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Capítulo IX 

O Latino-americanismo antiimperialista 

 

O fenômeno imperialista implicou uma maior internacionalização da produção, e 

com ela um grau maior de integração dos países atrasados ao ciclo capitalista mundial. 

Enquanto as potencias imperialistas se lançavam à disputa pelos mercados e as esferas de 

influencia, a classe operária, o sujeito social universal, encontrava maiores condições para 

se unir efetivamente à escala internacional e aspirar a reorganizar a sociedade sobre novas 

bases.  

A agressiva penetração capitalista na América Latina, como em geral nos países 

atrasados, estava motivada pela procura de superlucros, aproveitando as formas de 

produção arcaicas e se ligando com as classes sociais mais retrógradas. Isso mostrava que o 

capital tinha completado o ciclo histórico em que cumpria uma função progressiva. O 

mundo era dividido em nações opressoras e oprimidas, as que incluíam, além das colônias, 

a países que gozavam de independência política formal, mas que se encontravam 

envolvidos nas rédeas da dependência financeira e diplomática: as semicolônias.1 

As condições objetivas em que a luta de classes se desenvolvia na nova etapa 

histórica exigiam uma resposta política que só podia ser construída no seio do movimento 

operário a partir de suas organizações e suas tradições políticas. As lutas nos países 

atrasados se nutriam da experiência européia, e por sua vez começavam a desenvolver suas 

próprias conclusões vinculadas às peculiaridades ligadas ao fato de sofrer a exploração 

capitalista em países por sua vez submetidos à opressão nacional.  

                                                 
1 Em 1916, Lênin escolheu a Argentina para exemplificar essa condição no seu Imperialismo, fase superior 
do capitalismo. 
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Na América Latina, o movimento operário se desenvolveu na segunda metade do 

século junto XIX a partir da classe trabalhadora assalariada empregada nas minas, o 

transporte ferroviário, serviços públicos, empresas comerciais e serviços governamentais. 

Os imigrantes chegados desde Europa tiveram um papel central na propagação das idéias 

que floresciam nos seus países de origem. As associações gremiais, junto com as correntes 

anarquistas, sindicalistas e socialistas se difundiram desde cedo entre as primeiras gerações 

de trabalhadores que se organizavam nos países latino-americanos.  

Um dos países em que os sindicatos surgiram cedo e tiveram um desenvolvimento 

organizativo e político mais precocemente foi na Argentina. Milhões trabalhadores 

europeus, muitos deles de origem camponês, chegaram ao Rio da Prata acreditando nas 

promessas de acesso à terra feita pelo governo. Só uma pequena percentagem conseguiu 

acessar à pequena propriedade, o resto ou regressou para Europa ou radicou-se em Buenos 

Aires, se tornando trabalhadores assalariados. O primeiro sindicato de tipógrafos tinha sido 

fundado em 1853, e para a década de 1880 ferroviários, artesãos de estaleiros, empregados 

de hotéis e restaurantes, e trabalhadores da construção tinham levantado suas 

organizações.2  

A primeira central operária, de tendência anarcosindicalista, a Federação Operaria 

Regional Argentina (FORA) foi criada em 1890. Além das tradições combativas  européias, 

a luta dos trabalhadores se potenciava pelo continuo aumento dos preços e as condições de 

vida miseráveis. A centralização dos sindicatos coincide com a crise do regime oligárquico 

desse ano, a primeira revolta social argentina de conteúdo antiimperialista no sentido 

moderno. Em seguida, os trabalhadores decidiriam entrar na areia política, como declarava 

o alemão Germán Ave Lallemant em El Obrero em dezembro de 1890. 

                                                 
2 ALEXANDER, Robert. El movimiento obrero en América Latina. México: Robles, 1967, pp. 28-60. 



 178

. 

A classe dos verdadeiros produtores, a dos operários, terá que se defender de um modo mais 

enérgico contra as exigências crescentes do capitalismo, quanto a burguesia é a absoluta dona 

dos poderes do Estado, sobre todo da legislatura, e estará empenhada em descarregar os 

impostos necessários para a conservação da autonomia nacional e provincial sobre os ombros 

do proletariado. Dali resulta que a luta da classe proletária pelo melhoramento da sua situação 

econômica é inseparável da participação enérgica que como classe tem que tomar na política do 

país.3 

 

Depois de 1891, o governo de Pellegrini pactuou uma moratória com o 

imperialismo britânico com grandes desvantagens. Nos dez anos que o país demorou em se 

recuperar, as massas sofreram com o encarecimento do custo de vida e a superexploração. 

O socialismo nasceu na Argentina desse período pela conjunção dos imigrantes europeus 

que traziam a experiência do movimento operário internacional e dos radicais desiludidos 

com a política vacilante do seu partido. Entre 1890 e 1910, o movimento social no país 

girou ao redor da organização e lutas dos trabalhadores, que tem sua referência no 

anarquismo e no Partido Socialista (PS), fundado em 1896. 

Em 1890, os socialistas tinham mostrado sua força organizando um ato no 1º de 

maio com a presença de 2 mil pessoas. A corrente apareceu na cena política com 

publicação do jornal El Obrero, considerado o primeiro órgão de imprensa socialista 

editado em língua espanhola, que se declarava inspirado em “a sublime doutrina do 

socialismo científico moderno” descoberta por “nosso imortal Carlos Marx”. Fiel a essa 

orientação, o grupo dirigido por Lallemant se apresentava com a intenção de atuar “na 

arena da luta dos partidos políticos”. Agrupações como a dirigida pelo médico Juan B. 

Justo (quem seria o primeiro tradutor de O Capital ao espanhol), o “Centro Socialista 

                                                 
3 Citado em LIACHOVITZKY, Luis. “Lectura de Alberdi”, em Desarrollo Económico, Buenos Aires, Vol 
12. No. 46, julio-setiembre 1972. 
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Universitário” de José Ingenieros e grupos de origem diversa se unificaram em 1896 para 

fundar o Partido Socialista (PS).4  

Justo acabaria controlando o partido até sua morte em 1828, mas não era marxista e 

tinha uma concepção “evolucionista” do processo histórico. No Congresso de 1896 ele 

esteve em minoria, prevalecendo a tendência encabeçada por Ingenieros e o poeta Leopoldo 

Lugones.5 Eles conseguiram aprovar seu projeto de programa, em que reivindicavam a 

organização da resistência dos trabalhadores como método para construir o partido 

operário, afirmando que a classe trabalhadora formaria sua consciência de classe na luta 

pelo sufrágio universal e a ampliação dos direitos democráticos e políticos, o que serviria 

para praticar outro método de ação “quando as circunstancias o façam conveniente”. 

Essa perspectiva, porém, não logrou se firmar no processo de disputas internas. 

Justo, que reivindicava métodos exclusivamente eleitorais para o progresso do partido, 

conseguiu suprimir o parágrafo que defendia utilizar métodos revolucionários durante o 

Segundo Congresso de 1898. Para ele, a sociedade argentina poderia ser transformada sem 

intervenção da luta de classes. A base teórica desse posicionamento era que, comparada aos 

Estados burgueses europeus, a Argentina não havia realizado sua revolução democrático-

burguesa. 

A classe proprietária criolla é uma oligarquia latifundiária, seu parasitismo consiste em 

bloquear o desenvolvimento amplo do capitalismo e a formação de um verdadeiro mercado 

interno. A superestrutura política que corresponde a tal estrutura econômica - o Estado 

oligárquico - é, por sua vez, um fator de bloqueio a um desenvolvimento plenamente capitalista: 

                                                 
4 ANDRADA, Ovidio. Palacios. El socialismo romántico en la Argentina. Buenos Aires: Centro Editor de 
América Latina, 1984. 
5 Pouco depois de sua tradução de O Capital, Justo escreveu que o materialismo não era mais que o sentido 
comum, e a dialética um jogo de palavras que tinha confundido o próprio Marx, quem por essa razão tinha 
previsto "revoluciones proletárias" em 1848. 
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implantação da indústria, racionalização .da produção agrária, criação de um amplo mercado 

interno.6  

 

O PS argentino, a diferencia dos europeus, argumentava Justo, devia “sustentar tudo 

o que é sadio e viável nas formas fundamentais da sociedade capitalista”, o que significava 

defender o capitalismo avançado, ou seja, o capital estrangeiro.  

A entrada de grandes massas de capital estrangeiro é necessária e inevitável... As grandes 

empresas de construção, que são necessárias para completar a exploração do país e do povo que 

o habita, não podem ser feitas pela classe rica crioula, dissipada e incapaz. O capital estrangeiro 

vai acelerar a evolução econômica do país, e com maior força ainda vai acelerar sua evolução 

política e social.7 

 

Em termos políticos, a conclusão de Justo era a necessidade de uma reforma do 

Estado oligárquico associada a impostos progressivos sobre a renda da terra, mas rejeitando 

a nacionalização das empresas imperialistas implantadas no pais, defendendo apenas um 

controle estatal sobre os eventuais excessos do capital estrangeiro. A moderação da política 

justiça provocou rapidamente uma crise no PS, levando nos primeiros anos do novo século 

ao afastamento das correntes antirreformistas e revolucionarias como a do Ingenieros e 

Lugones. 

A emergência dos novos fenômenos políticos vinculados ao continuo avanço 

imperialista, as lutas sociais e o debate sobre a questão nacional suscitou igualmente uma 

diferenciação interna entre os intelectuais da Geração de 900. Descobrindo a coincidência 

entre a insatisfação social e nacional, os jovens latino-americanistas, à revelia das 

colocações de Rodó, transformaram a questão nacional numa ideologia revolucionaria que 

                                                 
6 Citado em COGGIOLA, Osvaldo. “Juan B. Justo y la Cuestión Nacional”, en En Defensa del Marxismo, No. 
12, Buenos Aires, mayo 1996. 
7 Idem. 
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contestou a legitimidade de governar de toda a oligarquia, sem distinção entre a oligarquia 

urbana e rural. Os escritores que abraçaram o antiimperialismo passaram a condenar a 

aliança entre as potencias imperiais e as classes dirigentes nacionais. 

Não por acaso nesse período florescem as novas historias nacionais, a releitura das 

ideologias da Independência e os primeiros trabalhos de arqueologia moderna sobre as 

culturas pré-colombinas. Era uma tentativa de deslegitimar o poder constituído e prover ao 

mesmo tempo um argumento forte para justificar a própria ação através do reconhecimento 

de uma tradição que se presumia violada. Assim, a República Oligárquica que tinha 

governado os paises desde a Independência até o inicio do 900 aparecia como um poder 

ilegítimo, que tinha se apropriado do poder violentando aos povos do continente.  

No norte da América do Sul, onde a penetração imperialista norte-americana era 

mais pronunciada, vários intelectuais reagiram proclamando um antiimperialismo ainda de 

corte liberal, entre os que se destacaram o colombiano René Vargas Vila o venezuelano 

Rufino Blanco Fombona. 

Vargas Vila, um autor de grande fama no seu tempo, denunciou em 1903 o 

expansionismo rooseveltiano no panfleto antiimperialista Ante os bárbaros: Ianque, he aqui 

o inimigo, um longo poema em que relembrava que os Estados Unidos invadiram o 

México, aprisionaram Cuba, Haiti e Santo Domingo, conquistaram Porto Rico, fraturaram a 

Colômbia e roubaram o Panamá. Ele argumentava que os Estados Unidos avançavam 

graças à “imobilidade ou o medo de uns governos na América do Sul, e a cumplicidade 

vexatória dos anexionistas estipendiados, vendo que por si mesmos não têm preço, 

assinalam ao invasor o caminho e lhe servem de ponte”.8 Para reverter essa situação, 

Vargas Vila reclamou que Argentina se colocasse à cabeça de um movimento continental 

                                                 
8 VARGAS VILA, José María. Ante los bárbaros. Bogotá: La Oveja Negra, 1980, p. 60 
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contra os “bárbaros” norte-americanos. Seguindo Martí, invertia o esquema liberal 

civilização versus barbárie adjudicando essa ultima a aqueles. 

¿Não vêm sobre o carro de feira dos ciganos do Hudson, esses polichinelos barulhentos, 

enchacoalhados e gesticuladores, que enchem o horizonte, e ensurdecem os âmbitos, com seus 

gestos e seus gritos desbordantes de brutalidade? São Roosevelt, Taft, Booth, Wilson. ¿Que 

predicam esses pierrots, sob o branco da sua farinha e o cobre dos seus chacoalhos?  Predicam o 

imperialismo.9 

 

Individualista e polemista incansável, o colombiano viveu a maioria da sua vida 

adulta no exílio, paradoxalmente em Nova Iorque desde 1891, de onde o governo norte-

americano o expulsou por suas diatribes em 1903. A popularidade de Vargas Vila nos 

países latino-americanos não teve conseqüências políticas, ficando apenas como um 

testemunho da indignação diante dos atropelos norte-americanos. 

De maior transcendência foi a obra do Blanco Bombona, como o colombiano um 

autor extremamente prolífico, deixando centenas de livros e artigos de muito diversa índole. 

Em 1902, ele publicou em Ámsterdam, onde servia como cônsul da Venezuela, seu 

panfleto La americanización del mundo, dedicado aos jornalistas de Espanha e América 

Latina, elaborado em resposta a um livro do norte-americano W.T.Stead do mesmo título, 

que defendia uma aliança anglo-saxã visando o estabelecimento de um império mundial. 

Na seção consagrada à política hispano-americana, o venezuelano propunha se servir da 

Doutrina Monroe contra as ingerências européias e, ao mesmo tempo, promover a unidade 

latino-americana para neutralizar a influencia dos Estados Unidos. Blanco Fombona 

sugeriu a realização de um congresso de plenipotenciários latino-americanos à imagem do 

Congresso Anfictiónico de Panamá para negociar acordos, e definir um posicionamento 

entre o pan-americanismo ou bem um pan-latinismo unindo os paises de “raça” espanhola. 
                                                 
9 Idem, p. 90. 
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De volta em Venezuela ele foi perseguido pela ditadura de Juan Vicente Gómez 

(1908-1935) por causa das suas posições radicais, pelo qual se exilou na Espanha, onde 

estabeleceu a Editorial América em Madri, para difundir aos autores latino-americanos ao 

mundo literário europeu. A diferença de Darío, de um destino vital semelhante, Blanco 

Fombona desenvolveu na imprensa espanhola violentas polemicas contra escritores desse 

país, como José Ortega y Gasset, que se referiam com desprezo à América Latina. No 

contexto do latino-americanismo da etapa imperialista, coube ao venezuelano recuperar a 

figura de Bolívar em um vasto conjunto de obras, oferecendo à nova geração o 

conhecimento dos antecedentes de sua causa. 

Havendo cumprido um papel importante em levantar a bandeira antiimperialista e 

projetar uma perspectiva continental de resposta, o latino-americanismo antiimperialista de 

Vargas Vila e Blanco Fombona foi limitado por sua inspiração liberal, às vezes anárquica, 

com doses fortes de positivismo e características aristocratizantes. Partindo de pressupostos 

semelhantes, um amigo deles, o argentino Manuel Ugarte, evolui numa direção em que 

aquela estratégia se conecta com a tradição socialista que estava ganhando força na 

Argentina, o que abriria uma nova perspectiva á causa de unidade latino-americana ao 

cimentá-la sobre novas bases sociais.  

Filho de uma família abastada de Buenos Aires, Ugarte participa da onda 

modernizadora da literatura finissecular, fundando em 1894, aos dezenove anos, a Revista 

Literária, com a pretensão de ser um veículo de união de todos os escritores da América. 

Seguindo o caminho habitual dos jovens nascidos no seio da classe dominante, ele parte 

para a França, onde estabelece vínculos com seus pares latino-americanos. Além de Vargas 

Vila e Blanco Fombona, ele trava amizade com Darío, o chileno Francisco Contreras, e o 

francês criado em Porto Rico Luis Bonafoux, entre outros. 
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Na efervescência política da cena parisiense florescia o socialismo de Jean Jaurés, e 

o efeito regressivo e antidemocrático do impulso imperialista levantava agudas polemicas, 

em especial a partir do caso Dreyfus, que dividiu as posições sobre o chauvinismo racista e 

suas conseqüências. A crise na França marcou uma intensificação da atividade política e 

das idéias de esquerda. “Ao contato dos grupos revolucionários e extremistas com as elites 

intelectuais e sociais, nasceu o idealismo otimista, o pacifismo fervente e o humanitarismo 

invasor, que parecia anunciar uma nova era de transformação mundial”, contou Ugarte 

fazendo um relato da sua evolução política quinze anos depois. 10 

Em 1899, Ugarte viaja pela primeira vez aos Estados Unidos, México e Cuba, onde 

testemunha o contraste entre a pujante sociedade norte-americana e a miséria e opressão em 

que vivem os latino-americanos. Em 1901, é publicado em Buenos Aires seu artigo “O 

perigo ianque”, em que denuncia o intervencionismo estadunidense no Caribe, alertando 

em particular sobre a tática da colonização cultural e econômica, potencialmente tão letal 

quanto a invasão armada. Ao mesmo tempo, publica um outro artigo intitulado “A defesa 

latina”, predicando a unidade da América Latina e lançando pela primeira vez a consigna 

dos Estados Unidos do Sul, uma confederação defensiva contra o imperialismo.11 Ugarte 

voltou à Argentina em 1903, se vinculando com Ingenieros, Lugones e Alfredo Palácios, os 

socialistas mais combativos, e se afiliando ao PS. Em Buenos Aires reencontra também seu 

amigo da infância Alfredo Ghiraldo, que desde as filas do anarquismo também combate o 

imperialismo norte-americano e escreve Yanquilandia bárbara. Precisamente, a fração de 

                                                 
10 “El ocaso socialista y la guerra europea”, em UGARTE, Manuel. La nación latinoamericana. Caracas: 
Biblioteca Ayacucho, 1987, p. 214. 
11 Os artigos mencionados podem ser consultados em UGARTE, M. Op.cit. 
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Ingenieros e Lugones procurava estabelecer vínculos com os anarquistas para 

contrabalançar a docilidade do socialismo de Justo.12 

 Graças a sua posição social, que lhe permitia levar uma vida de viajante 

permanente sem se preocupar com os problemas financeiros, Ugarte teve o privilégio de ser 

quem, na qualidade de integrante da geração modernizadora da tradição ilustrada hispano-

americana,  experimenta o choque dessa tradição com a linhagem socialista revolucionária, 

ao representar o PS em dois Congressos da Segunda Internacional em 1904 e 1907.  

No Congresso da de Amsterdã manteve um baixo perfil devido ao fato de que se 

encontrava na Europa recopilando informação para um projeto de código trabalhista do 

governo argentino, justamente quando uma das discussões mais importantes do Congresso 

era sobre se os socialistas deviam ou não colaborar com governos burgueses. No debate 

sobre quem deve estabelecer a tática política, se a direção da Internacional ou a direção de 

cada partido nacional, Ugarte apoiou Jaurés, que defende esta última tese. A oligarquia 

argentina, porém, acusou naturalmente Ugarte de “antipatriota” por ter apresentado a 

Argentina com um país atrasado “na qual a vida do trabalhador é penosa pela falta de 

liberdade e proteção do Estado”. 

Em 1907, com essa primeira experiência como bagagem, Ugarte participou 

novamente como delegado do Congresso de Stuttgart, o mesmo que Lenin chamou o maior 

da história do movimento operário. O encontro tinha como precedente a Revolução Russa 

de 1905, que havia fortalecido politicamente as tendências revolucionárias frente ao 

crescente revisionismo, e estava marcado pelo temor à possibilidade de uma guerra 

européia. Para compreender a importância da experiência que viveu o argentino nos 

                                                 
12 Enquanto Ingenieros se afastou da vida política por duas décadas, Lugones passou às filas do nacionalismo 
oligárquico fascistizante.  
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debates, basta mencionar alguns dos nomes que participaram: August Bebel, Karl Kautsky, 

Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo, Lênin, Trotsky, Plejanóv, Martov, Jean Jaurés, Sun 

Katayama, entre outros.  De um total de 886 delegados chegados dos cinco continentes, a 

Argentina foi o único país latino-americano representado.  

Os temas mais importantes incluídos na agenda eram a posição dos partidos 

socialistas frente a uma possível guerra e a atitude a respeito do colonialismo. Em Stuttgart, 

se manifestou claramente a tendência de um amplo setor da social-democracia européia a se 

colocar a reboque das burguesias imperialistas, fenômeno que culminará na crise da 

Segunda Internacional que eclodiu em 1914.13  A caracterização dessa degeneração 

política, que Lênin incorporará depois à sua teoria do imperialismo, foi feita pelo líder de 

Outubro em 1907 explicando a posição defendida pelo holandês Van Kol e outros 

dirigentes a favor do colonialismo. 

Como resultado do vasto poder colonial, parte ao proletariado europeu foi levado a uma 

situação pela que não é seu trabalho o que mantém toda a sociedade, senão o trabalho dos 

indígenas quase totalmente subjugados das colônias. A burguesia inglesa, por exemplo, obtém 

mais ingressos das centenas de milhões de habitantes da Índia e de outras colônias suas que dos 

operários ingleses. Tais condições criam em certos países uma base material, uma base 

econômica para contaminar de chauvinismo colonial ao proletariado desses países.14 

 

Van Kol, relator da comissão preparatória, propôs que deviam ser reconhecidas 

determinadas funções positivas da política colonial e reclamar que os povos coloniais 

fossem preparados, através de reformas, para sua independência. A minoria, dirigida pela 

esquerda alemã e polonesa, rejeitou toda valoração positiva dos resultados da política 

colonial e portanto as propostas de reformas no âmbito dessa política. Sua crítica se 

                                                 
13 Em 4 de agosto de 1914, a os deputados do Partido Socialista Alemão votaram no Reichstag a favor dos 
créditos de guerra. A traição do seu principal partido provocou o rápido desmoronamento da Internacional.  
14 “El Congreso Internacional de Stuttgart”, em LENIN, Vladimir Illich. Obras Completas. T. XIII. Buenos 
Aires: Cartago, 1969, p. 85. 
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centrava contra a difamação e a degradação dos povos coloniais, rejeitou toda subdivisão 

dos povos em superiores e inferiores e as tentativas de impor às nações atrasadas a cultura 

européia. Na opinião da minoria, a retirada dos colonialistas era o primeiro pré-requisito 

para uma elevação econômica e cultural dos países subdesenvolvidos. 

A proposta da minoria da comissão foi aprovada no plenário por uma diferença de 

poucos votos, 127 contra 108. A Internacional se pronunciava contra o colonialismo, 

declarando que “a política colonial capitalista, por sua mesma essência, necessariamente 

conduz à servidão, ao trabalho forçado e à destruição dos povos indígenas sob o regime 

colonial”. Também declarava que a missão civilizadora proclamada pela sociedade 

capitalista não é mais que um pretexto para encobrir sua sede de exploração e conquista, e 

que longe de aumentar a capacidade produtora (de produzir )das colônias, destruía suas 

riquezas naturais pela escravidão e a pobreza a que reduzia os seus povos.15 

Na comissão sobre emigração e imigração, na qual Ugarte foi designado relator, a 

ala revisionista insistiu em propor uma resolução que afirmava que o Congresso “não se 

pronuncia em princípio rejeitando em toda ocasião a política colonial, a que sob um regime 

socialista pode ter um efeito civilizador”. O argentino deve ter sentido um arrepio ao ouvir 

de um dos delegados rejeitar a proposição dizendo que era “um recuo para Roosevelt”. 

Podia ali se ouvir a denúncia de que a maquiagem “democrática e civilizadora” com que se 

justificava o novo imperialismo norte-americano encontrava pontos de contato com o 

retrocesso político dos setores mais venais do movimento operário.16  

                                                 
15 COLE, G.D.H. Historia del Pensamiento Socialista. Vol. III. México: Fondo de Cultura Econômica, 1986, 
p. 79. 
16 Essa proximidade entre as colocações do imperialismo e da aristocracia operaria é outra característica que 
singularizará a ação dos Estados Unidos em sua colonização dos países latino-americanos no futuro. 
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Ugarte conseguiu impor um projeto rejeitando toda limitação ao direito de 

imigração dos operários dos países atrasados aos países capitalistas desenvolvidos e, pelo 

contrário, ajudando eles a se organizar se organizar e lutar pela igualdade de direitos. 

Comentando esse ponto do Congresso, Lênin elogiou indiretamente ao argentino.  

No problema da emigração e imigração surgiu com toda nitidez a divergência entre os 

oportunistas e os revolucionários na Comissão. (...) Até na Comissão ficaram completamente 

sós os partidários de limitar a emigração, e a tônica da resolução do Congresso Internacional é o 

reconhecimento da solidariedade dos operários de todos os países na luta de classes.17 

 

A partir da sua experiência no Congresso de Stuttgart, Ugarte vincula de uma vez o 

problema da emancipação social das massas trabalhadoras no latino-americanismo e a 

questão nacional antiimperialista no socialismo argentino. Em um artigo publicado em La 

Vanguardia (2-VII-1908), onde faz o balanço de sua participação, ele escreve que, em 

oposição ao pseudonacionalismo reacionário da elite oligárquica e ao chauvinismo das 

potências imperialistas, existe um novo nacionalismo progressivo, “superior, mais de 

acordo com os ideais modernos e com a consciência contemporânea”:  

Por isso podemos dizer que socialismo e pátria não são inimigos (...) e esse patriotismo é o que 

nos faz defender das intervenções estrangeiras. Todos os socialistas devem estar de acordo, 

porque se algum admitisse na ordem internacional o sacrifício do pequeno ao grande, 

justificaria na ordem social a submissão do proletariado ao capitalista, a opressão dos poderosos 

sobre os que não podem se defender. 18 

 

O momento marca o ponto mais alto da evolução política de Ugarte em termos socialistas, 

empapado com o espírito da Internacional, sobre a questão nacional latino-americana. Em 

novembro de 1910 publica El futuro de la América Española, onde estuda o desenvolvimento 

diferente da América anglo-saxã (coesão e crescimento) e da América Latina (balcanização e 

                                                 
17 LENIN, V.I. Op. Cit. p. 89. 
18 “Socialismo y patria”, em UGARTE, M. Op. cit., pp. 197-198. 
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atraso) e aprofunda a caracterização do novo imperialismo. O livro ganha grande repercussão 

entre os latino-americanistas radicados na Europa e no continente. A direção do PS, pelo 

contrário, reage violentamente repudiando o livro em La Vanguardia e defendendo mais uma vez o 

papel “progressivo” do imperialismo.  

O futuro da América Espanhola é uma proclama alarmista. Muitos têm ficado agitando a opinião do 

perigo ianque. Porém os povos do nosso continente não os têm escutado. Tememos que a Ugarte lhe caiba a 

mesma sorte... E se a propaganda alarmista não encontra eco em eles deve ser porque o perigo não existe. Não 

sendo possível a conquista pela guerra, não deve nos inquietar a conquista comercial... Temos motivos para 

crer que a intervenção ou conquista das repúblicas da América Central pelos Estados Unidos pode ser de 

benefícios positivos para o avanço das mesmas. (...) A ingerência dos Estados Unidos tem comportado o 

progresso técnico em todas as atividades. É que o contato de raças tem que predominar os elementos melhores 

da raça mais civilizada. 19 

 

As idéias de Juan B. Justo foram desenvolvidas no livro Teoria y Práctica de la 

História, que passou à historia como um dos exemplos mais escandalosos de um 

“socialismo” pró-imperialista escrito num país semicolonial. Em 1910, um novo Congresso 

da Internacional Socialista foi convocado em Copenhague, mas desta vez o PS enviou  

Justo em vez de Ugarte, que se achava na Europa. O líder do PS estabeleceu então vínculos 

com os revisionistas europeus, que o receberam com um dos seus iguais.  

Ugarte iniciou em 1912 uma nova viagem por vinte países latino-americanos e os 

Estados Unidos para difundir El futuro de la América Española. No México, entrevista o 

presidente Francisco Madero e no Panamá ao presidente Porrás, percorre toda a América 

Central com grande repercussão apesar dos obstáculos que encontra pela pressão dos 

Estados Unidos sobre os governos locais (na Nicarágua, a polícia proíbe seu ingresso). Na 

                                                 
19 Cit. em GALASSO, Norberto. Manuel Ugarte: un argentino “maldito”. Buenos Aires: Ediciones del 
Pensamiento Nacional, 1985, p. 59. 
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Colômbia, reúne dez mil pessoas, a quem convoca a se levantar “pela segunda e verdadeira 

independência”. Três mil pessoas o escutam em Guayaquil. Sua conferência em La Paz, em 

abril de 1913, provoca a reação do embaixador norte-americano, a quem Ugarte desafia 

para um duelo. 

Chega a Buenos Aires em maio, onde tenta se entrevistar com Roque Sáenz Peña, 

quem fora o brilhante delegado que provocara os Estados Unidos na Primeira Conferência 

Pan-americana e havia alcançado a presidência da Argentina. Apesar de serem velhos 

amigos, ele nega a audiência solicitada por Ugarte. Recebe igualmente uma hostil recepção 

no PS, que critica suas posições sobre a liberação nacional. Em ocasião da abertura do 

Canal de Panamá, La Vanguardia, órgão do PS, elogia os benefícios econômicos que irá 

trazer para o desenvolvimento capitalista, e Ugarte envia uma carta repudiando o artigo, 

considerando-o um agravo à Colômbia. O debate reaviva os ataques contra Ugarte desde o 

círculo de Justo, que ataca sua ação latino-americanista e diz que “não é exibindo o 

espantalho do imperialismo ianque como vão se redimir da tirania interna e da possível 

pressão exterior os povos latino-americanos”. 

 Ugarte vem empapado de barbárie, vem de atravessar zonas insalubres, regiões miseráveis, 

povos de escassa cultura, países de rudimentar civilização. E não vem a nos pedir que levemos 

nossa cultura litoral a nosso norte atrasado para combater a hostilidade sem objeto aos Estados 

Unidos. Quer nos complicar no atraso econômico, político e social dessas pobres repúblicas que 

estão a nossa cabeceira sacudidas por seus males internos, quer a regressão para nossa pátria. E 

que é, perguntamos os socialistas, o perigo ianque comparado com a anarquia interna de tais 

nações?.20 

 

Justo acabou promovendo a expulsão de Ugarte do partido. A situação coincidia 

com a visita de Theodore Roosevelt a Buenos Aires, quem é qualificado por La Vanguardia 

                                                 
20 Citado em PUIGGRÓS, Rodolfo. “Manuel Ugarte, el precursor”, no jornal El Día, México,  20 de abril de 
1975. 
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como “governante de uma grande democracia moderna”, enquanto Ugarte desenvolve uma 

intensa campanha de denúncia. Seu afastamento do PS, por outra parte, ocorre um ano 

depois do surgimento de uma corrente marxista na juventude do partido, que rejeita o 

“revisionismo” justista.21 

Em resposta à sua expulsão, Ugarte lançou um manifesto explicando as 

divergências, em que reivindica uma espécie de “socialismo de Estado”, o que significa um 

programa nacionalista burguês de desenvolvimento que se diferencia do programa do PS 

em seu antiimperialismo e em que propõe uma mobilização nacional para alcançá-lo. 22 

Com razão, ele afirmava que na América Latina toda política socialista que não levasse em 

conta a questão nacional prejudicaria  invariavelmente os operários. O elemento de verdade 

de posição era porém acompanhado de um retrocesso político expressado na demanda de 

que os socialistas abandonassem o internacionalismo, que se somava à sua histórica 

indiferença (quando não oposição) ao problema da construção do partido operário. Seu 

isolamento político na Argentina o fez se voltar definitivamente para os grupos sociais em 

que sua estratégia poderia encontrar eco, adotando posições abertamente reacionárias em 

aliança com setores ferozmente inimigos de uma política operaria.  

Com relação à situação internacional, o impressionismo de Ugarte e o abismo social que o 

separava dos marxistas revolucionários o levou, no momento mais critico da Primeira Guerra 

Mundial, em 1916,.a sentenciar “o ocaso do socialismo” no mundo (às vésperas da maior revolução 

operaria da história). Num artigo com esse titulo relembrou as circunstancias de sua saída do OS e 

indicou qual era a “alternativa” que ele enxergava frente à incongruências do partido. 

                                                 
21 A corrente reunida no Comitê de Propaganda Gremial, liderado por um ativista de 20 anos, José Penelón, 
acabaria sendo expulsa em 1917. Os expulsos formaram o Partido Socialista Internacional (PSI), defensor da 
Revolução Russa, que se tornaria em 1920 o Partido Comunista. 
22 A posição de Ugarte é um dos antecedentes do nacionalismo burguês peronista que sacudiria a vida política 
argentina no final da Segunda Guerra Mundial. 
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Renunciei a uma candidatura a senador, me afastando do Partido Socialista por considerar, ao 

ponto que tinham chegado as coisas, que o exército era uma entidade benemérita, que a religião 

não podia ser perseguida, que a propriedade devia ser respeitada e que resultava obrigação 

honrar e engrandecer à Pátria. Refletidas as mutações operadas na Europa, das fantasias de 

princípios de século, só ficava em pé um amplo desejo de reformas subordinadas às 

necessidades coletivas que deviam privar sempre sobre os interesses individuais ou gremiais.23 

 

A Revolução de Outubro e o entusiasmo que despertou numa nova geração de 

revolucionários latino-americanos provocaram uma reacomodação de Ugarte, que viajará a Moscou 

para participar do Congresso de Amigos da União Soviética, onde é encarregado de fazer o discurso 

da delegação latino-americana (Argentina, México, Chile, Brasil, Colômbia, Venezuela, Cuba, 

Equador e Uruguai). Então ele declara a disposição de “nos agrupar ao redor da Rússia se alguém 

intentara fazer algo contra ela e dispostos também a generalizar em nossas terras os resultados 

adquiridos durante esta experiência que é a mais fecunda que tem conhecido a humanidade”.24 

Ugarte continuou, com altos e baixos, o resto da sua vida a atividade de difusão da 

idéia da unidade latino-americana, mas sempre deixando os trabalhadores subordinados a 

uma política nacionalista burguesa. Em 1914, ele promoveu uma Associação Latino-

americana formada a partir das manifestações estudantis e operárias organizadas contra a 

intervenção norte-americana que tentou quebrar a Revolução Mexicana. Durante a invasão 

ianque contra o levante de Sandino na Nicarágua jovens intelectuais de diversos países, 

entre eles os peruanos Victor Raúl Haya de la Torre e José Carlos Mariátegui escrevem a 

Ugarte para pedir sua opinião. O próprio Sandino escreveu a ele agradecendo seu apoio. 

Em 1918, no ato de fundação da Federação Universitária Argentina (FUA) é o principal 

orador.  

                                                 
23 “El ocaso socialista y la guerra europea”, em UGARTE, M. Op. cit., p. 215. 
24 “América Latina y la revolución rusa”, em UGARTE, M. Op.cit., pp 225-226. 
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Um ano depois, esses mesmos jovens estudantes protagonizarão a Reforma 

Universitária em Córdoba, que iniciou o primeiro movimento social de caráter continental. 

A bandeira de unidade latino-americana contra o imperialismo, um dos pontos essenciais 

do seu programa, penetrou profundamente na consciência de toda uma geração e fecundou 

as novas organizações políticas que surgiram no período seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


