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Capítulo VI 

A Guerra Hispano-americana 

 
 

A Espanha havia conseguido manter as ilhas no Caribe até o final do século XIX 

porque as ambições britânicas e norte-americanas se neutralizavam entre si. A aproximação 

entre as duas potências a partir da disputa de limites na Venezuela deixou exposta a 

fragilidade da posição espanhola, que pouco pôde fazer para evitar o derradeiro fim dos 

últimos restos de seu antigo império colonial.  

Com o Partido Revolucionário Cubano (PRC), Martí se propôs aglutinar a todos os 

defensores da independência, dos trabalhadores à oligarquia, pelo qual acabou abarcando 

um amplo espectro de tendências políticas. Logo se destacaram duas correntes opostas: a de 

Martí, mais identificada com os anseios populares e com o antiimperialismo, e a liderada 

por Tomas Estrada Palma, representante da oligarquia que via com simpatia o interesse dos 

Estados Unidos pela independência de Cuba. Em 1895, o PRC decidiu que era chegada a 

hora de dar início à guerra, pois os homens e os armamentos estavam suficientemente 

preparados para enfrentá-la.  

A população aderiu às batalhas e muitas cidades, inclusive Havana, foram tomadas 

pelos rebeldes. No entanto, com a morte de Martí em maio de 1895, seguida pela morte de 

Antonio Maceo em dezembro de 1896, a direção do partido passou para os setores 

encabeçados por Estrada Palma. As autoridades espanholas, por sua vez, tomaram medidas 

repressivas, em especial o Plano de Reconcentração que consistia em isolar os camponeses 

em cidades fortificadas, e usaram novamente a estratégia do divisionismo ao nomearem 

como secretários alguns cubanos pertencentes ao Partido Autonomista.  
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Tomando como pretexto um suspeito ataque que afundou o encouraçado norte-

americano Maine ancorado no porto de Havana, os Estados Unidos se declararam em 

guerra. A intervenção demonstrou inequivocamente que a nova atitude norte-americana 

com relação aos países da América Latina era de natureza politicamente reacionária e 

economicamente opressora. Dali em diante, as classes e grupos políticos que viessem a 

impulsionar processos de transformação nas sociedades latino-americanas enfrentariam a 

ação sistemática dos Estados Unidos com o objetivo de quebrar seus esforços, apoiando-se 

nas classes e setores mais conservadores para estender e aprofundar a dominação sobre as 

nações “irmãs”. 

Os planos norte-americanos para ocupar Cuba e Porto Rico durante o século XIX 

foram arquivados depois dos primeiros levantes independentistas em ambas as ilhas em 

1868. Como ressalta o mexicano Carlos Pereyra, “lhes aterrorizava pensar que a 

independência de Cuba, pelo próprio esforço o com auxílio estranho, seja da Inglaterra, seja 

da Colômbia e México, o ato da emancipação como colônia envolvesse o da emancipação 

de seus negros”1. Para os Estados Unidos, uma república negra em Cuba ou Porto Rico era 

inaceitável, pela inspiração que podia representar para os oprimidos dos estados do Sul.  

As relações econômicas entre Cuba e Espanha e Cuba e Estados Unidos baseavam-

se em peculiaridades que ilustram a transição do antigo colonialismo para o novo 

imperialismo. Entre 1880 e 1886, enquanto a Espanha exportava 30 por cento da produção 

para Cuba e importava apenas 3 por cento, os Estados Unidos exportavam apenas 20 por 

cento e compravam 62 por cento dos bens exportáveis da ilha. Os interesses norte-

americanos, aliados aos interesses das elites locais, expandiam-se sobre Cuba pela via da 

                                                 
1 PEREYRA, Carlos. El mito de Monroe. México: Aguilar, 1931. 
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dependência econômica, forma de dominação mais efetiva que o controle militar, então 

único recurso de que dispunha a Coroa espanhola.  

Em função de seu potencial produtivo e de sua situação geográfica, coexistiram em 

Cuba as estruturas mais características do velho sistema colonial (como o escravismo) e as 

mais modernas estruturas fundamentais do produtivismo capitalista. Em 1818, a Coroa 

espanhola permitiu aos fazendeiros cubanos a venda de açúcar aos Estados Unidos. Daí em 

diante, Cuba atrairia a voracidade dos grandes centros financeiros, tornando-se uma presa 

colonial tentadora. Os cubanos passaram a investir em máquinas a vapor e ferrovias para 

racionalizar a produção e o escoamento do açúcar, obtendo crédito sobretudo de 

investidores norte-americanos.  

A partir de 1880 começaram os investimentos diretos norte-americanos na indústria 

açucareira cubana, no período em que ocorre a concentração financeira da indústria de 

refino no leste dos Estados Unidos, orientando-se a obter em Cuba o açúcar cru, que é sua 

matéria-prima. Aproveitando o desgaste econômico gerado pela Guerra dos Dez Anos e, na 

década de noventa, por uma grave crise internacional do açúcar, a burguesia norte-

americana assumiu o controle dos engenhos. A crise de 1883 destruiu a agonizante 

aristocracia do açúcar, suplantada pelo capital estrangeiro. As plantações de Atkins and Co. 

tornaram-se “uma sociedade dentro da sociedade”, e pressionaram o Congresso norte-

americano para a obtenção de benefícios da reforma tarifária de McKinley, levando a 

Espanha a abandonar o protecionismo, o que converteu Cuba em um apêndice econômico 

dos Estados Unidos. Junto aos investimentos açucareiros, os capitalistas norte-americanos 
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avançaram em outros setores, como a mineração. Em 1895, calcula-se que os norte-

americanos têm investimentos em Cuba de cerca de 50 milhões de dólares.2 

A insurreição rebelde de 1895 provocou uma grande expectativa em Washington, 

que evitou reconhecer os insurgentes, mas via com bons olhos a desestabilização do poder 

espanhol. Edward Atkins, magnata do açúcar cubano e amigo pessoal de Olney, solicitou 

ao governo de Cleveland o apoio à autonomia política de Cuba, mas mantendo o vínculo 

com a Espanha, contrário ao programa dos rebeldes. Havemeyer, cabeça visível do grande 

truste açucareiro norte-americano, chegou a afirmar que os acionistas da empresa seriam 

suficientes para pôr Cuba sob domínio norte-americano. Paralela à luta do povo cubano em 

rebeldia, emergia nos Estados Unidos uma campanha em favor dos grupos norte-

americanos decididos a subjugar a ilha. 

A cobiça pelo controle do negócio açucareiro mobilizou uma fração do capital 

monopolista, fator que favoreceu o apoio da burguesia imperialista à intervenção militar. O 

grupo de John Rockefeller, proprietário do truste petroleiro da Standard Oil e ativo no setor 

financeiro, tinha uma forte presença no governo republicano, o que explica em parte a 

Guerra Hispano-americana. Ao fim do conflito, seu National City Bank ficou com o 

controle total da indústria do açúcar em Cuba. 3 

O naufrágio do Maine em 16 de fevereiro de 1898, depois de uma misteriosa 

explosão, com a morte de 260 homens, foi utilizado como justificativa para exaltar os 

ânimos belicistas nos Estados Unidos.4 Em 21 de abril, o governo norte-americano declarou 

guerra à Espanha pela independência de Cuba, Porto Rico e Filipinas. O chefe das tropas 
                                                 
2 LE RIVEREND, Julio. Historia Económica de Cuba. Barcelona: Ariel, 1972, p. 189. 
3 Como compensação, Rockefeller contribui com 250 mil dólares para a candidatura de McKinley em 1900, 
financiando a décima parte dos gastos da campanha eleitoral. 
4 Um novo exame feito em 1975 pelo almirante Hyman Rickover concluiu que a explosão foi produzida por 
erros de desenho do barco. A pólvora do Maine estava guardada em contendedores de cobre, junto aos 
depósitos de carvão. 
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rebeldes depois da morte em combate de Martí e Maceo, Máximo Gómez, considerou, em 

primeira instância, que o conflito colocava Bolívar e Washington lado a lado contra o poder 

colonial europeu.  

Na Espanha, o regime republicano havia sido abolido em 1874 e o regime 

monárquico fora restaurado por meio de uma aliança com os liberais. A preocupação 

principal do governo espanhol com relação à questão cubana era que pudesse incitar a um 

golpe de estado na península. Como a Coroa era identificada com a unidade do país, 

incluídas as colônias, aceitar a derrota diante dos independentistas significaria uma perda 

de legitimidade frente às próprias classes dominantes, do Exército e da Igreja. A isso se 

somavam as explosivas conseqüências que uma luta mais sangrenta podia ter na própria 

Espanha. Dado o injusto sistema de levas vigente, a maioria dos soldados enviados a Cuba 

vinham de famílias pobres e não tinham recebido preparação militar. As leis militares 

permitiam se livrar da leva pagando uma forte soma que só podia ser paga pelos ricos. 

Assim, os filhos da oligarquia com interesses no ultramar não partiram para a guerra.5 A 

entrada dos Estados Unidos no conflito permitia uma saída honrosa, rápida e compreensível 

devido ao poderio do novo inimigo. 

Quando a guerra começou, McKilney tirou os cubanos da tomada de decisões 

durante o conflito e após as negociações de paz. A campanha militar norte-americana foi 

marcada por erros grosseiros, mas a poderio do país decidiu o conflito sem correr nenhum 

risco serio. Os oficiais de Washington achavam que Cuba seria capturada pelo poder naval, 

e utilizaram grande parte dos 50 milhões de dólares autorizados pelo Congresso para 
                                                 
5 CARBONELL ZARAGOZA, Maria Dolores. “Hace apenas cien años”, em Militaria. Revista de cultura 
militar, No 13, 1999, p. 23. Segundo a autora, a crise de 1898 deixou na Espanha resultados contraditórios: 
ricos “indianos” que depois da liquidação dos seus negócios em ultramar fizeram aumentar na Espanha o mito 
do Eldorado, em contraste com soldados enfermos e desmoralizados obrigados a se reincorporar em silencio e 
sem apoios à vida civil. 
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preparar a Marinha, não o Exército. Como resultado, os soldados que foram para a ilha 

tinham poucas armas modernas e nenhuma roupa adequada para o clima tropical até o 

início dos combates. 

Roosevelt, lançado à primeira linha da política norte-americana por causa do 

conflito, popularizou a guerra e criou um corpo de voluntários, os famosos Rough Riders, 

que ganhou destaque na única batalha terrestre que houve na ilha. Diante finalmente da 

acariciada oportunidade para assassinar, Roosevelt estava determinado a fazê-lo como um 

cavaleiro: mandou confeccionar numa famosa casa de roupas um uniforme de coronel para 

estar à altura das circunstâncias.  

O desenlace da guerra se resumiu a um ataque por terra aos quartéis de Santiago, e a 

uma batalha naval na baía da cidade que acabou com toda a esperança de recuperação das 

forças espanholas. Doze barcos de guerra norte-americanos destruíram toda a frota 

espanhola ao custo de uma única baixa entre suas filas. Quando os soldados norte-

americanos começaram a avançar em direção a Santiago de Cuba por terra, os barcos 

espanhóis tentaram fugir. A “Esplêndida Pequena Guerra” (Splendid Little War) acabou em 

apenas três meses. 

Os Estados Unidos procuraram por todos os meios impedir a transferência de 

soberania da Espanha para os cubanos, seja a facção que fosse, mas especialmente aos 

rebeldes independentistas. O governo de MacKinley temia que eles desatassem uma 

revolução que questionasse a propriedade privada e os interesses dos capitalistas norte-

americanos na ilha. Como sublinha Louis Perez, a motivação dos Estados Unidos para 

evitar uma revolução cubana está diretamente ligada ao temor a um levante popular interno. 

A decisão de entrar na guerra chegou precisamente quando, no momento crítico do conflito, 

as partes beligerantes rejeitaram as propostas diplomáticas para alcançar um compromisso. 
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As forças militares norte-americanas, com a ajuda militar dos libertadores cubanos, 

foram obtendo a rendição dos chefes do exército colonialista durante a batalha de Santiago 

de Cuba. Apesar de terem lutado juntos, os Estados Unidos não reconheceram o Partido 

Revolucionário Cubano e sua delegação estabelecida em Nova York, nem o Conselho de 

Governo presidido pelo general Bartolomé Masó, nem o Comandante Maior do Exército 

cubano. O chefe das forças estadunidenses não permitiu que as forças cubanas entrassem na 

capital do Oriente após a vitória. Este tipo de conduta dos interventores provocou protestos, 

renúncia de chefes militares e a divisão interna do Exército Revolucionário. 

Porto Rico foi invadido pelo Exército norte-americano em 25 de julho, e em 12 de 

agosto de 1898 já havia sido firmado o armistício. A resistência das forças espanholas foi 

pouco mais do que simbólica, em grande medida porque existiam claros sinais de que 

amplos setores da população não estavam dispostos a sacrificar suas vidas e propriedades 

em defesa do domínio espanhol.  

Os representantes dos Estados Unidos e da Espanha se reuniram em Paris e 

assinaram, em 10 de dezembro de 1898, o tratado de paz que reconheceu a independência 

de Cuba, mas sem permitir a presença de representantes dos rebeldes cubanos nas 

negociações. Pelo tratado, Espanha cedeu aos Estados Unidos o que restou do seu antigo 

império em ruínas, a ilha de Porto Rico, Guam e as Filipinas, por 20 milhões de dólares. Os 

habitantes dos territórios que passavam ao controle dos Estados Unidos ficavam privados 

de qualquer possibilidade de expressar sua vontade ou de expor sua opinião sobre os 

direitos civis e o regime político das ilhas. No artigo 9 do tratado afirmava que: “Os direitos 

civis e a condição política dos habitantes naturais dos territórios aqui cedidos aos Estados 
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Unidos serão determinados pelo Congresso (norte-americano)”. O único direito que se lhes 

reconhecia era o de “livre exercício de sua religião”.6  

Pelo artigo primeiro do tratado, a Espanha renunciava a toda demanda de soberania 

sob Cuba, e os Estados Unidos se declaravam ocupantes da ilha, assumindo, pelo tempo 

que a ocupação durasse, as obrigações que poderiam resultar do direito internacional “para 

a proteção da vida e da propriedade”. A força de ocupação estadunidense instalou um 

governo militar em janeiro de 1899. Suas primeiras providências, orientadas pela intenção 

de anexar Cuba, se deram no sentido de desarmar política e militarmente o povo cubano e 

romper sua ainda frágil unidade nacional. Para isso, desfizeram o Exército Libertador e a 

Assembléia Revolucionária, formada por representantes eleitos entre os combatentes.  

Nos meses seguintes ao fim da guerra, o espírito patriótico dos cubanos foi se 

intensificando e apresentou uma maior resistência às tentativas anexionistas dos 

interventores. Máximo Gómez, em um discurso pronunciado em Havana, declarou que 

queria ver Cuba independente não apenas dos espanhóis, como também das demais nações. 

Afirmou que a revolução iniciada pelo povo não havia concluído e que só terminaria no dia 

em que Cuba fosse completamente independente de qualquer dominação estrangeira. Em 

Matanzas, foram difundidos milhares de exemplares de um manifesto, no qual se dizia que 

a salvação e a paz só triunfariam quando a bandeira cubana tremulasse de um extremo a 

outro da ilha. O manifesto conclamava o povo cubano a preparar-se para lutar pela 

liberdade e a independência contra os “pérfidos Estados Unidos”.7 

O governo de MacKinley, percebendo que não haveria condições de governar a ilha 

por um longo prazo, acabou reconhecendo a independência de Cuba, condicionando-a a 

                                                 
6 Tratado de Paris entre Estados Unidos e Espanha. Texto integral disponível em 
http://www.archive.org/details/peaceusspain00presrich 
7 VLADIMIROV, L. A diplomacia do dólar. Rio de Janeiro: Vitória, 1960, p. 322. 
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uma série de restrições que a transformariam, de fato, em um protetorado norte-americano. 

Ao mesmo tempo, a partir dos Estados Unidos, Estrada Palma dissolveu o PRC, 

desagregando e deixando acéfalas as forças que lutaram pela independência. 

Com relação a Porto Rico, o Congresso norte-americano aprovou em 1900 a Lei 

Foraker, que estabelecia um governo civil em Porto Rico ao mesmo tempo em que rejeitava 

reconhecê-lo como parte dos Estados Unidos. Críticos da lei denunciaram que se tratava de 

um atentado contra toda a tradição republicana. Se os Estados Unidos decidiam governar 

territórios deviam convertê-los em novos Estados com todos os direitos políticos, ou lhes 

conceder a independência no caso de decidir excluí-los da União. De outra forma, esses 

territórios se convertiam em colônias e os Estados Unidos em poder colonial. Foi no 

contexto desse debate que o escritor britânico Rudyard Kipling escreveu seu famoso White 

Man’s Burden, convidando os Estados Unidos a assumir o “fardo do homem branco” e se 

unir ao clube dos poderes coloniais. 8 

O resultado da guerra deixou uma ampla parte da opinião pública norte-americana 

revoltada com a traição dos objetivos “libertadores” que haviam sido proclamados para 

justificar a intervenção. Com o objetivo de garantir as resoluções do Tratado de Paz, 

McKinley empreendeu, em dezembro de 1898, uma viagem de propaganda pelos Estados 

agrários do Sul, onde o tratado era muito impopular, não apenas entre as vastas massas do 

povo, como também entre consideráveis setores da burguesia que temiam a concorrência 

dos produtos agrícolas filipinos. 

Em finais de 1898, nenhum setor da opinião pública norte-americana havia passado 

por  uma transformação maior que a experimentada entre os homens de negócios. O Banker 

                                                 
8 O status de Porto Rico acabou sendo determinado pelas decisões do Tribunal Supremo dos Estados Unidos, 
nos conhecidos Casos Insulares, nos que foi definido como ”território não incorporado”, ou seja, como 
possessão mas não parte dos Estados Unidos, condição que ainda se mantém até hoje. 
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and Trademan declarava na véspera de ano novo que acontecera “uma mudança completa 

no temperamento e nas aspirações do povo norte-americano”, as idéias sobre “o trabalho 

que temos à nossa frente têm aumentado enormemente, e começamos a ser conscientes do 

campo de desenvolvimento no qual essa nação está evidentemente destinada a ingressar”. 9 

O debate sobre a ratificação do Tratado de Paris no Congresso norte-americano 

encontrou forte oposição e levantou uma polêmica respeito ao imperialismo. Poucos 

senadores apresentaram objeções à incorporação de Guam e Porto Rico, lugares que eram 

controlados “por pessoas de raça branca”, ainda que falassem uma língua diferente. A 

anexação das Filipinas, em troca, resultava uma ruptura mais radical com as tradições dos 

Estados Unidos, pela distância (seis mil milhas de São Francisco), a população de sete 

milhões de malaios - que incluía uma minoria de pagãos e muçulmanos-, e a existência de 

um vigoroso movimento independentista, cujas lideranças eram tão hostis à ocupação 

espanhola quanto à norte-americana. 

Entre os senadores que defenderam o tratado e responderam às objeções se destacou 

o republicano Orville H. Platt, quem afirmou que adquirir e governar novos territórios eram 

direitos soberanos que os Estados Unidos possuíam da mesma forma que outras nações 

soberanas. O direito de governar implicava o direito de estabelecer, disse, qualquer forma 

de governo necessária à condição do novo território e ao caráter dos seus habitantes, fossem 

eles selvagens, bárbaros ou gente civilizada. Em resumo, Platt defendeu o que seus 

                                                 
9 Cit em PRATT, Julius. “American Business and the Spanish-American War”, in The Hispanic American 
Historical Review, Vol 14, N° 2, May 1934. 



 133

oponentes rejeitavam: que os Estados Unidos tinham os poderes necessários para 

estabelecer e manter seu próprio sistema colonial.10 

Os senadores democratas, em sua maioria contrários à ratificação, aos poucos foram 

mudando de posição, até que, em fevereiro de 1899, o líder do partido, William Jennings 

Bryan, viajou a Washington para convencer seus legisladores a aprovar o tratado, 

argumentando que a paz devia ser feita o mais rápido possível e que a questão da libertação 

das Filipinas poderia ser tratada depois. O Tratado de Paris foi ratificado pelo Congresso 

em 6 de fevereiro, por 57 votos a favor e  27 contra, apenas um voto a mais dos necessários 

para completar a maioria de dois terços.11 

Dois dias antes, as hostilidades entre as tropas norte-americanas e as forças 

insurgentes filipinas lideradas pelo revolucionário Emilio Aguinaldo, que voltara do exílio, 

começavam em Manila. A guerra resultou muito mais complicada e sangrenta que em 

Cuba.  Cerca de 600 mil homens morreram, e só em julho de 1902 a resistência armada 

filipina foi derrotada. As atrocidades cometidas pelos marines estimularam a causa dos 

antiimperialistas norte-americanos, entre os que se destacaram figuras consagradas como o 

escritor Mark Twain. 

Twain, quem se encontrava na Áustria, chegou a Nova York em outubro de 1900, e 

manifestou sua indignação em diversas entrevistas publicadas nos jornais. As denúncias 

chamaram a atenção da Liga Antiimperialista, uma organização heterogênea fundada em 

Boston em 1898 para se opor à intervenção do país em Cuba. Entre seus membros se 

contavam o antigo abolicionista Thomas Wentworth Higginson; o romancista William 

                                                 
10 Segundo Lafeber, entre 1870 e 1900 Grã-Bretanha havia incorporado 4,7 milhões de milhas quadradas ao 
seu império, França 5,5 milhões, Alemanha 1 milhão, enquanto os Estados Unidos 125 mil milhas quadradas.  
LAFEBER, Walter. The American Age. New York: Norton, 1989, p. 213. 
11 PRATT, Julius. A History of United States Foreign Policy. New York: Prentice-Hall, 1955, p. 390. 
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Dean Howells, o melhor amigo de Twain e um declarado socialista; o sindicalista Samuel 

Gompers; e o capitalista do aço Andrew Carnegie, quem contribuiu com abundantes 

recursos financeiros para a causa. Inicialmente, a Liga pretendia influenciar a política 

externa de McKinley, mas logo a organização deu lugar a um movimento de massas 

nacional que alcançou meio milhão de integrantes. 

A política imperialista foi testada na campanha para eleições presidenciais, em que 

McKinley buscava a reeleição, durante o verão de 1900. Os democratas denominaram o 

debate sobre o imperialismo o “assunto supremo” (paramount issue) da eleição. “Somos 

inalteravelmente contrários à apropriação ou compra de ilhas distantes a ser governadas 

fora da Constituição e cujos habitantes nunca poderão se tornar cidadãos”, afirmava a 

plataforma democrata.12  

O presidente desafiou os antiimperialistas nomeando Theodore Roosevelt como seu 

companheiro de chapa. Enquanto McKinley permanecia em Washington ou em sua Ohio 

natal, Roosevelt percorreu o país fazendo, em média, dez discursos por dia, até perder a voz 

nos dias prévios à eleição. Ele desprezou os argumentos antiimperialistas: dado que as 

Filipinas eram agora território estadunidense, a proposta dos democratas era “renunciar a 

território dos Estados Unidos”. Segundo Roosevelt, Thomas Jefferson havia mostrado o 

caminho para o tratamento dos “selvagens” filipinos em sua política para os índios. Se os 

brancos estavam moralmente obrigados a abandonar as Filipinas, igualmente os apaches 

estavam obrigados a abandonar o Arizona. Outros republicanos ironizaram os argumentos 

democratas questionando o plano dos democratas de estender a Declaração da 

Independência aos negros do Sul.13 

                                                 
12 PRATT, Julius. Op. cit., p. 393. 
13 LAFEBER, Walter. Op. cit., p. 212.  
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A força da campanha republicana forçou Bryan a mudar sua estratégia, deixando em 

segundo plano o problema do imperialismo e focando nas críticas à política econômica de 

McKinley. Bryan insistiu, como em 1896, em incorporar a proposta da moeda de prata. Os 

poucos republicanos que objetavam o imperialismo descobriram que preferiam seguir  

McKinley com o padrão ouro que acompanhar a Bryan com a prata livre e seus ataques aos 

trustes, a plutocracia e os privilégios. Por outro lado, os republicanos nunca expressaram a 

determinação de manter as Filipinas como um domínio permanente, e os democratas 

propunham dar aos filipinos uma forma de autogoverno sob a “proteção contra 

interferências estrangeiras”, o que tornava pouco definida a fronteira entre as duas posições. 

A fórmula McKinley-Roosevelt ganhou a eleição em novembro de 1900 com uma 

vantagem de 900 mil votos.14 O reeleito McKinley aproveitou o resultado para sortear o 

principal obstáculo legal que existia a fim de ampliar o controle dos assuntos cubanos. Uma 

resolução conjunta do Senado e da Câmara de Representantes do Congresso de abril de 

1898 incluía a chamada emenda Teller, que declarava que “Estados Unidos não têm 

intenção nem desejo de exercer em Cuba direito, jurisdição ou domínio, exceto para a 

pacificação da ilha, e afirmam sua determinação, quando isso tenha sido obtido, de deixar o 

governo e domínio de Cuba ao seu próprio povo”.15 Dois dias antes de começar seu 

segundo mandato, em março de 1901, McKinley fez questão de enviar ao Congresso, 

mediante o procedimento mais fácil, uma emenda ao orçamento da Secretaria de Guerra 

que retificou o critério da resolução conjunta. 

A emenda apresentada pelo senador Orville H. Platt estabeleceu que, antes que as 

tropas estadunidenses se retirassem da ilha, o governo de Cuba tinha de consentir o 

                                                 
14 PRATT, Julius. Op. cit., p. 394. 
15 GUERRA, Ramiro. En el camino de la independencia. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1974, p. 
178. 
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exercício de um direito de intervenção dos Estados Unidos, entre uma serie de condições 

draconianas. O texto estabelecia que “em cumprimento da resolução contida na resolução 

conjunta”, o presidente estava autorizado a entregar o poder aos cubanos “tão logo quanto 

tenha sido estabelecido nessa ilha um governo sob uma Constituição, na qual, como parte 

da mesma, ou numa ordenança agregada a ela” as futuras relações entre Cuba e Estados 

Unidos respeitem cinco princípios: 1. Direito limitado de Cuba de assinar acordos e 

convênios com as potências estrangeiras ou de lhes conceder todo tipo de privilégio; 2. 

Direito limitado de Cuba de obter empréstimos no estrangeiro; 3. Reconhecimento do 

direito dos Estados Unidos  de intervirem nos assuntos internos de Cuba; 4. 

Reconhecimento e observação por Cuba de todas as leis promulgadas pelas autoridades 

militares norte-americanas e os direitos derivados de tais leis; 5. Execução pelo governo 

cubano dos planos previstos para o saneamento dos povoados da Ilha, com vistas a impedir 

o alastramento de epidemias e doenças infecciosas, protegendo assim os habitantes e o 

comércio de Cuba, bem como o comércio e os habitantes dos portos do sul dos Estados 

Unidos. 

Ao apresentar sua proposta ao Congresso, Platt não fez nenhuma alusão à Doutrina 

Monroe, e o debate no Senado mostrou que nenhum legislador tinha em mente os 

princípios de 1823 na hora de ratificar a política sintetizada na emenda. Inclusive, quando o 

senador Hoar declarou que a proposta de Platt parecia “uma estipulação adequada e 

necessária para a aplicação da Doutrina Monroe ao país mais próximo da América com 

exceção do México”, foi rapidamente censurado.16   

Segundo Ramiro Guerra, o plano de McKinley foi o último obstáculo que tiveram 

que sortear os independentistas cubanos no caminho da independência da Espanha. Para 

                                                 
16 PERKINS, Dexter. Historia de la Doctrina Monroe. Buenos Aires: Eudeba, 1964, p. 193. 
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superá-lo, realizaram o mais doloroso dos sacrifícios: aceitar a emenda Platt. A Convenção 

Constituinte de Cuba decidiu incorporar a emenda à Constituição em 12 de junho de 1901, 

por 16 votos a favor e 11 contra.17 

Para se ter uma idéia do grau de colonização econômica da ilha durante a 

intervenção norte-americana, basta mencionar que Leonardo Wood, governador de Cuba 

desde dezembro de 1899 até maio de 1902 (data da transferência do governo aos cubanos), 

entregou 223 concessões a companhias norte-americanas para a exploração dos recursos 

naturais mais valiosos. Acrescente-se a isso a Ordem Militar n.o 62, conhecida pelos 

cubanos da época como a “Lei da Espoliação”, que dava a McKinley mais poderes em 

Cuba que nos Estados Unidos. O presidente estava autorizado, entre outras prerrogativas, a 

alterar as tarifas cubanas à vontade, o que não podia fazer no seu país por ser essa uma 

faculdade exclusiva do Congresso. A conseqüência foi a ruína dos produtores cubanos 

independentistas e a perda de suas propriedades. 

Dentre os numerosos protagonistas dos acontecimentos da Guerra Hispano-

americana e suas seqüelas, Theodore Roosevelt, com seu aventureirismo nacionalista, levou 

o título de herói da nova cruzada, o que lhe rendeu a vitória nas eleições a governador do 

Estado de Nova York já em 1898 e a vice-presidência em 1901. Em setembro desse ano, 

quando McKinley foi assassinado em Buffalo, Roosevelt seria nomeado presidente dos 

Estados Unidos. 

A sorte de Cuba pouco interessou aos outros países latino-americanos, mais 

preocupados em resolver sua cada vez mais problemática situação política interna. O fato 

foi demonstrado na Segunda Conferencia Pan-americana, realizada no México entre 

outubro de 1901 e janeiro de 1902.  

                                                 
17 GUERRA, Ramiro. Op. cit., p. 201. 
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O Pan-americanismo lançado na Conferência de Washington tinha caído no 

esquecimento. Pelo acordo de 1890, o Escritório Internacional das Repúblicas Americanas 

criado na ocasião devia ser mantido por dez anos. Cumprido o prazo, o Secretário de 

Estado Hay enviou uma circular aos embaixadores latino-americanos em Washington para 

realizar um novo encontro em alguma das capitais que não fosse a norte-americana. Na 

Segunda Conferência foi aprovada uma declaração proposta pelos Estados Unidos 

transmitindo “ao futuro presidente de Cuba seus votos pelo eficaz desempenho de sua 

missão e pela prosperidade da nova República”. Os delegados avalizaram o que significou 

uma rotunda vitória da política colonial sob o povo cubano, e demonstrou a despreocupação 

dos governos latino-americanos com o destino da ilha.18 

A intervenção norte-americana na guerra de Cuba e a repressão aos independentistas 

filipinos, além de serem as primeiras ações propriamente imperialistas dos Estados Unidos 

no sentido moderno, marcaram o início de uma nova etapa histórica em escala global.  

O imperialismo, como fase superior do capitalismo na América do Norte e na Europa, e depois 

na Ásia, formou-se plenamente no período 1898-1914. As guerras Hispano-Americana (1898), 

Anglo-Boer (1899-1902) e Russo-Japonesa (1904-1905), e a crise econômica de Europa em 

1900, são os principais marcos históricos dessa nova época de história mundial.19  

 

A conclusão do ciclo histórico do capitalismo de livre concorrência e a passagem ao 

período imperialista, dominado pelo capital monopolista, iniciava a fase superior do 

capitalismo que transformava profundamente a dinâmica histórica e as relações entre as 

classes sociais. 

                                                 
18 RAMIREZ Novoa, Ezequiel. La farsa del panamericanismo y la unidad indoamericana. Buenos Aires: 
Indoamerica, 1955, p. 38. 
19 LENIN, Vladimir Illich, “El imperialismo y la escisión del socialismo” (1916). Moscú: Obras Completas, 
v. 30, 1963, p. 180 
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Segundo a caracterização do próprio Lênin, a época imperialista é marcada por 

cinco traços fundamentais: a concentração da produção e do capital levada a um grau tão 

elevado de desenvolvimento que cria os monopólios, os quais desempenham um papel 

decisivo na vida econômica; a fusão do capital bancário com o capital industrial e a criação, 

baseada nesse “capital financeiro” da oligarquia financeira; a exportação de capitais, 

diferentemente da exportação de mercadorias, adquire uma importância particularmente 

grande; a formação de associações internacionais monopolistas de capitalistas, que 

partilham o mundo entre si; e o termo da partilha territorial do mundo entre as potências 

capitalistas mais importantes.20  

Os profundos efeitos nas relações internacionais que implicava o ingresso dos 

Estados Unidos no clube de nações lançadas à disputa do espaço mundial foram também 

percebidos pelos melhores observadores liberais na mesma hora de sua concretização. O 

primeiro autor a elaborar uma caracterização do imperialismo capitalista, o liberal de 

esquerda John A. Hobson, advertiu que a espetacular virada da política externa norte-

americana no final do século representava uma mudança qualitativa na situação mundial.  

A recente incursão da poderosa e progressiva nação dos Estados Unidos de América no 

imperialismo pela anexação da Hawaii e a ocupação das relíquias do antigo império espanhol 

não só acrescenta um novo e formidável competidor por comércio e território, como muda e 

complica a situação. Como o foco das atenções e ações políticas volta-se para as ilhas do 

Pacifico e a costa Asiática, as mesmas forças que estão conduzindo aos estados europeus no 

caminho da expansão territorial atuam sobre os Estados Unidos, levando-os ao virtual abandono 

do princípio de isolamento que até agora dominou sua política.21 

 

                                                 
20 LENIN, Vladimir Illich. El imperialismo: fase superior del capitalismo (1916). Moscú: Progreso, 1971, 
Cap. VII. 
21 HOBSON, J. A., Imperialism. A Study. New York: James Pott and Co, 1902, p. 273. 
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Se governos dos países da América Latina revelavam sua incapacidade de reagir à 

altura, sintomas de uma consciência histórica de maior amplitude começaram a se 

manifestar desde a juventude latino-americana comovida pelo novo contexto. 


