noite a música do seu 

coração, só e desconhecido, entre as ondas e as feras. O camponês, o criador, se revoltava, cego 

                                                 
14 “Nuestra América”, em MARTÍ, José. Política de Nuestra América. México: Siglo XXI, 1987, p.40. 
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de indignação, contra a cidade desdenhosa, contra sua criatura. Éramos dragonas e togas, em 

países que vinham ao mundo com a alpargata nos pés e a vincha na cabeça. O gênio estaria em 

irmanar, com a caridade do coração e com o atrevimento dos fundadores, a vincha e a toga, em 

des-estancar ao índio; em ir fazendo lado ao negro suficiente; em ajustar a liberdade ao corpo 

dos que se alçaram e venceram por ela. Ficou o ouvidor, o general, o letrado, e o prebendado.15  

 

Martí denuncia os latino-americanos que desprezam seus países e pretendem impor 

formas de organização da sociedade importadas e chama os intelectuais a analisar os 

“elementos peculiares” dos povos da América. “A incapacidade não está no país nascente, 

que pede formas que se acomodem a ele e grandeza útil, senão nos que querem reger povos 

originais, de composição singular e violenta, com leis herdadas de quatro séculos de prática 

livre nos Estados Unidos, de dezenove séculos de monarquia na França”.16 Para ele, o 

governo deve resultar da constituição própria do país, um “equilíbrio dos elementos 

naturais”, e por isso “os homens naturais têm vencido os letrados artificiais. O mestiço 

autóctone tem vencido o criollo exótico. Não há batalha entre civilização e barbárie, mas 

entre falsa erudição e natureza”. Pelo contrário, é a falta de concordância com os 

“elementos naturais desdenhados” o que tem causado as tiranias.  “Entende-se que as 

formas de governo de um país hão de se acomodar aos seus elementos naturais; que as 

idéias absolutas, para não cair por um erro de forma, hão de se pôr em formas relativas; que 

a liberdade, para ser viável, tem que ser sincera e plena; que se a república não abre os 

braços a todos e avança com todos, morre a república”.17  

É muito significativo que Martí lembre a epopéia da Reforma mexicana que 

derrotou as pretensões imperialistas francesas através da figura de Benito Juarez, quem 

organizou uma mobilização nacional se apoiando nos camponeses pobres. Apontando o 

                                                 
15 Idem, p. 41. 
16 Idem, p. 38. 
17 Idem, p. 42. 
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perigo que emana da natureza excludente das relações sociais em Nossa América, o cubano 

reivindica aquela mesma atitude plebéia frente ao novo imperialismo.  

(...) esquecendo que Juarez passeava num coche (carruagem) de mulas, põem coche de vento e 

de cocheiro uma pompa de sabão; o luxo venenoso, inimigo da liberdade, apodrece o homem 

leviano e abre a porta ao estrangeiro. Outras acendram, com o espírito épico da independência 

ameaçada, o caráter viril. Outras criam, na guerra rapaz contra o vizinho, a soldadesca que pode 

devorá-las. Mas outro perigo corre, acaso, nossa América, que não vem de si, senão da 

diferença de origens, métodos e interesses entre os dois fatores continentais, e é a hora próxima 

em que se lhe aproxime, demandando relações íntimas, um povo empreendedor e pujante que a 

desconhece e a desdenha.18 

 

A ampliação das bases sociais em que se fundam as nações latino-americanas 

implica a crítica do racismo positivista, que ele associa à pretensão de superioridade racial 

que se manifesta nos Estados Unidos com relação aos latino-americanos. Martí denuncia a 

desumanização a que chegaram os povos que desde sua “civilização” impõem o 

imperialismo,  e inverte o conteúdo valorativo das categorias “civilização-barbárie”.19 A 

barbárie está numa concepção do homem apenas como meio para a riqueza e na perda de 

valores humanos e das formas de convivência. Frente ao racismo imperialista, Martí opõe a 

“América trabalhadora”.  

Não há ódio de raças, porque não há raças. Os pensadores franzinos, os pensadores lâmpadas, 

enfiam e reaquecem as raças de livraria, que o viajante justo e o observador cordial procuram 

em vão na justiça da Natureza, onde ressalta no amor vitorioso e o apetite turbulento, a 

identidade universal do homem. A alma emana, igual e eterna, de corpos diversos na forma e na 

cor. Peca contra a Humanidade quem fomente e propague a oposição e o ódio de raças.20  

 

                                                 
18 Idem, p. 43. 
19 A antinomia Civilização ou Barbárie, tornada chave para a analise da situação sul-americana entre outros  
pelo argentino Domingo F. Sarmiento. Identificando a barbárie com as massas populares, foi utilizada pela 
oligarquia portenha como justificação ideológica para esmagar a oposição no interior e iniciar a guerra contra 
o Paraguai. 
20 Idem, p. 44. 
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A partir dali, ele coordenou a aglutinação de todas as forças cubanas 

independentistas, incluindo aqueles líderes da Guerra dos Dez Anos e os exilados cubanos. 

A fundação do Partido Revolucionário Cubano em janeiro de 1892, criado expressamente 

para organizar a insurreição e assumir o poder político, representa um fato excepcional no 

contexto da época. Dali parte sobretudo a vigência histórica da herança martiana para a luta 

antiimperialista que culminará na revolução de 1959.  

Martí é assassinado em combate em 19 de maio de 1895 pelos inimigos espanhóis. 

No que pode ser considerado seu testamento político, ele reafirma a Manuel Mercado que 

sua luta tem um horizonte continental, e significativamente utiliza o termo “imperialismo” 

para nomear a ameaça norte-americana sobre o continente.  

Já estou todos os dias em perigo por dar minha vida pelo meu país, e por meu dever – entendo 

assim e tenho ânimos para realizá-lo - de impedir a tempo com a independência de Cuba que se 

estendam pelas Antilhas os Estados Unidos e caiam, com essa força mais sobre nossas terras da 

América. Quanto fiz até hoje, e farei, é para impedir (...) que em Cuba se abra, pela anexação 

dos imperialistas de lá e dos espanhóis, o caminho que se há de cegar, e com nosso sangue 

estamos cegando, da anexação dos povos de nossa América ao norte convulso e brutal que os 

despreza. 21  

 

O rumo que poderia ter adotado a rápida evolução que seu pensamento estava 

experimentando no último período, ao calor da guerra revolucionária, só pode ser matéria 

de especulação. As ambigüidades da sua posição pequeno-burguesa radical - que sem 

dúvida ultrapassou os marcos do liberalismo latino-americano do seu tempo -, fizeram que 

mais tarde a interpretação de seus escritos se tornasse muitas vezes um exercício apto para 

a justificação das posições mais oportunistas.  

                                                 
21 Carta de Martí a Manuel Mercado de 18 de maio de 1895. Em AA.VV. América Latina y Estados Unidos. 
De Monroe (1963) a Jonson (1965). Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1971, p. 66. 
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Sem atingir a dimensão histórica de Martí, o porto-riquenho Eugenio Maria de 

Hostos foi levado pelas circunstâncias históricas a comprovar como na América Latina a 

luta pela unidade continental estava ligada à luta dos oprimidos e inclusive da classe 

operária. Paralela à do patriota cubano, a trajetória de Hostos, nascido em 1839, revela os 

primeiros sintomas do confronto entre o conservadorismo das classes dominantes latino-

americanas frente à potencialidade revolucionária dos trabalhadores na perspectiva latino-

americanista. 

 Entregado à emancipação de Porto Rico e a unidade antilhana, ele também sofreu o 

exílio, que o levou a morar no Chile - onde deu aulas na universidade -, Peru, Argentina, 

Venezuela, República Dominicana e Estados Unidos. Desde cedo, em 1873, Hostos 

reconheceu que o sujeito do processo independentista não pode depender das classes 

dominantes locais. “Eu sabia o que era o patriotismo ao qual tinha que me dirigir, e não 

podia contar com ele. Sabia que grau de inteligência tinham os capitalistas cubanos da 

emigração, e que não devia contar com eles. Contraria aos interesses daquele patriotismo e 

daqueles capitalistas tinha sido minha propaganda em Nova Iorque”. 22 Entre os jornais 

fundados por ele em Porto Rico para difundir as idéias independentistas um foi batizado El 

Obrero (O Operário). 

Hostos reivindicava já em 1874 o “emprego de quantos recursos científicos, 

políticos e administrativos se conheçam para universalizar o direito de propriedade do solo 

terra”, apenas um ano depois da abolição da escravidão na ilha. Tratava-se de um projeto de 

organização nacional fundado numa reforma agrária radical, ou seja, sobre uma base 

inteiramente diferente que a dos projetos nacionais concebidos em outros paises latino-

americanos. 

                                                 
22 Cit. em SOLER, Ricaurte. Op. cit., p. 220. 
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A postura revolucionária do porto-riquenho estava vinculada diretamente ao contato 

com as idéias de seu compatriota Ramón Emeterio Betances, quem após seu desterro por 

lançar o Grito de Lares viveu em Paris cerca de quarenta e cinco anos e estabeleceu 

relações com os revolucionários europeus. Seu internacionalismo se traduzia numa 

concepção abrangente da independência, que deveria consumar uma Federação Antilhana, 

incluindo não só Cuba e Porto Rico, mas também República Dominicana e Haiti. Na França 

manteve relação com os blanquistas e com os radicais emigrados espanhóis e italianos, e 

deles aprendeu a utilizar todos os meios organizativos, de propaganda e agitação, para 

chamar a atenção das forças progressistas sobre a causa das Antilhas.  

Hostos inaugura a tradição moderna dos peregrinos latino-americanos que dedicam 

sua vida à unidade continental. A partir de 1871, Hostos partiu para América do Sul numa 

gira com o objetivo de difundir e procurar solidariedade para a guerra de independência de 

Cuba e Porto Rico. A viagem o levou a Colômbia, Peru, Chile e Argentina, com resultados 

desiguais. No estado colombiano de Bolívar foi aprovada uma lei redigida por Hostos que 

outorgava a cidadania bolivarense a todos os nascidos nas repúblicas hispano-americanas 

que se radicassem no local. Em Peru e Chile ele encontrou boa recepção tanto no âmbito 

público quanto nas reuniões privadas com personalidades políticas dos dois paises.  

Na Argentina, o país sul-americano mais poderoso da época, o porto-riquenho se 

surpreendeu com a fria acolhida dos portenhos. A elite oligárquica agro-exportadora 

orientada para a Europa rejeitou qualquer ação que pudesse criar dificuldades a essa 

relação. Hostos, por outra parte, reivindicava a igualdade civil e a liberdade política em 

paises nos quais a fraude era o método corrente de realizar as eleições, e desconfiava dos 

Estados Unidos quando Sarmiento, então presidente da Argentina, era um grande 

admirador desse país. Mesmo o Peru, onde a recepção oficial aos seus apelos foi positiva, 
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rejeitaria nos anos seguintes seus pedidos reiterados para que convoque um Congresso em 

favor de Cuba em Armas. 23  

O olhar de Hostos sobre o problema antilhano era sempre determinado por uma 

perspectiva continental, na esteira do seu compromisso para situar-se “no meu teatro, a 

América, a cujo porvir tenho consagrado o meu”. Quando os cubanos declararam 

novamente a guerra contra o domínio espanhol em 1895, Hostos observou que se os 

governos armados do Chile, Argentina e Brasil formavam uma aliança para exigir à 

Espanha a independência das colônias antilhanas, o sucesso previsível começaria a fazer 

realidade a unidade latino-americana.  

Contra seus desejos, e também em brutal contradição com as expectativas que Martí 

tinha depositado na elite portenha, a Argentina foi o único país latino-americano a apoiar 

abertamente à Espanha na guerra contra Cuba entre 1895 e 1898. Se bem existiu um núcleo 

de simpatizantes pró-cubanos entre os operários e os estudantes, o governo argentino estava 

tão decididamente do lado espanhol que permitiu o recrutamento tropas para ajudar os 

espanhóis a enfrentar os independentistas, e deu seu aval a uma arrecadação pública para 

ajudar a Espanha na compra de um barco de guerra, o Rio de la Plata.24  

Foi na classe operária chilena, que em 1890 havia protagonizado a primeira greve 

geral da história latino-americana, que os pedidos de solidariedade efetiva de Hostos 

tiveram eco. Em 1895, a Confederação Operária de Santiago de Chile organizou dois 

comícios por iniciativa do porto-riquenho em apoio aos combatentes antilhanos, onde foi 

arrecadada uma soma de dinheiro para os patriotas cubanos. 

                                                 
23 POZZI, Pablo. “Hostos, el panamericanismo y la sociedad política argentina 1873-1874”, em Cuadernos 
Americanos. No. 16, Universidad Nacional Autónoma de México, Julio-Agosto 1989. 
24 FONER, Philip La guerra hispano/cubana/americana y el nacimiento del imperialismo norteamericano 
1895-1898. Madrid: Akal Editor, 1975, págs. 206-208. 
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No balance geral, porém, os esforços de trinta anos de Hostos foram estéreis: até a 

seção porto-riquenha do Partido Revolucionário Cubano caiu em mãos dos anexionistas. 

Com a cumplicidade deles e a indiferença dos governos latino-americanos, Porto Rico foi 

recolonizado, desta vez para servir, na sua condição de porta de aceso ao Caribe, como base 

estratégica do novo imperialismo nascente.  

Ele não chegou a compreender no inicio que o capitalismo ingressava numa nova 

fase, mas defendeu sem concessões sua estratégia anticolonialista. Pouco antes da invasão 

norte-americana em 1898 fundou a Liga dos Patriotas Porto-riquenhos, que diferentemente 

do PRC não aspirava a conquistar o poder, mas a desenvolver uma tarefa didática e 

ilustradora. Ele chegou a depositar certa confiança numa eventual ajuda desinteressada dos 

Estados Unidos, que acabou depois de conseguir uma entrevista com o presidente William 

MacKinley. Dessa conversa, Hostos se convenceu de que “os novos amos de Porto Rico 

não abrigam propósitos de libertação alguma”. 25 

Em Hostos, a dicotomia “barbárie-civilização” nos primeiros anos tinha servido 

para denunciar a escravidão como barbárie, no duplo sentido da sociedade que mantinha o 

regime escravista de exploração e da sociedade escravizada pelo laço colonial. A partir de 

1898, a antinomia perderia seu valor explicativo frente ao “imperialismo democrático” 

norte-americano. Na última fase da obra do porto-riquenho, civilização significa a 

regulação da vida social e política por meio do direito e a constituição, a promoção da 

educação comum e universal e o ordenamento das potencialidades econômicas. A barbárie 

é identificada com a ocupação de Porto Rico e Cuba, as tropas enviadas à ilha e o próprio 

                                                 
25 MALDONADO DENIS, Manuel. ”Introducción al pensamiento social de Eugenio María de Hostos”, em 
Casa de las Américas, No 124, Enero-Febrero 1981, p. 57.   
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MacKinley, porque “não são esses verdadeiros norte-americanos, senão bárbaros que 

tentam desde o Executivo da Federação popularizar a conquista e o imperialismo”. 26 

                                                 
26 Cit. em ARPINI, A. .& GIORGIS, L. “El Caribe: Civilización y Barbarie en Hostos y Martí”, em Revista 
Interamericana de Bibliografía, Washington, Vol. XLI, No. 1, 1991.  


