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Muito além das fronteiras do século XIX: política
internacional em Martí e Sarmiento no limiar do
século XXI

Dinair Andrade
Faculdade UPIS/Universidade de Brasília

Resumo
O cubano José Martí (1853-1895) e o argentino Domingo Sarmiento (1811-1888)
refletiram e atuaram, também, no âmbito da política interamericana e procuraram
explicitar, cada um a seu modo, distintas conexões, finalidades, causalidades e
outros temas de política internacional, enfatizando, principalmente, aspectos das
relações entre os Estados Unidos e a América Latina.

Estes intelectuais, ao tentarem dar inteligibilidade à posição ocupada por suas
respectivas pátrias de nascimento no contexto da política internacional do
Continente, produziram reflexões presentes em conceitos de enorme influência no
limiar do século XXI, como globalização, regionalização, integração, liberdade,
democracia, justiça, dentre outros.

Palavras-chaves:  Martí, Sarmiento, Relaciones Internacionales

Resumen
El cubano José Martí (1853-1895) y el argentino Domingo Sarmiento (1811-
1888), además de escritores, trabajaron en el ámbito de la política interamericana y
buscaron explicitar, cada uno a su modo, distintas conexiones, finalidades,
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causalidades y otros temas de política internacional, enfatizando, principalmente,
aspectos de las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica.

Estos intelectuales, al intentar aclarar la posición ocupada por sus respectivos
países de origen en el contexto de la política internacional del Continente, produjeron
reflexiones presentes en conceptos de gran influencia en los umbrales del siglo
XXI, como la globalización, regionalización, integración, liberdad, democracia,
justicia, entre otros.

Palabras claves: Martí, Sarmiento, Relaciones Internacionales

Abstract
José Martí, Cuban (1853-1895), and Domingo Sarmiento, Argentine (1811-1888),
were authors who both wrote and acted in the field of interAmerican politics.They
tried to make clear, each one in his own manner, the distinct connections, aims and
causes of international politics, among other subjects, with especial focus on the
relations between the United States and Latin America.

In their efforts to understand the true status of their motherlands in the
continental politics, these two thinkers offered reflections which underlie concepts
such as globalization, regionalization, integration, freedom, democracy, justice,
among others of great import at the turn of the XXI century.

Keywords: Martí, Sarmiento, International Relations

***

José Julián Martí y Pérez (Cuba, 1853-1895) e Domingo Faustino
Sarmiento (Argentina, 1811; Paraguai, 1888) dedicaram parte de sua
atuação e de sua produção intelectual à política internacional na
América, dando inteligibilidade às distintas conexões entre os diversos
Estados americanos e, mais enfaticamente, entre os Estados Unidos
e a Hispano-América. Neste particular, as relações internacionais
do século XX revelaram, claramente, conteúdos temáticos do pensar
martiano e sarmientino, motivando-nos a apresentar esta
comunicação no II Simpósio Internacional do Caribe no Brasil, na
cidade de Goiás (GO), de 10 a 12 de julho de 2002.

Martí e Sarmiento perceberam, com nitidez, duas entidades
distintas, compartilhando a geografia do Novo Mundo: os Estados



jul./dez. 2005 121

Muito além das fronteiras do século XIX: política internacional...

Unidos e a Hispano-América, ou seja, uma América Anglo-Saxônica
e uma América Espanhola. Essas duas entidades se diferenciavam
pela diversidade das culturas pré-colombianas, pela distinta formação
histórica das respectivas metrópoles colonizadoras, pelos diversos
processos de colonização, dentre outros elementos de diferenciação.
Martí descobriu, principalmente durante sua estada nos Estados
Unidos, que a Hispano-América deveria construir as suas próprias
alternativas políticas, econômicas e sociais; Sarmiento encontrou,
nos Estados Unidos e na Europa, modelos políticos, econômicos e
sociais para as antigas colônias espanholas do Novo Mundo. Martí
contestou, duramente, a posição de Sarmiento francamente favorável
à norte-americanização da América Espanhola. Sarmiento idealizava
a sociedade industrializada, que representava para ele a “nação
culta”. Nessa perspectiva, entende-se que o Ocidentalismo, contrário
ao enaltecimento da terra como ela era, consistia, precisamente,
em atrair a modernização para a Hispano-América.

O publicista cubano fazia julgamento severo, não
compartilhado pelo intelectual argentino, dos Estados considerados
avançados e rejeitava a idéia de que a civilização possuía o direito
natural de dominar regiões e povos por ela intitulados bárbaros.

Martí não aceita a posição de Sarmiento de tomar como
civilização aquilo que é imposto a ferro e fogo, incluindo importação
de instituições e hábitos próprios de outras realidades. Desde a
juventude, quando foi condenado a trabalhos forçados em Cuba,
por haver participado da Conspiração de 1868 em defesa da
independência da sua Pátria (MARTÍ, 1, 1963, p. 45-76), Martí
manifestou-se a favor de pontos fundamentais, cuja vigência não
se pode contestar. A pesquisadora Jean Franco reafirma: “Siempre
iba a permanecer fiel a esta idea de que la vida humana es sagrada,
de que el hombre tiene derecho a la libertad y de que por la libertad
vale la pena sacrificar la propia vida” (FRANCO, 1993, p. 118).
Sarmiento, à sua maneira, defendeu o direito à liberdade e à dignidade
do homem. Aludiu à criação futura de um tribunal para julgar os
povos, numa clara antevisão da criação de organismos internacionais
como a Organização das Nações Unidas, ou talvez um dos seus
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seis órgãos principais, o Tribunal Internacional de Justiça, sediado
em Haia, ou ainda, a Organização dos Estados Americanos. “No
está léjos el dia en que haya un alto tribunal formado por el congreso
de las naciones civilizadas del mundo, adonde puedan hacer valer i
respetar sus derechos los pueblos débiles. Pero miéntras no llega
este caso, nuestro primer cuidado debe ser alejar, por el perfecto
conocimiento del derecho internacional positivo, cuanta ocasion haya
de colisiones con las potencias grandes” (SARMIENTO, II, 1909, p.
226)1.

As rupturas surgidas no século XX, provocando desordens e
novas ordens no cenário internacional, fizeram evidentes algumas
permanências que perpassam o sistema em geral e o interamericano
em particular. Estas permanências, na verdade, representam o
substrato cultural que subsidia, num movimento subterrâneo de longa
duração, as relações internacionais e caucionam o sistema que
condiciona as diversas formações sociais no Ocidente. Esta acepção
decorre da análise em que se tem presente um conjunto de estruturas
que interagem segundo uma lógica organicamente dialética; as
composições e recomposições do conjunto substanciam as
permanências para vivificar a sua dinâmica e, sobretudo, fazer
perdurar a correlação das forças sociais numa conjuntura histórica.
Neste momento, assinalamos e discutimos as permanências, tanto
martianas quanto sarmientinas, que, pela oportunidade e justeza das
observações e análises, foram inclusas no espólio da cultura ocidental
e hoje sobrevivem nas entranhas da globalização, regionalização,
integração, liberdade, justiça, democracia, etc. O ideário de Martí
está sendo incluído numa corrente de pensamento que denominamos
genericamente de Autonomista e o de Sarmiento na de Ocidentalista.

A corrente Autonomista, geralmente, manifesta-se nos
programas políticos de matiz socialista ou socializante, e, ainda que
paradoxal, em programas políticos de tendência fascista, nas suas
mais distintas modalidades. (Aqui interessa-nos tão-somente a
teorização de Martí que se inscreve numa reflexão Autonomista
genérica e não questões históricas particulares como aquela espécie
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de autonomismo paraguaio, diríamos, à época de Solano López). A
corrente Ocidentalista tem-se apresentado em alguns programas
políticos de caráter conservador. Cumpre, entretanto, assinalar que,
na prática política, encontram-se, em realidades históricas singulares,
num mesmo grupo de poder, tendências Autonomistas e
Ocidentalistas, que se manifestam conforme as circunstâncias e as
contingências. Um líder latino-americano dos nossos dias, de
tendência Ocidentalista, comprometido com a globalização da
economia, poderá, por exemplo, reivindicar o fim do preconceito
racial no seu país e até argumentar que o preconceito ali manifestado
difere daquele compartilhado por outros povos, como os norte-
americanos, por exemplo.

Movimentos étnico-sociais de minorias, lutas políticas à base
de guerrilhas e movimentos artísticos e literários claramente inseridos
no Autonomismo não obstruíram, no entanto, o Ocidentalismo que
se fez presente no ordenamento e impulso do tecnicismo, da
proficiência na produção e no alcance premeditado de resultados.
A constante preocupação tanto do Autonomismo quanto do
Ocidentalismo, segundo os seus conceitos e instruções particulares,
é a valorização e o desenvolvimento da realidade social. Estas
correntes podem caminhar, às vezes, em direção adversa aos
segmentos sociais que, no exercício do poder, conduzem e manipulam
a sociedade. Os conceitos do Autonomismo e do Ocidentalismo
latino-americanos não se cristalizaram e se sepultaram no mostruário
dos oitocentos, pois a sua sobrevivência deve-se à não completa
superação das contradições sociais, políticas, econômicas etc. que
lhes deram pertinência e razão de ser. Ou seja, o processo histórico
que os engendrou não concluiu o ciclo de suas realizações. O
movimento modernista na América Latina, nas primeiras décadas
do século XX, a despeito de haver sido proposto na Europa, foi uma
explícita manifestação de Autonomismo, afiançando a imersão em
uma outra autonomia, o Nacionalismo (AMORES, 1995, p. 55-77),
corrente que, nas realidades das composições econômicas, foi
adquirindo outros conteúdos com específicas orientações políticas,
chegando a resguardar os mercados nacionais das investidas dos
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produtores estrangeiros. Face às obstruções que ocorreram no
ordenamento sócio-político, o século XX latino-americano assistiu,
em diversas regiões e momentos, às ações de caráter autonomista,
perpetradas por grupos guerrilheiros como o Sendero Luminoso
(Movimento revolucionário peruano), Tupamaros (Movimento
Nacional de Libertação do Uruguai).

Ainda na América Latina, manifestações de autonomia podem
ser encontradas nos movimentos étnico-sociais de minorias,
evidenciando um aumento considerável dos grupos organizados em
defesa do desenvolvimento da consciência negra, indígena, “gay”,
dentre outros. Quando se editam medidas governamentais de caráter
impopular ou como tal interpretadas—privatizações e reformas
estruturais, por exemplo2—, o sentimento nacionalista, contido  e
encoberto por algumas lideranças nacionais latino-americanas, vem
sempre à tona, através de movimentos populares, ora mais ora menos
expressivos. Na verdade, estes movimentos quase sempre retratam
uma busca de identidade que oscila entre elementos originários
desestruturados e elementos alienígenas inadaptados. Observa-se,
igualmente, em quase todas as sociedades latino-americanas,
experiências autonomistas nas artes, no cinema e no “folklore”,
que, contendo em si elementos de identidades nacionais, revelam,
às vezes, uma clara opção pela reivindicação da cultura hispânica3.

Entrementes, o Ocidentalismo tem-se apresentado com
insistência igual à do Autonomismo. O início do século XX fez-se
acompanhar, na América Latina, das inovações científicas e
tecnológicas vividas na Europa. Aquelas inovações abarcaram
distintos aspectos da vida do homem. No entanto, enquanto na
Europa era crescente o número de pessoas que se beneficiavam
com as mudanças, na América Latina, pelo contrário, um reduzido
contingente humano desfrutava daquelas contribuições da cultura
ocidental. É notória, por exemplo, a restrição do uso dos meios de
transportes ferroviários, telégrafos, iluminação a gás etc. no circuito
latino-americano. Deve-se ressalvar que as aspirações das
conquistas tecnológicas latino-americanas reservaram-se às
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indústrias norte-americanas e européias não-ibéricas, com um
conseqüente desdém pela herança hispânica, sem se dar conta de
que, ao lado desta, estava aquela “que os homens que fizeram a
Independência quiseram” (POMER, 1983, p. 14).

O processo de apropriação e exploração foi análogo em todas
as partes da América Latina. Na prática, as novas fontes de
matérias-primas e os amplos mercados consumidores justificaram
a atuação de países europeus e dos Estados Unidos no continente,
pois, à época, esta era a lógica dos investimentos dos países centrais,
ou seja, assegurar a remuneração ampliada do capital por meio da
privatização dos mercados periféricos. Os Estados Nacionais da
Hispano-América, neste contexto, passaram a produzir os artigos
de interesse dos Estados centrais e de suas indústrias em expansão:
guano (Peru), trigo (Argentina e Chile), produtos pecuários (Uruguai,
Argentina), salitre e cobre (Chile), estanho (Bolívia), petróleo
(Venezuela, Peru, México), milho e batata (Equador) (LÓPEZ, 1986,
p. 83-88). Nesse processo, na primeira metade do século XIX, os
Estados Unidos conseguiram incorporar ao seu território quase dois
terços do espaço geográfico do México e os franceses, na segunda
metade, se fixaram no território mexicano com a efêmera monarquia
de Maximiliano de Habsburgo4.

Os Estados centrais valeram-se, não raras vezes, de diversos
expedientes, inclusive bélicos, para derrubar, em muitas regiões, as
resistências de certos setores de alguns Estados hispano-americanos
às manifestações de dominação disfarçadas de Ocidentalismo.
Chama-se a atenção para o fenômeno do intervencionismo norte-
americano na América Latina especialmente após 1880—revestido
por um caráter de missão civilizadora, de  dever de levar o progresso
e a ordem aos povos “inferiores”—e a dramaticidade dos
movimentos de resistência em Estados como Cuba, Colômbia,
Panamá, Nicarágua, Haiti, México, etc. (LÓPEZ, 1986, p. 103-116). A
escalada ocidentalista que, no final do século XX, comemorou o
quinto centenário, iniciou-se com os grandes descobrimentos
marítimos e geográficos. Adam Smith comentou, a propósito, que
“A descoberta da América e a de uma passagem para as Índias
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Orientais pelo cabo da Boa Esperança são os dois maiores e mais
importantes eventos registrados na história da humanidade” (SMITH,
II, 1985, p. 100). Este processo da conquista européia do mundo, que
ainda se encontra em plena vigência, está agora sob o controle das
antigas colônias inglesas da América do Norte. No quadro geral da
conquista européia do globo, encontra-se, também, a monarquia
japonesa, que foi incorporada ao núcleo das sociedades
industrializadas. A inserção do Novo Mundo no universo sócio-
econômico ocidental modificou profundamente as relações
econômicas entre os diversos Estados da Europa. Na teoria, tanto
o Novo quanto o Velho Mundo deveriam beneficiar-se com o intenso
intercâmbio que entre eles ocorreu. Na prática, o resultado foi bem
distinto. “Na época específica em que se realizaram tais descobertas,
aconteceu que a superioridade de forças estava a tal ponto ao lado
dos europeus, que estes puderam cometer impunemente toda a sorte
de injustiças naquelas regiões longínquas” (SMITH, II, 1985, p. 101).

O exemplo do Haiti é significativo. Situado no Caribe, foi
uma das mais opulentas possessões européias. Em 1789, quando a
França estava no alvor da hegemonia burguesa, o Haiti detinha três
quartos da produção mundial de açúcar e era o maior produtor
mundial de café e algodão. Com os seus 450.000 escravos
proporcionou à França um quantum insofismável de riqueza na
consolidação do domínio burguês. Hoje, em contrapartida, o Haiti
encontra-se em estado de miséria e pobreza profundas, sendo o
desespero a face singular da região (AZEVEDO; HERBOLD, 1986, p.
71-78)5. Nesta escalada, uma conquista permanente e renovada do
Novo Mundo pela Europa, o Ocidentalismo contemporaneamente
inscreve-se com os seus produtos e serviços nos mais sofisticados
mecanismos da engenharia econômica (tecnologia das
comunicações, avanços da informática etc.) e, para assegurar a
tragédia que em substância traz consigo, abastece arsenais bélicos
e se utiliza dos governantes latino-americanos, quase sempre alheios
aos interesses, às necessidades e à dignidade das sociedades que
representam. O enfrentamento Norte-Sul tornou-se mais acirrado
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na medida em que o século XX foi-se findando. A submissão do Sul
intensificou-se nos últimos anos, sobretudo, na América Latina e na
África, que constituem as duas regiões mais diretamente vitimadas
pelo processo de expansão européia. As estatísticas mostram que,
dos anos sessenta para cá, duplicou-se a distância entre ricos e
pobres, em decorrência da prática de uma política neoliberal imposta
às colônias tradicionais pelos países industrializados, que, a despeito
da intensa apologia ao mercado livre são mais protecionistas hoje
que há uma década. Embora fazendo crítica ao anacrônico
Mercantilismo, os neoliberais valem-se do “ghost” do Estado
intervencionista, a mão invisível que orienta as relações econômicas.
Naturalmente, as medidas protecionistas praticadas pelos países
industrializados condicionam a veiculação das mercadorias dos países
subdesenvolvidos ou em desenvolvimento e, sobretudo, criam e
ampliam “lócus” econômicos que, sem procederem de fato
concorrências pontuais, remuneram os investimentos com taxas
inalcançáveis nos seus países de origem. Esta realidade não deixa
de ter ingredientes da reforma econômica proposta por Sarmiento,
quando presidente da Argentina, para quem a economia deveria
estar fora do controle governamental. E, neste caso, o sistema
econômico, ajustado às leis naturais, teria completa liberdade para
se desenvolver (SARMIENTO, VI, 1909, p. 364-368; X, 1896, p. 303-323;
XIII, 1896, p. 81-107; XVII, 1898, p. 200-209).

Tem-se estudado e documentado, exaustivamente, a
desarticulação econômica dos países pobres em decorrência,
principalmente, da atuação econômica agressiva dos países ricos.
A despeito do sofrimento dos países do Terceiro Mundo em virtude
da crescente miséria, há, todavia, nesses países, setores que se
beneficiam com este “status quo”. Estes setores reduzidos e
privilegiados endossam as políticas neoliberais que os enriquecem
embora devastem os seus países. Mesmo nos próprios Estados
industrializados, a sociedade tem se mostrado insatisfeita. Na França,
a vitória das esquerdas nas eleições parlamentares de 1997
documenta a desaprovação pela sociedade da política econômica
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adotada até então6. A Europa, na sua contínua edificação, desenvolve
um processo de extensibilidade econômica que é um fenômeno
inseparável da luta que se verifica entre os Estados que a constituem
e entre os segmentos particulares no interior de cada Estado. Os
múltiplos segmentos sociais que compõem os Estados europeus,
em diversos momentos, foram, e continuam sendo, derrotados e
saqueados pelos seus respectivos Estados. Nesta luta, os resultados
são desiguais em virtude das possibilidades e limitações de cada
sociedade. Algumas, em decorrência de uma luta constante, podem,
inclusive, conservar e ampliar direitos básicos. A globalização aporta
novos mecanismos para expropriar os grandes setores do próprio
país ao redirecionar a inversão e a produção para regiões onde a
repressão é maior e os salários menores.

A idéia de progresso que, tanto na perspectiva martiana
quanto na sarmientina, representa um aspecto destacado da
contemporaneidade dos seus autores, compõe a base dos seus
respectivos projetos de reconstrução da Hispano-América. “En
cuanto tal configura una identidad futura, un ‘llegar a ser’”(ÍÑIGO
MADRIGAL, II, 1992, p. 65). Todavia, a globalização atual da economia
se apresenta como um processo de difusão de um modelo que
certamente nem Martí nem Sarmiento desejariam para os hispano-
americanos: de um lado, a concentração de enormes privilégios para
pouquíssimos; de outro, a extensão da miséria para os demais
(BROWN, 1993). Os grandes conglomerados internacionais estão
deslocando para regiões atrasadas as suas indústrias, visando redução
de custos por meio de isenções fiscais, incentivos dos governos
locais, baixos salários etc. Neste quadro, vislumbra-se, num futuro
muito breve, a ampliação de parques industriais no México, na
Argentina e em outros países da Hispano-América.

Nos países ricos e pobres, a década dos sessenta caracterizou-
se por um crescimento numérico da participação popular e das
reivindicações dos mais distintos setores da sociedade. Ainda que
não possamos creditar a organização da sociedade e a exposição
de suas idéias e interesses como expressão acabada de uma
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ordenação política democrática, foi um fenômeno que representou
conquistas alcançadas e registradas nas agendas governamentais.
No entanto, nos anos setenta, os segmentos sociais dominantes
entenderam que ocorrera uma crise na democracia e elevaram as
suas vozes conclamando que a ordem dependia do retorno dos
estratos recém-mobilizados à sua condição anterior. Ou seja, as
conquistas porventura alcançadas7 precisavam ser acondicionadas
nos limites do “establishment” para que recuperassem a credibilidade
dos agentes investidores internacionais. Esta redisposição da
engenharia política facilitou a criação e a ampliação da produção
em áreas mais convenientes e mais adequadas aos interesses dos
grandes conglomerados. O capital, nos últimos anos, tem tido maior
mobilidade e menos restrições legais, ficando mais distante dos
controles de parlamentos, bancos centrais e de outras instituições
que, de alguma maneira, refletem interesses da opinião pública8.

No que concerne ao controle da opinião pública, deve-se
recordar que à grande maioria das pessoas oculta-se a informação
por meio da manipulação dos dados e fontes e a ignorância que
permeia a sociedade secunda os ocultamentos. O desconhecimento
aumenta no que diz respeito aos temas decisivos para a vida em
sociedade. Não se está, pois, muito distante do sentido orwellano
de democracia: para que os governantes tenham menos problemas,
o público deverá estar sempre disperso, desatento e imiscuído na
ignorância. Esta afirmação tem antecedentes e há muito que se
tenta inviabilizá-la ou corroborá-la enquanto instrução governativa
(ORWELL, 1976).

A transparência das administrações governamentais constitui
um capítulo da História Política. E, neste sentido, os intelectuais,
desde as revoluções democráticas do século XVII na Inglaterra,
têm emitido os seus pontos de vista sobre o que se chamou de
multidão rebelada. Estes pontos de vista oscilam desde o extremo
libertário até o extremo autoritário. No primeiro caso, encontra-se
John Locke, sustentando que o cidadão deveria ser informado dos
assuntos públicos. Todavia, não poderia discuti-los, muito menos
participar da administração do Estado. De forma mais amena, a
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questão é colocada, na atualidade, pelo intelectual progressista norte-
americano Walter Lippmann. Para ele, uma reduzida elite de homens
responsáveis deve deter o poder decisório. Apenas nestas condições,
assegura Lippmann, uma democracia poderia funcionar bem. O
público em geral não pode ultrapassar a sua condição de mero
espectador do processo político9. Ou deve apenas comparecer, em
algumas sociedades com caráter obrigatório, aos pleitos eleitorais
para legitimar, com o voto, o processo de escolha política. Martí
também acreditava que a sociedade deveria ser esclarecida a
respeito dos problemas que lhe diziam respeito. A propósito da
Conferência Monetária das Repúblicas da América, reunida nos
Estados Unidos em 189110, mencionou que a sociedade norte-
americana deveria estar ciente do que estava por detrás daquele
debate monetário. E sentenciou: “En la política, lo real es lo que no
se ve” (MARTÍ, 6, 1963, p. 158).

No segundo caso, não se reserva ao público sequer o direito
de ser informado. Estamos diante do que se convencionou
denominar de extremo autoritário. Aqui, não se admite nem que o
cidadão seja informado do que fazem os seus dirigentes políticos.
Mantém-se o bloqueio da difusão das informações sobre o governo,
inclusive de conteúdos referentes às décadas anteriores. Nas
presentes estruturas de poder, entrevemos os dirigentes
aproximarem-se do extremo autoritário, se tivermos por paradigma
a participação dos cidadãos na vida política do seu Estado. A despeito
da veiculação de um discurso em nome da transparência, os
governos, continuamente, insistem no impedimento da participação
e conhecimento do público dos seus atos e decisões. Têm sido muito
pouco esclarecidas as ações de personalidades políticas ou setores
do poder de diversos Estados, envolvidos em escândalos fartamente
divulgados por grandes periódicos latino-americanos. Para dar
eficácia a esta tendência, a função policial dos governos do Terceiro
Mundo amplia-se consideravelmente, controlando os trabalhadores
e outros segmentos da sociedade para permanecerem invulneráveis
às demandas sociais, enquanto as empresas estrangeiras obtêm a
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satisfação dos seus interesses. “Para que el club de los hombres
ricos pueda gobernar el mundo con eficacia en función de los
intereses de sus miembros, hay que mantener a la chusma en el
lugar que le corresponde: en el Sur, hombrienta y reprimida; en el
propio país, aislada y  distraída” (CHOMSKY, 1994, p. 25-26). Sarmiento,
embora em temporalidade histórica distinta, igualmente  idealizava
e defendia o princípio iluminista segundo o qual o governo deveria
garantir a todos os homens uma livre e igual oportunidade econômica.
No entanto, reiterava a necessidade concreta da manutenção da
ordem, sem a qual, a liberdade seria impossível e as leis naturais da
economia, ineficazes11.

A globalização, tornando “anacrônico o Estado-nação e
quimérica a soberania” (CERVO; DÖPCKE, 1994, p. 437), gerou uma
situação em que as sociedades interagem como se constituíssem
um mesmo organismo, fenômeno antevisto por Sarmiento: “Con la
civilizacion se va haciendo el mundo tan uniforme, que ya nada
sorprende al viajero en las costumbres de los pueblos”.
(SARMIENTO, I, 1909, p. 12). Nos últimos quarenta anos, muitas
mudanças ocorreram em todo o Norte, especialmente nos Estados
Unidos. Na verdade, se o Quinto Centenário dos Grandes
Descobrimentos Geográficos tivesse ocorrido em 1962, a sua
comemoração teria tido, certamente, em virtude da conjuntura
daquele período, uma conotação de libertação do Novo Mundo.
Entretanto, em 1992, em decorrência daquelas transformações, muito
mais culturais e morais que institucionais, isto foi completamente
impossível. A propósito destas reflexões, Chomsky chama a atenção
para o conteúdo de um documento da administração republicana do
Presidente George Bush (1989-1992), vazado quando do início do
ataque, por terra, ao Iraque (1991). O texto insistia que, em se
tratando de conflito com inimigos mais fracos, ou seja, do Terceiro
Mundo, os Estados Unidos deveriam atuar de forma rápida e
terminante (CHOMSKY, 1994, p. 38). Pode-se fazer, neste caso, uma
alusão a Sarmiento, que via em Solano López a barbárie e na Guerra
da Tríplice Aliança contra o Paraguai um movimento que se
prolongava indevidamente. O embate deveria ter fim imediato,
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pensava. Em virtude disto, o presidente argentino, num gesto de
menosprezo à oficialidade das forças armadas do seu país e dos
demais que integravam o pacto militar platino, tentou contratar, nos
Estados Unidos, um general que fosse capaz de colocar um fim no
conflito12.

A denominada crise da democracia, de fato, preocupou muito
as elites ocidentais nos anos sessenta. A crise foi muito explícita.
“El fermento de esa década llegó a círculos mucho más amplios en
los años siguintes, aportando una nueva sensibilidad frente a la
opresión racista y sexista, una preocupación por el medio ambiente,
respeto por otras culturas y por los derechos humanos” (CHOMSKY,
1994, p. 39). Em virtude destas preocupações, verificam-se as ações
dos diversos movimentos internacionais de solidariedade com o
Terceiro Mundo, que atuaram nos anos oitenta, com manifestações
sem precedentes, pela vida e destino de grandes contingentes
humanos. Estes movimentos assustam e desagradam aos grandes
empresários, sendo considerados perigosos e contrários à ordem
estabelecida. Tais movimentos de solidariedade muitas vezes
representam uma esperança singular para um expressivo contingente
da população mundial.13 A propósito da solidariedade, referindo-se
a Martí, Vilma Espín escreveu: “En la medida que avanzamos hacia
el porvenir se agranda la fuerza inspiradora de su espíritu
revolucionario, de sus sentimientos de solidaridad hacia los demás
pueblos...”14. No que se refere ao indivíduo, o intelectual cubano
afirmou, num discurso que se tornou conhecido pela expressão “Con
todos y para el bien de todos”, pronunciado no Liceo Cubano de
Tampa (Florida, USA), em 26 de novembro de 1891: “Yo quiero
que la ley primera de la república sea el culto de los cubanos a la
dignidad plena del hombre” (MARTÍ, 4, 1963, p. 270).

As sociedades avançadas e industrializadas do Ocidente
advogam e difundem uma interpretação da História Contemporânea
centrada em dois pontos fundamentais. O primeiro explicita a
convergência da História Contemporânea a um ideal de democracia
liberal e de mercados livres, que materializam definitivamente a
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liberdade humana. O segundo indica que as sociedades acabaram
de emergir de uma luta cósmica onde os ideais da democracia liberal
e dos mercados livres foram vitoriosos. Estas interpretações, todavia,
não são referendadas pela realidade. Aliás, poder-se-ia dizer que
estas interpretações se propõem a contrariar ou a redirecionar o
que a formação social apresenta de fato concreto. O ponto de vista
mais sustentável parte de outro nível de argumentação. Nas
sociedades avançadas do Ocidente tem ocorrido um declínio da
democracia e dos mercados livres na medida em que o poder se
concentra, cada vez mais, nas mãos dos setores privilegiados. No
curso da História humana, a prática da liberdade e da democracia
tem sido sempre considerada como uma ameaça e uma oposição à
ordem estabelecida. A seu turno, os mercados têm representado o
instrumento controlador das sociedades e dos Estados. Na prática,
são os mercados que preservam as suas riquezas e os seus
privilégios15.

No âmbito da História Política, o termo democracia é utilizado
sob diversos pontos de vista e significados. Aqui, o termo é
empregado em duas concepções bem distintas. Numa delas,
democracia é a possibilidade de generalização da participação
significativa da população na administração da coisa pública. As
elites empresariais consideram a democracia, nesta acepção, como
uma forte ameaça à preservação da ordem. Assinale-se que a
democracia, neste sentido, passa por um processo de desgaste na
atualidade. Na outra concepção, em direção oposta, o vocábulo
democracia tem a conotação de controle ideológico ou controle
doutrinário. A sociedade é considerada democrática quando nela
imperam os processos empresariais. As questões são avaliadas e
decididas por uma cúpula. A participação das massas é um elemento
estranho e inoportuno. Estas oposições estavam presentes no âmbito
das primeiras revoluções democráticas ocorridas na Inglaterra
durante o século XVII. Um princípio básico tomou corpo no seio
daquelas revoluções e pode ser decodificado através da idéia da
manutenção da massa submetida e reprimida.
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Na teoria e na prática políticas da atualidade, este princípio
está presente. Ele sobreviveu ao tempo e às diversas experiências
políticas. À idéia de massa está associado o sentido de ignorância e
estupidez. Está associado, ainda, o sentido da barbárie sarmientina
(SARMIENTO, VII, 1896). O poder e a influência nas mãos da massa
é o indicativo de desastre para quem controla o poder e o privilégio.
Esta concepção foi levada aos Estados Unidos pelos “Pilgrim
Fathers”. Estes, imbuídos desta concepção de democracia,
defendiam o ponto de vista de que o país deveria ser governado e
administrado pelos seus proprietários e em benefício deles, posto
serem homens dotados de virtude e bom senso (MORISON;
COMMAGER, I, 1950; ASSIMOV, 1994). Numa fase inicial, na colônia,
os “Pilgrim Fathers” representaram uma aristocracia da propriedade
comercial e rural. Posteriormente, nos séculos XIX e, principalmente,
no século XX, aquela antiga aristocracia transformou-se na elite
empresarial de uma nova e pujante sociedade industrial. Na verdade,
permanece, com algum refinamento e com pouca variação, aquela
concepção de democracia fundada na atuação do pequeno número
de homens virtuosos. Para aprofundar esta análise política, retoma-
se Walter Lippmann, com suas duas classes de cidadãos numa
democracia de sociedade industrial. De um lado, os “homens
responsáveis”, que constituíam um grupo pequeno, cujo dever era
administrar e dirigir a sociedade. Do outro, o “rebanho desorientado”,
que representava o público em geral, sempre violento e perigoso.
Deste, os “homens responsáveis” deveriam se proteger. Segundo
Lippmann, as duas classes de cidadãos existentes numa democracia
possuía, cada qual, função específica. Os “homens responsáveis”
dirigiriam as instituições numa democracia e não num Estado
totalitário. Já o “rebanho desorientado” representava os
espectadores sem participação nas ações. No máximo, apoiava,
através de eleições periódicas, os membros do grupo dirigente. Nada
mais.

Numa sociedade livre, torna-se muito difícil para o Estado
utilizar a força para obter o controle social, pois a conquista da
liberdade esteve, no decorrer do tempo, vinculada a uma constante
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e árdua luta popular. O controle social, na maioria dos casos, se
concretiza através da manipulação da opinião pública. Os Estados
Unidos, por exemplo, utilizam muito do poder de persuasão da
propaganda. A elite empresarial, que é um grupo muito bem
estruturado, conhece a eficácia e a oportunidade desse expediente16.
A Guerra Fria que se seguiu à Segunda Guerra Mundial atomizou o
Ocidente. Os desvalidos daqueles recontros frustraram-se com as
guerras setoriais na Ásia e, particularmente, com o denodo das
infiltrações ideológicas compulsivas nas mais difusas organizações
sociais. Ao término da década dos sessenta, os levantes universitários
denunciaram a barbárie das repressões que se faziam nas
Academias, como se se quisesse provar que a produção intelectual
era nociva. As reivindicações eram muito diversificadas. Todavia,
interessa-nos, no momento, as ligadas às atividades políticas. Grupos,
os mais distintos, até então passivos começaram a se organizar e a
efetuar as suas reivindicações no âmbito da política e da
administração pública. Nos Estados Unidos formou-se, no quadro
da trilateral—inclusos a Europa e o Japão—um setor liberal
humanitário que preparou um interessante estudo sob a forma de
livro com o título The Crisis of Democracy. Naquele trabalho,
contestou-se o levantamento da chusma nos anos sessenta. O que
foi a crise para o setor liberal humanitário norte-americano do início
dos anos setenta?  Uma grave ameaça à democracia (CROZIER,
1975). A crise foi, na verdade, o fato de que uma multidão normalmente
marginalizada (jovens, mulheres, minorias etc.) se organizou e
passou a exigir os seus direitos.

Os controles internos e externos da sociedade atuam sempre
com muita coerência estabelecendo que “los ricos del mundo
gobiernan el mundo; el área de servicio, el llamado Sur, obedece, y
la mayoría de la población nacional obedece también: es decir, los
trabajadores, tanto a escala internacional como nacional, según la
visión de los oficialmente comprometidos con la democracia”
(CHOMSKY, 1994, p. 55).17 Nos Estados militares e autoritários, que
não se preocupam com a chusma, a manutenção da ordem é
garantida mediante o uso da força quando os limites estabelecidos
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começam a ser ultrapassados. Em El Salvador, por exemplo, quando
algum sacerdote ou camponês contraria as normas estabelecidas, a
atuação de esquadrões da morte pode se manifestar (PÉREZ
BRIGNOLI, 1990, p. 133-180). Na Argentina, o presidente Sarmiento,
em 1874, quando da inauguração da Ferrovia do Leste, em
Concórdia, na província de Entre Ríos, revelou, num discurso, a sua
confissão de fé autoritária, mencionando que o seu governo estava
sendo de força, de repressão, e, segundo a teoria americana, um
excelente governo, posto que mantinha a paz e a tranqüilidade a fim
de que as forças impulsivas da ação individual de elite atuassem
livremente e sem nenhum tropeço (GÁLVEZ, 1962, p.1003). Nos
Estados onde há maiores garantias individuais, a manutenção da
ordem é feita por procedimentos mais sutis. Dentre estes
procedimentos, pode-se arrolar o controle do pensamento, que gera
modificação de opinião.

Nos últimos vinte anos, verifica-se uma escalada monumental
da livre circulação do capital, com fluxos mundiais não controlados
pelos Estados de origem. Este mundanismo de capitais ocorre com
muita rapidez e é facilitado em toda a parte do globo onde penetra.
O fenômeno, por um lado, alimenta a globalização da economia;
pelo outro, é uma decorrência de tal globalização. Este processo
pode desindustrializar as sociedades industriais da atualidade, porque
os investimentos se deslocam para os locais de maior interesse do
investidor, ou seja, Estados com alto poder de repressão e salários
baixos, com encargos sociais menores. Tudo que uma corporação
industrial quer. Assim, instaura-se uma espécie de governo
supranacional. Uma entidade governamental paradoxalmente
espontânea, mas intencionada e estruturada, que atua de fato e que
a tudo dirige. E a imprensa financeira internacional considera esta
entidade supranacional como uma “Nova Era Imperial”.18

As discussões em torno do capitalismo liberal são sempre
recorrentes.19 No âmbito mais específico do mercado livre, a História
Econômica tem explicitado as duras lições vivenciadas pelos países
pobres. Aquela disciplina menciona sempre a violação radical, às



jul./dez. 2005 137

Muito além das fronteiras do século XIX: política internacional...

vezes até com o emprego da força, dos princípios do capitalismo
liberal pelos Estados ricos e poderosos. O sistema mais geral tem
funcionado num conjunto de contradições. Enquanto os Estados do
Terceiro Mundo praticam, geralmente, as regras e os princípios do
capitalismo liberal, os Estados industrialmente avançados utilizam,
drasticamente, as barreiras alfandegárias protecionistas. No
Ocidente, a crise soviética foi chamada de desastre. Porém, só o
foi em relação com o que se compara. Faz-se, com muita
habitualidade, um confronto ingênuo entre a Europa Ocidental, livre
e adiantada, com a Oriental, sem liberdade e atrasada. Nada mais
ambíguo. A Europa Oriental e a Europa Ocidental sempre possuíram
as suas especificidades e diferenças. Naturalmente, tornaram-se
ainda mais distintas durante a primeira metade do século XX. A
propósito, recorda-se que o método comparativo, a despeito da sua
importância para a compreensão e explicação dos fenômenos
sociais, apresenta riscos que o investigador deve  evitar quando da
sua utilização.20 Há a possibilidade de se efetuarem comparações,
por exemplo, com países similares na primeira metade do século
XX. Apesar de diferentes, as comparações poderão ser, quiçá, menos
equivocadas: Brasil e Rússia, Guatemala e Bulgária, dentre outras.
Confrontos tão distintos oferecerão um quadro bastante divergente
daquele obtido com o cotejo entre a Europa Ocidental e a Europa
Oriental.

Este panorama das tendências atuais focaliza, conforme
comentado, a estruturação de um governo mundial dirigido pelos
ricos e destinado à concretização dos seus interesses. As funções
dos Estados Nacionais circunscrevem a mobilização de recursos
em torno dos bancos e das indústrias e o controle da população
(BAUER, 1979, p. 38-47). Ocorre, outrossim, o crescimento das
empresas transnacionais, que controlarão a economia internacional.
A “Nova Era Imperial” assiste à formação de suas próprias
instituições de governo que, na verdade, traduzem estas novas
realidades econômicas. Estas tendências poderão representar a
desestabilização da democracia na sua substância, a destruição da
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possibilidade de participação da chusma no processo decisório, o
impedimento de a população inteirar-se do que ocorre e, finalmente,
o isolamento ou a atomização da sociedade.21

O intelectual cubano, espírito internacionalista, sonhou com
uma outra globalização, traduzida na união fraterna dos povos: “A
diferencia de Sarmiento y de muchos de sus contemporáneos, Martí
no sentía pesimismo por el futuro de las sociedades multirraciales y
apreciaba la cultura no europea como demuestra, verbigracia, su
descripción de Tenochtitlán en la cual pone de relieve la belleza
plástica de esta ciudad y de la civilización precolombina”22 (FRANCO,
1993, p. 122-123). Martí e Sarmiento, a despeito dos aspectos
particulares que os distinguiram, estiveram em sintonia com as
tendências nacionalistas e regionalistas da época, que, apesar dos
inegáveis traços românticos, procuraram obter um retrato fiel da
Hispano-América, diverso daquele traçado pelos que os precederam.
Devemos ressaltar que a escolha da via ocidentalista ou autonomista
pelos autores que examinamos não decorreu naturalmente de uma
revelação. Não foi, tão pouco, uma opção que se apresentou a cada
um deles em um momento de perplexidade ou êxtase. Na verdade,
cremos, após o exame da obra completa destes autores, que a
escolha das respectivas vias decorreu de contínuas vigílias de
reflexão. A argumentação que desenvolveram em seus escritos
endossa a nossa convicção. Na verdade, Martí e Sarmiento
impuseram-se a tarefa de porta-vozes de uma reivindicação histórica
—a emancipação, inserção e a participação da Hispano-América
nos benefícios oferecidos pela comunidade internacional daquela
época. Tanto um quanto outro trouxeram à luz a proposta segundo
o ordenamento de suas consciências e de suas possibilidades.
Enquanto Martí efetuou a defesa incondicional e intransigente de
princípios como respeito recíproco às diferenças, busca da
convivência mútua, preservação da identidade peculiar de cada povo,
liberdade política e espiritual dos homens, unidade da “Nuestra
América”, não intervenção nos assuntos internos dos Estados,
solução pacífica dos conflitos entre nações, incremento das relações
econômicas e culturais entre os povos “nuestro-americanos”,
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Sarmiento, a seu turno, em decorrência de seu projeto de construção
de uma Hispano-América à imagem e semelhança do mundo dito
civilizado, distanciou-se, inexoravelmente, destes princípios.

Notas
1 Ao citar Domingo Sarmiento manteve-se a grafia dos textos produzidos durante

a vigência da reforma ortográfica do espanhol que ele propôs.

2 A política econômica empreendida pela administração do presidente Carlos Saúl
Menem, na Argentina e as orientações econômicas sinalizadas pela administração
do presidente Carlos Salinas de Gortari, no México, são testemunhos do que
afirmamos.

3 Estes elementos culturais foram objetos da análise de Martí no seu ensaio “Nuestra
América”, publicado no t. 6, p. 15-23 de suas Obras completas. Na realidade
este intelectual examinou duas culturas: “la del hombre natural y la del ‘libro
importado’, insistiendo en que la minoría intelectual debía guiarse por la primera
más que por la segunda”. FRANCO, J. Historia de la literatura
hispanoamericana, p. 29. Recorda-se que a miscigenação étnica, o isolamento
das zonas rurais, as diferentes formas da vida social, a concentração das minorias
ilustradas em aglomerações urbanas dispersas etc, garantiram a sobrevivência
de mundos separados por um grande abismo.

4 Sobre esta matéria é recomendada a leitura de MEINING, D. W. The Shaping of
America. v. 2, Continental America, 1800-1867, New Haven, Yale University
Press, 1993.

5 Uma avaliação mais aprofundada pode ser encontrada no trabalho de GRONDIN,
intitulado Haiti: cultura, poder e desenvolvimento.

6 Ver a reportagem intitulada “França guina à esquerda”. Revista Veja, N. 23, São
Paulo, 11 de junho de 1997, p. 30-33.

7 Os movimentos ocorridos em 1968 procederam, na Europa, alterações de ordem
política, sobretudo, nas administrações das universidades e, na América Latina,
ensejaram guerrilhas rurais ou urbanas em alguns países.

8 Sobre a mobilidade do capital financeiro ver DEZALAY, Y. “The Big Bang and
the Law”. FEATHERSTONE, M. (Ed.). Global culture.

9 Destacam-se duas obras de LIPPMANN sobre o tema: Essays in the Public
Philosophy e Public Opinion.
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10 Considerada como um prolongamento da Conferência Internacional Americana
(outubro de 1889 – abril de 1890), cujo resultado mais evidente, foi a criação da
União Internacional das Repúblicas Americanas, a referida Conferência
Monetária tinha como objetivo a criação de um sistema monetário
interamericano, segundo as conveniências dos Estados Unidos, onde,
revitalizando-se o bimetalismo, se utilizaria de uma ou várias moedas
internacionais que tivessem curso legal em todos os Estados da América.

11 Ver BUNKLEY. A vida de Sarmiento. p. 386-396. FRANCO, J. Historia de la
literatura hispanoamericana. p. 77, afirma que, segundo Sarmiento, são valores
da civilização: “el imperio de la ley, la organización social y el comércio”.

12 De acordo com GÁLVEZ, M. Biografias completas. V. II: Vida de Sarmiento, p.
934, o jornal “New York Times [itálico no original] se entera y se indigna”.

13 APPADURAL, A. “Disjunction and Difference in the Global Cultural Economy”.
Theory, Culture & Society. New York, N. 7, 1990, p. 2-3.

14 Ver Anuario del Centro de Estudios Martianos, N. 9, 1986, p. 317.

15 REICH. The Word of Nations. PRZEWORSKI. Estado e economia no
capitalismo. Ver, especialmente, a parte III: “O governo do capital”.

16 Ver FEATHERSTONE, M. “Localismo, Globalismo e Identidade Cultural”.
Sociedade e Estado. XI, N. 1, jan.-jun., 1996.

17 CHOMSKY. Op. cit., p. 55. Ver também PRZEWORSKI, M. Op. cit.,
especialmente a parte II: “O governo do Estado”.

18 Ver HOBSBAWM, E. J. A era dos extremos, especialmente, o capítulo “O
Terceiro Mundo”, parte II.

19 Para uma avaliação do quadro econômico do capitalismo liberal dos tempos de
Sarmiento, ver o artigo de Jonathan C. Brown, intitulado “Juan Bautista Alberdi
y la doctrina del capitalismo liberal en la Argentina”, publicado em Ciclos, año
III, v. III, N. 4, 1er semestre de 1993, p. 61-74.

20 Para maiores esclarecimentos examinar entre outros, CARDOSO; HÉCTOR
PÉREZ. Os métodos da história. p. 409-419. KULA. Problemas y métodos de
la historia económica. p. 571-614.

21 Utilizaram-se, nesta comunicação, informações de natureza factual e bibliográfica
da Política y cultura a finales del siglo XX, de Noam CHOMSKY.

22 A menção a Tenochtitlán e a civilização pré-colombiana encontra-se em MARTÍ,

op. cit., t. 18, p. 383.
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