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Introdução 

 

Como agenda de pesquisa, os estudos sobre “formação do Estado” passaram           

por um período de baixa visibilidade, contudo, nas últimas décadas, o interesse pelo             

campo ampliou-se (SPRUYT, 2007). Esta pesquisa une-se a este movimento com o            

objetivo de, partindo de uma metodologia histórico-conceitual, analisar a formação          

dos Estados nacionais na América latina, especialmente os casos de Argentina,           

Brasil e Chile, a fim de estudar as estratégias políticas de construção estatal na              

periferia. Deste recorte resultam questões importantes, como a tentativa de          

compreender o nível de influência que a condição periférica acarreta nas trajetórias            

da consolidação do aparato estatal, assim como das decisões a respeito dos            

sistemas políticos – monarquia e república – e os reflexos desse cenário nas             

linguagens e ações políticas.  

Analisar comparativamente os três países nos possibilita verificar de que maneira           

uma Monarquia e uma República unitária, Brasil e Chile respectivamente, e uma            

República federativa, Argentina, mobilizam conceitos e estratégias políticas a fim de           

erigir o Estado Nacional diante da condição periférica. A proposta é estudá-los para             

discernir os condicionantes internos e externos destas trajetórias, isto é, evitando           

narrativas que retratam os Estados latino americanos como desvios das trajetórias           

cêntricas. Sendo assim, o eixo desta pesquisa é analisar a compreensão que a elite              

periférica constrói a respeito da relação que possui com os países cêntricos, vínculo             

que influi em  diagnósticos de “atraso” e “descompasso”. 

Por isso a importância de métodos que sejam capazes de extrair das obras da               

época representações e significados mais fiéis possíveis. Compreender os autores          

em seus contextos nos permite trazê-los ao centro do debate e derivar desta             

decisão o reconhecimento da produção feita para além das fronteiras dos países            

cêntricos. Esta percepção metodológica e epistemológica nos permite evidenciar         

que a condição periférica não é uma particularidade de um país, que poderia ser              

justificada por padrões culturais, mas característica de um processo de          

desenvolvimento político via colonização. Portanto, assimilar esta dinâmica nos         

habilita a enxergar a história da formação estatal da América Latina de maneira             



diversa do que o convencional olhar que parte da Europa e dos Estados Unidos,              

replicando neste espaço os formatos novamente importados. 

 
Arquétipo Metodológico  
 
Com o objetivo de elucidar o processo de formação dos Estados que se             

tornaram paradigmáticos para a trajetória latinoamericana, este estudo combina a          

literatura de desenvolvimento político e a Teoria política. Tal junção contribui para            

composição de um panorama dos estágios de consolidação estatal desde as           

monarquias autoritárias aos processos de democratização, conjuntamente aos        

respectivos construtos teóricos que sustentaram esses arcabouços institucionais.        

Portanto, a partir do arquétipo de Christian Lynch proposto no Fundações do            

Pensamento Político Brasileiro, delineamos o conceito de Estado e a trajetória que o             

fez surgir, ao mesmo tempo que apresentamos as principais correntes teóricas que            

posteriormente ocuparam o imaginário das elites ibéricas, transformando-se em         

estratégia política para a formação de Estados na periferia.  

Compreender que o Estado é um construto político fruto da história (POMER,            

1986) nos possibilita lançar luz sobre as trajetórias de formação estatal extraindo do             

olhar tendências naturalizantes e, por conseguinte, deterministas no tocante aos          

percursos do desenvolvimento político. Em outras palavras, os distintos surgimentos          

de Estados ao longo dos séculos não se tratam de anomalia de determinada             

experiência, mas de acomodações aos dilemas da história e às realidades           

circunstanciais com suas respectivas condições materiais. Portanto, mesmo que         

para fins de exercício teórico, evitaremos concepções que reduzam fenômenos          

políticos a cópias fracassadas de um original superior. Do contrário, partiremos de            

uma concepção que os analise como realidade local contingente a fim de evitar             

definições pela ausência. 

Alcançar este objetivo exige distância de narrativas que elegem as trajetórias           

dos países cêntricos como parâmetros universais de modernização, substituindo-as         

por reflexões preocupadas em pensar a partir das necessidades e particularidades           

do contexto latino-americano. A busca por um estudo historicamente situado          



(MANNHEIM, 1976; GUERREIRO RAMOS, 1983; SKOCPOL, 1985; TILLY, 2006;)         

possibilita a construção de alicerces fortes, a partir dos quais é possível sustentar             

análises de longo prazo sem que estas mantenham-se dependentes do percurso de            

outras nações. É fato inerente ao acontecimento histórico o vínculo a uma posição             

situacional, espacial e temporal, impossibilitando a repetição e, portanto, a          

absolutização de padrões. Decorre desta condição a garantia de que a partir de uma              

leitura contextualista seja possível extrair da história compreensões robustas a          

respeito da formação de Estados Nacionais na periferia. 

Como consequência da valorização do percurso histórico, rejeitamos o olhar do           

desvio, isto é do diagnóstico negativo a respeito do desenvolvimento político que se             

vale da exclusão ao sentenciar “ainda não” aos resultados da periferia diante das             

trajetórias cêntricas. O esforço e contribuição estão na tarefa de distinguir os            

caminhos compreendendo a dinâmica da formação estatal latino americana a fim de            

suspender os imperativos do dever ser. No entanto, a busca pela elevação dos             

percursos periféricos ao status que lhes é devido, como evento original que foi, não              

pode prescindir do entendimento a respeito da influência que os processos de            

formação estatal que antecederam os latino-americanos no ocidente acarretaram na          

autopercepção de mundo das elites ibéricas e, portanto, de seus projetos de nação. 

Dessa forma, analisar o percurso histórico europeu contribui para a           

compreensão do erigir do Estado Moderno, que se tornou farol a ser seguido pelos              

países periféricos. Embora a centralidade dessa agenda de pesquisa seja          

reformular o olhar epistemológico direcionado à periferia, para tanto também é           

necessário ajustar os diagnósticos sobre os acontecimentos no centro,         

especialmente na dimensão de sua capacidade de universalização. Entendendo         

que é impossível, no âmbito da narrativa histórica, tratar o surgimento do Estado             

moderno como fenômeno unívoco, já que as aparições foram múltiplas, o conceito            

será compreendido como um tipo ideal. Criação da Europa Ocidental, o Estado            

moderno emergiu gradativamente entre os séculos XV e XVI, atingindo o formato            

mais amadurecido por volta dos setecentos. Tal renovação no arcabouço político foi            

acompanhada pela modernização em diversas áreas como o sistema econômico,          



com advento do capitalismo, da ciência, da filosofia e do protestantismo, efeitos do             

impacto que o Renascimento causou na civilização europeia (LUBASZ, 1964). 

Tratar de Estado neste contexto remete, de imediato, a noção de soberania,             

no entanto este não é o único pilar que sustenta esta estrutura institucional. Em              

conjunto a figura centralizada do monarca, encontramos também a valorização de           

um sistema legal público como instrumento de governo, que diferenciando Estado e            

sociedade, regula os conflitos em ambas as esferas. O outro pilar de sustentação do              

sistema era a hierarquia dos postos de comando, o que chamamos de burocracia.             

Em suma, este Estado moderno desenvolve-se em um território unificado e com            

uma administração centralizada independente (ERGANG, 1971). Com       

temporalidades variadas no tocante a formação do Estado, Inglaterra e França           

despontam como os exemplos que atingiram estabilidade, enquanto que os países           

Ibéricos e, especialmente, a Itália e a Alemanha passaram por maiores percalços.            

Portanto, a pluralidade e a distinção na trajetória de construção de Estados em             

países periféricos não deve ser tratada com exotismo, são apenas cursos históricas            

distintos. 

Desenvolvido com o objetivo de elucidar as fundações a partir das quais            

formou-se o Pensamento Político Brasileiro, o arquétipo político de Christian Lynch           

remonta à construção nacional na Europa, em particular Inglaterra, França, como           

países cêntricos e Portugal, semi periférico. Antes de passar de fato à organização             

estrutural do modelo, interessante compreender os níveis de análise que o           

sustentam, são três: 1. Teoria do Desenvolvimento Político 2. História política           

constitucional 3. História Intelectual. Do campos mais abrangente ao mais          

específico, a pesquisa que resultou no Fundações apresenta metodologia contextual          

interessada em produzir análises. Isto é, são camadas de conhecimento que partem            

do estudo das fontes primárias, como autores e documentos, em uma processo de             

abstração que atinge a última camada, a mais filosófica que possibilita a criação de              

um arquétipo generalizável, embora informado e construído a partir de          

circunstâncias particulares.    

Com a finalidade de compreender a modernidade a partir do estudo do            

pensamento político, este esquema se vale da investigação da cultura política           



refletida nos cursos, conceitos e representações de cada contexto. Sendo assim, os            

eventos histórico apresentados de maneira sistemática são, na realidade, eventos          

particulares e locais que devido a geopolítica do poder global estabelecida           

tornaram-se parâmetro de modernização. Em resumo, essas trajetórias podem ser          

identificadas a partir de três etapas sucessivas: 1. Instauração autoritária da           

autoridade; 2. Abertura da ordem estatal às relações de mercado e a uma             

competição política; 3. Progressiva extensão da participação política ao maior          

número (LYNCH, 2014). Ponto forte do arquétipo é a valorização das nuances e             

dilemas próprios das trajetórias estatais. Para fins de condensar esta mutabilidade           

em um modelo explicativo replicável, Lynch inseriu entre os três grande momentos,            

monárquico, oligárquico e democrático processos revolucionários que operam a         

transição entre os períodos de estabilidade dos sistemas e formas de governo.            

Sendo assim, entre os momentos há períodos de transição que costumam acentuar            

fragilidades, já que há aumento de forças contestatórias ao status quo, seja pelo             

envelhecimento das instituições ou pelo apelo a maior participação política em           

contrapartida aos que resistem à mudanças, causado instabilidade ao sistema          

(HUNTINGTON, 1975, p. 17). Estas fases do desenvolvimento político não          

constituem projeções do dever ser de um Estado, logo não se pretendem            

instrumentos de aferição de níveis de qualidade. Pelo contrário, trata-se de estrutura            

decorrente das experiências históricas que se repetiram, guardadas as         

particularidades de cada localidade, construindo uma tendência. 

Este arquétipo contribui para a pesquisa em dois níveis: Tanto em uma            

dimensão abstrata correspondente a construção de um imaginário de progresso          

civilizatório, que reputava às nações mais desenvolvidas o lugar da modernidade.           

Como um enfoque histórico, que permite comparar os percursos com a finalidade de             

ressaltar o impacto da condição periférica na formação institucional da América do            

Sul, mais especificamente Argentina, Brasil e Chile. Lembrando que estas distinções           

não se pretendem depreciativas, isto é, retratar os Estados latino americanos como            

desvios das trajetórias europeias citadas, do contrário a proposta é estudá-los para            

discernir os condicionantes internos e externos destas trajetórias. Portanto, o eixo           

desta pesquisa é analisar a compreensão que a elite periférica constrói a respeito             



da relação que possui com os países cêntricos, que acabam por gerar diagnósticos             

de “atraso” e “descompasso”, tratados nos demais capítulos.  

Quanto às etapas ideais, o primeiro processo refere-se ao surgimento do           

Estado, que historicamente na Europa sucedeu o processo de transição do           

feudalismo e é denominado de momento monárquico. Decorrente, via de regra, de            

períodos de conturbação política e um movimento centrípeto do poder, são           

fundadas as bases para o Estado moderno. Portanto, nesta etapa há maior            

centralização autoritária do poder reduzindo as disputas por decisão, que acaba por            

fortalecer os mecanismos de garantia da ordem social, sendo o regime de maior             

compatibilidade a monarquia. Embora o soberano não dirija o governo alheio à            

legitimidade concedida pelo corpo oligárquico, importante força para construção do          

Estado, o poder de decisão está centralizado na coroa, que exerce a representação             

baseada na personificação. No tocante às ideologias que sustentaram esta primeira           

etapa estão o absolutismo e a razão de Estado. Estabelecida a ordem no             

organismo social e político, a deterioração desta estrutura possibilita a ascensão de            

um governo oligárquico.  

Desarticulada pela emergência de opinião pública reivindicante, grupo restrito         

a uma elite, a fase autárquica é suplantada. Isto é, há um processo de              

oligarquização do sistema político que acaba por inserir maior número de pessoas            

na competição política, fortalecidos na hierarquia do poder anterior passam a           

contestar maior capital político decisório. Este período de transição são identificados           

no modelo como revoluções, neste caso a oligárquica, que conduz o Estado e a              

sociedade de um momento centralizado na figura do rei para uma transição liberal             

contestatória de uma sociedade civil embrionária em busca de progresso e           

liberdade. Já erigido o Estado, este processo de transição é caracterizado pela            

concepção de que a sociedade corresponde a um corpo autônomo, capaz de            

produzir paz e prosperidade para os interesses privados em condições de liberdade.  

Esta abertura do sistema às relações de mercado e a competição política            

conduz a outro tipo de representação, de mandato. Portanto, o locus por excelência             

dessa nova liderança é o poder legislativo, especialmente as câmaras altas, que            

apresentavam recortes mais exigente de acesso, como propriedades, e eram          



vitalícias. Com a emergência do liberalismo como ideologia organizadora do          

momento oligárquico, os representantes ganham destaque assim como as noções          

de interesse público, publicidade e circunscrição do governo. É neste contexto de            

governo constitucional e representativo que as bases da modernidade política são           

sedimentadas, desdobramentos que tempos depois resultam na democracia        

moderna. Seguindo o processo de ampliação da participação na esfera pública, a            

noção restrita de representatividade da oligarquia também é contestada.         

Interessante da transição destas duas últimas etapas é que o formato da            

representação não se altera em si, a representação por mandato vista de forma             

generalista, se mantém. No entanto, o sufrágio ganha dimensões universais e os            

critérios para tornar-se um representantes são estendidos de forma que cidadãos de            

classes antes alijados, como os trabalhadores, passam a ter direito a participação            

política.  

Figura 1 

Fonte: Fundações do Pensamento Político Brasileiro (Elaboração própria)  

 



Além da estrutura das revoluções e momentos que compõem o arquétipo,           

Christian Lynch (2019, p. 15) apresentar as ideologias âncoras desde a construção            

autárquica da ordem estatal que contribuíram para que os processos          

revolucionários, portanto efêmeros, fossem convertidos em momentos políticos        

duradouros. Como ilustrado na figura acima, cada momento possui uma ideologia           

consolidada que carrega consigo um valor: conservadorismo a autoridade, o          

liberalismo a liberdade e o socialismo a igualdade. A emergência de cada uma             

destas ideologias corresponde às linguagens políticas das revoluções que         

antecederam os período de estabilidade, por exemplo, a revolução monarquia          

produziu linguagens do absolutismo e da razão de Estado que vencendo as            

disputas políticas consolidaram-se no conservadorismo autoritário do Antigo regime.         

Embora tenha elaborado o modelo até a modernidade, no Fundações o autor não             

trata da revolução democrática e do momento democrático.  

Entendida a estrutura proposta, algumas ressalvas são de grande         

importância: em primeiro lugar, Lynch (2019, p. 19) ressalta já na Introdução que as              

trajetórias arquetípicas não foram percorridas de modo idêntico nem simultâneo          

pelos países hoje considerados democráticos. Portanto, aqueles que passaram         

primeiro pelo processo de modernização transformaram-se em modelos aos de          

desenvolvimento tardio, que entendendo-se como periféricos copiavam e adaptaram         

as estratégias políticas, curso dirigido pelo interesse das elites metropolitanas. Em           

segundo lugar, há casos de desenvolvimento político que não seguiram a sequência            

de desenvolvimento proposta por Lynch, como por exemplo a Alemanha e o Japão             

que parecem ter pulado o momento oligárquico. Outro fator variável neste esquema            

é a velocidade com que os países passam por cada uma das etapas, podendo levar               

séculos ou poucas décadas dependendo do país estudado. Destes três pontos           

resulta a principal questão para instrumentalização deste esquema, ele não se           

pretende explicativo, mas um quadro de etapas de desenvolvimento político, que           

possibilita ao estudioso enxergar semelhanças e diferenças em perspectiva         

comparada, no qual “as singularidades nacionais se encarregaram de conferir a           

esse processo suas diferenças particulares” (LYNCH, 2019, p. 20). 



Diante deste quadro do desenvolvimento político dos Estados nacionais em          

comparação aos acontecimentos históricos, é notório que, apesar das etapas se           

fazerem representar nos percursos, os países periféricos não o fizeram ao mesmo            

tempo nem na mesma velocidade. Deriva deste diagnóstico de descompasso a           

compreensão de que: estabelecido o caminho ideal da modernização, as dinâmicas           

de dominação política, econômica e cultural entre metrópoles e colônias, centro e            

periferia imputaram ao grupo dominado um padrão de desenvolvimento político          

exterior às contingências locais. As ex-colônias ibéricas haviam iniciado seus          

processo de erigir Estados nacionais séculos depois, diante da Inglaterra e da            

França com arcabouço estatal consolidado, mas impulsionadas a acelerar o          

processo, justapor etapas para atingir o futuro de paz e liberdade prometido pelo             

paradigma liberal dos oitocentos.  

 
 
Impactos da condição periférica  

De origem europeia, o Estado moderno passou por tentativas de replicação           

em outros continentes iniciadas por meio dos processos de colonização. Transferido           

para outras culturas, o arcabouço institucional como uma estrutura rígida não se            

adaptava às culturas locais, mas exigia delas acomodação. Estava imposto aos           

países colonizados a tarefa de duplicar a experiência e os resultados já alcançados             

pelos colonizadores. Nesta dinâmica mimética, os países possuidores de maior          

desenvolvimento econômico e político transformam-se em alvos a serem         

alcançados. As longas trajetórias, com mudanças paulatinas, foram exportadas         

como um pacote instantâneo de edificação do Estado. Como guias para um futuro             

de liberdade e paz, as trajetórias cêntricas eram o caminho e as ideologias políticas              

as ferramentas para alcançá-lo.  

Com o objetivo de compreender o processo de construção dos Estados           

Latinos, faz-se necessário evidenciar os laços estabelecidos entre centro e periferia.           

Esta distinção radica-se no curso político institucional dos países, isto é, os            

periféricos são aqueles que, possuindo um passado de experiência colonial ibérica           

experimentaram a construção do Estado à luz dos países centrais, que são aqueles             



que haviam iniciado anteriormente os processos de construção estatal e mantinham           

um ritmo acelerado, como Grã-Bretanha, França e Estado Unidos. Estas trajetórias           

e, por conseguinte, as produções intelectuais a elas vinculadas tornaram-se          

referências do caminho a ser seguido nas antigas colônias ibéricas, isto é, eram             

exemplos de estratégias para alcançar o Estado moderno e civilizado. Sendo assim,            

a elite latina em sua percepção de diferenciação dos países centrais tanto no             

aspecto temporal, o atraso, como espacial, lugar geograficamente distante do          

centro, construiu uma identidade nacional contaminada pela subalternidade diante         

do que consideravam mais importante e superior (LYNCH, 2013), embora esta           

condição não os limitasse a mera reprodução. 

Portanto, é preciso considerar que a formação dos Estados posteriores foi           

amplamente afetada pela pressão externa, especialmente no campo econômico, e          

por uma cronologia comprimida diante de tarefas antes realizadas no longo prazo.            

Para além da compreensão de que pairava no imaginário da elite ibérica a             

construção de Estados à luz da experiência da Europa Ocidental, e por isso a              

pressa de chegar até o próprio futuro que se fazia presente naqueles países, reunir              

estes dois movimentos é imprescindível para o entendimento da dinâmica do           

período. Embora fosse cedo demais para falar em globalização, nos termos que            

hoje conhecemos, as relações de exploração, especialmente no período colonial da           

América do Sul, produziram impactos diretos, profundos e permanentes na trajetória           

dos países subalternizados.  

Resulta desta relação subjugada dos processos políticos a contaminação da          

produção intelectual por uma concepção de mundo externa e civilizatória, nas           

palavras de Euclides da Cunha sobre o Brasil, seria uma nação construída a partir              

de uma teoria política (CUNHA, 1999, p. 149). Podemos estender este efeito para             

os demais países do sul da América, compreendendo que a força motriz condutora             

da ação política não estava restrita às demandas do processo político local, de             

dentro para dentro, mas era impulsionada de dentro para fora condicionando a            

formação do Estado a partir da expectativa em alcançar a modernidade nos termos             

cêntricos. Tal impacto possui uma outra dimensão, de fora para dentro, que acaba             

por potencializar a primeira, a geografia do poder comandada pelos países centrais            



em seu próprio favor. Na condição de potências econômicas estes países           

difundiram e estabeleceram sua perspectiva histórica e dominação como         

hegemônicas, movimento que permeia mentes e instituições. O impacto pode ser           

observado nas esferas social, cultural, política e econômica, seja com a inserção da             

lógica da escravidão; a replicação dos modos de vida; a busca por importação das              

instituições; e também pelo controle do mercado de produção e consumo pautados            

pelo interesse dos países cêntricos.  

A condição de colônia que havia sido há pouco superada rompeu a subjugação             

no plano das instituições, mas a assimetria negativa para os Estados recém-criados            

permanecia no sentido político, econômico e no domínio cultural. É desta distorção            

entre o arcabouço das instituições, que garantia autonomia, e o seus conteúdos            

práticos, que os mantinham vinculados às potências, que nasce um debate central            

no Pensamento Político latino americano, o da contraposição entre o Real e o legal,              

isto é, a cultura política “made in Europe” (VIANA, 1973, p. 19). Percorrer este              

caminho impunha à periferia a marca da disjunção entre a norma jurídica e as              

práticas políticas, sendo assim o processo de construção do Estado nacional e, por             

conseguinte, da sociedade, demonstra de forma evidente o constante esforço em           

transformar as ações a partir dos padrões da norma jurídica de origem estrangeira.             

Sendo a ordem civilizatória importada de contexto distinto, os costumes passam a            

ser entendidos como empecilho ao progresso da ilustração, que deve se justapor            

ao dever ser externo.  

Enquanto a modernidade fazia-se sentir no imaginário, as condições materiais e           

sociais desajustavam-se deste padrão, situação que impulsiona os diagnósticos de          

atraso e a crescente urgência por modernizar o país. Diante desta auto            

compreensão que as nações periféricas forjaram, apresentamos uma ressalva de          

suma importância para as escolhas teórico metodológicas deste trabalho. É preciso           

diferenciar a autorrepresentação dos atores políticos contemporâneos à construção         

do Estado e os diagnósticos posteriores de que o “atraso” e o “descompasso” de              

nossa trajetória poderiam ser explicados por nossa cultura ou pelo ambiente político            

“impróprio” para ideias liberais. A busca constante por peculiaridades que pudessem           

ter poder explicativo a respeito do processo de formação estatal latino-americano           



não pode ser satisfeita, já que a hibridez dos movimentos de continuidades e             

mudanças não estão restritos ao hemisfério sul, mas é uma característica das            

rupturas históricas (PALTI, 2014, p. 29). Em outras palavras, os países não            

possuem em sua natureza atributos que possam ser classificados como um gérmen            

periférico. Tal juízo passa a ser possível quando do encontro entre a realidade local              

e as demandas criadas durante a experiência concreta de outros ambientes. As            

trajetórias cêntricas, possuindo domínio político sobre a periferia, impõe os novos           

padrões transformando a realidade do país em um atestado de seu atraso. 

 

Construção de Diagnósticos de atraso  

 

Com o objetivo de compreender estes processos de desenvolvimento estatal          

na periferia e analisar as recepções e aclimatação das correntes políticas,           

utilizaremos autores centrais para o debate em cada país como norte para            

reconstrução do contexto político estudado. Os personagens clássicos escolhidos         

representam, de maneira generalista, grupos políticos díspares em suas         

concepções a respeito da formação do Estado Nacional, dito de outra maneira, os             

três pares de autores disputam, cada qual em seu país, projetos políticos de nação.              

Sendo o século XIX conhecido pela polarização da disputa política entre liberais e             

conservadores, embora a escolha dos autores tenha levado em conta esta           

distribuição ideológica, a pesquisa não tem por objetivo contrastar os dois campos            

como unidade de análise primordial. Em outras palavras, mais importante do que o             

embate entre as estratégias liberais e conservadoras é a compreensão das saídas            

políticas para o atestado do atraso que permeiavam o ambiente. Também é preciso             

lembrar que o paradigma ideológico do século XIX era o liberal, portanto, ambos os              

grupos partiam de concepções cunhadas dentro da linguagem política do liberalismo           

para conceber seus princípios políticos, isto é, “o liberalismo foi como uma igreja             

acolhedora que abraçava diversas congregações que podiam ser        

moderadas-conservadoras, de posição intermediária e radicais em termos        



ideológicos, assim como aristocráticas, de classe média e populares em termos           

sociais” (COLLIER  apud GARCÍA, 2007, p. XII). 

Para fins de estabelecer um quadro geral dos posicionamentos políticos à           

época nossos autores, suspendendo neste momento as nuances e particularidades          

das trajetórias individuais, podem ser identificados a partir de dois grandes grupos            

representados por pares de conceitos como: Liberais e Conservadores; Federalistas          

e Unitaristas; Descentralizadores e Centralizadores, para citar alguns. Um ponto de           

partida interessante para diferenciar estas duas correntes é averiguar as respectivas           

concepções de Estado. O grupo conservador, representado por Mariano Egaña,          

Visconde do Uruguai e Juan Alberdi, entende o Estado como portador do “interesse             

público” de forma que é dever dele adequar certos interesses individuais em prol da              

garantia do interesse geral. Dito de outra maneira, esta corrente passa a pensar os              

direitos individuais não a partir da esfera individual, mas como “parte de um             

instrumento da pacificação e da construção do Estado-nação”, isto é, a           

individualidade é passível de ser mitigada em prol de fins superiores (COSER, 2011,             

p. 200). Este pensamento encontra apoio em um diagnóstico social de fragilidade,            

onde a tutela do Estado se faz essencial, do contrário o egoísmo transformar-se-ia             

no guia das ações comprometendo bens coletivos. Daí resulta uma narrativa do            

processo histórico que encontra na centralização e corporificação da autoridade          

estatal o caminho para a civilização, já que, seria através do Estado forte que as               

populações alijadas, especialmente as do campo que era considerado o lugar da            

barbárie, seriam atingidas pelos direitos civis (LYNCH, 2009, p.154). 

Tributários de uma matriz do liberalismo anglo-saxão, no tocante à          

valorização do indivíduo, o grupo liberal (Domingo Faustino Sarmiento, Aureliano          

Cândido de Tavares Bastos, e José Victorino Lastarria) partia, portanto, da defesa            

da garantia da liberdade individual. Nos respectivos períodos de consolidação do           

Estado eram as forças centralizadoras que ocupavam o governo dos países,           

portanto o discurso liberal mobilizado tem seu ponto de partida de um lócus de              

oposição e contestação da ordem vigente. O Estado em sua expressão           

centralizadora era alvo de críticas dos liberais por entenderem que a expansão            

deste coibia o direito da liberdade individual, desta forma defendiam um Estado            



mais atenuado que exercesse a função de “garantidor das expansões dos           

interesses individuais, e dessa expansão viria a liberdade (COSER, 2014, p. 315).            

Portanto, mais importante do que a forma de governo, seria a maneira pela qual              

este se organiza, sendo o ideal um Estado que intervenha e regule menos a              

sociedade. 

Antes de passar aos diagnósticos políticos de nossos autores a respeito do            

atraso algumas ressalvas são importantes no tocante aos limites das interpretações.           

Em primeiro lugar, a condição periférica não constituía um discurso de           

reivindicação, mas um diagnóstico negativo a respeito do desenvolvimento político.          

Portanto, seria um equívoco vincular à produção dos autores uma identificação           

positiva com a periferia ou até mesmo uma reflexão pós-colonial avant la lettre, do              

contrário o que sustenta a percepção é uma expectativa por assemelhar-se ao            

padrão cêntrico. Daí deriva o segundo ponto que é o cuidado para que não haja               

romantização da condição periférica por parte do analista, isto é, estudar este            

período enfatizando esta perspectiva não tem por objetivo consolidar uma          

superioridade das circunstâncias locais, mas averiguar os impactos desta no          

processo de consolidação do Estado e das estratégias políticas. Portanto não se            

trata de um exercício de deslocamento da hierarquia, retirando o centro do topo da              

pirâmide para que o periferia possa ocupá-lo, de outra forma a proposta é reduzir os               

impactos da assimetria à medida que enquanto valorização a produção periférica ao            

status de dignidade que lhe cabe, também esvaziamos a superioridade cêntrica em            

sua concepção de universalidade ao entendê-la como fruto de reflexões          

historicamente situadas. Por fim, tratando-se de geografia de poder e, portanto, de            

lugar de onde partem as produções que são consideradas mais ou menos            

relevantes, não é possível ignorar a dimensão cêntrica dos autores periféricos.           

Enquanto diante dos países desenvolvidos podemos localizá-los à margem, dentro          

de seus próprios ambientes ocupavam lugar de privilégio e prestígio, visto que as             

elites concentravam a produção de conhecimento considerado à época relevante          

para os rumos do país de maneira mais desigual no século XIX. 

Voltando à contribuição de nossos autores a respeito da condição periférica e            

entendida as respectivas localizações no espectro político da época, passamos a           



apresentar uma tendência interessante que o estudo dos diagnósticos nos          

apresentou, percepção que expõe a vivência de cada nacionalidade mais do que as             

orientações individuais. Ao analisar as produções dos seis autores a partir de um             

recorte por Estados de origem foi possível cruzar os diagnósticos de atraso com o              

processo de estabilização estatal e perceber a forte correlação entre este pontos.            

Isto nos possibilita organizar os três países com base nos percalços e tempo para              

alcançar a estabilidade, que são proporcionais a percepção de atraso na literatura,            

começando com o Chile que levou menos tempo na construção do Estado e possui              

menores efeitos na produção intelectual sobre a condição periférica, depois o Brasil            

e por último a Argentina. Isto é, a depender do processo de formação encontramos              

propensão a narrativas que potencializam ou suavizam o impacto da condição           

periférica. Embora todos tenham passado por momento de instabilidade política,          

seja após as guerras de independência no caso das ex-colônias espanholas, ou no             

período regencial, no caso brasileiro, a intensidade e a duração deste processo            

influencia a percepção de atraso e distanciamento da realidade dos países           

cêntricos. 

Conhecido pela análise dicotômica entre o lugar da civilização e o da            

barbárie, Sarmiento é um instrumento interessante para compreender esta         

percepção do atraso. Ainda no início de “Facundo” o autor já apresenta uma             

observação da América do Sul pelo viés da ausência, afirmando fazer falta um             

Tocqueville que pudesse mostrar para a Europa este novo modo de ser sem             

antecedentes, tarefa que não poderia ser feito por locais, já que lhes faltam             

instrução filosófica e histórica (SARMIENTO, 1961, p.12). Apesar da busca          

constante por validação da vivência nacional perpassar a obra, há também           

reconhecimento de que os movimentos, especialmente os de emancipação,         

derivaram-se de origem externa, seja europeia ou estadunidense, juntamente a esta           

característica está a condição que distanciava as cidades argentinas tanto do           

mundo moderno europeu, como da campaña pastora, lugar da barbárie:  

Em toda a América foram os mesmos, nascidos da mesma ordem, a saber:             
o movimento das ideias europeias. A América age assim porque agem           
assim todos os povos. [...] Mas o que preciso notar para meu objeto é que a                
revolução, exceto em seu símbolo exterior, independência do Rei, só era           
interessante e inteligível para as cidades argentinas, estranha e sem          
prestígio para os campos. Nas cidades havia livros, ideias, espírito          



municipal, juízes, direitos, leis, educação, todos os pontos de contato e           
comunidade que temos com os europeus; havia uma base de organização,           
incompleta, atrasada, se quiser; mas precisamente porque era incompleta,         
porque não estava a altura do que já se sabia que podia chegar, se adotava               
a revolução com entusiasmo”, sendo esta condição o motivo para a           
revolução. Para os campos a revolução era um problema; submeter-se a           
autoridade do rei era agradável, por quanto era submeter-se a autoridade.           
(Ibidem, p.65). 

De maneira mais elaborada e explícita Alberdi discorre sobre o processo de            

formação negando a importação completa de constituições e sistemas, já que           

“Nações em formação, como as nossas, não devem ter exigências que pertençam a             

outras já formadas”(ALBERDI, 1994, p.31). Tal argumentação carrega consigo a          

compreensão do mecanismo da importação como estratégia de modernização, mas          

também do descompasso dela decorrente visto que o desenvolvimento político entre           

o centro e a periferia estão em estágios diferentes. Interessante perceber que o             

diagnóstico da perpetuação da dependência vem acompanhando pela estratégia da          

originalidade a fim de que houvesse harmonia entre o projeto e as necessidades do              

país, uma dinâmica autônoma entre “fatos, homens e coisas”:  

“A Constituição que não é original é má porque, devendo ser a expressão             
de uma combinação especial de fatos, de homens e de coisas, deve            
oferecer essencialmente a originalidade que afeta essa combinação no país          
que tem de constituir-se. Se a Constituição argentina poderia ser          
extravagante por não se assemelhar às constituições dos países mais livres           
e civilizados, haveria maior extravagância ao pretender reger qualquer         
governo constitucional pelo sistema que prevalece nos Estados Unidos ou          
na Inglaterra, que são os países mais civilizados e mais livre. A            
originalidade constitucional é a única coisa a que se pode aspirar sem falsa             
modéstia ou pretensão: ela não é como a originalidade nas belas-artes.           
Não consiste em uma novidade superior a todas as perfeições conhecidas,           
mas a idoneidade para o caso especial em que deva ter aplicação”.            
(IBIDEM, 1994, p.32) 

  

Seguindo o mesmo padrão de argumentação, a respeito do questionamento          

da importação completa de instituições, visto que as circunstâncias locais não           

espelham as “nações mais livres e civilizadas”, Visconde do Uruguai considera o            

Brasil “principiantes de ontem” (URUGUAI, 2002, p. 423). Também está presente na            

obra do autor as noções de aceleração do tempo e do privilégio de ser inserido               

depois, usufruindo das conquistas das lutas prévias. Por outro lado, esta condição            

temporal possui o viés negativo da avalanche de mudanças sem que previamente            

houvesse uma “educação que nos habilitasse praticamente para nos governarmos          



nós mesmos; não podíamos ter adquirido os hábitos e o senso prático para isso              

necessários”(Ibidem, p.429). Diante destas condições o autor é categórico em          

sugerir o afastamento de toda estratégia política que se limite à teoria, colocando de              

lado tudo aquilo que é “mui raramente praticável” e agindo segundo as            

circunstâncias: 

Quando as garantias que formam uma Constituição foram conquistadas e          
introduzidas pouco a pouco com o tempo, como na Inglaterra, vão-se elas,            
também pouco a pouco e com o tempo, firmando no espírito e hábitos da              
população. Porém no meio de um país atrasado, como estava o Brasil            
quando sacudiu o jugo da metrópole, se lança repentinamente uma          
Constituição como a nossa, não é possível que funcione logo bem, não por             
culpa deste ou daquele, mas por culpa de todos. [...] Não estavam            
removidas, como por encanto, todas as dificuldades que inevitavelmente         
devia encontrar um país imenso, quase deserto, privado de comunicações          
[...] e que não estava preparado pela educação e hábitos para o regime             
prático constitucional.  (Ibidem, p.453). 

Jovem e radicado em um período posterior a Uruguai, Tavares Bastos           

diagnosticava a cultura ibérica como fadada a centralização político-administrativa,         

ao estatismo econômico e à tutela do indivíduo, portanto era necessária uma política             

inspirada no exemplo estadunidense que permitisse superar o atraso colonial e criar            

uma sociedade de mercado, tornando o Brasil uma sociedade autenticamente          

liberal. Porém, analisando a experiência descentralizadora da Regência, embora         

entusiasta do self-government, encontra uma visão desarmoniosa entre a aspiração          

de aproximar-se do padrão cêntrico e a realidade nacional, já que os reformadores             

estavam inspirados pela prosperidade dos EUA, mas “não viram as diferenças           

profundas que distinguiam e distinguem os dois países” (TAVARES BASTOS, 1976,           

p.42). A antecipação da organização política à social promoveu disjunção ao ponto            

de Tavares Bastos afirmar que o círculo vicioso da revolução, anarquia, despotismo            

e novamente revolução parecia condenar os povos de raça latina, visto que ainda             

não haviam experimentado a liberdade (Ibidem, p.43), que seria o único caminho            

para superar a ausência histórica de educação: 

Negam ao país aptidão para governar-se por si, e o condenam por isso à              
tutela do governo. É pretender que adquiramos as qualidades e virtudes           
cívicas, que certamente nos faltam, sob a ação estragadora de um regime            
de educação política que justamente gera e perpetua os vícios opostos.           
(TAVARES BASTOS, 1996, p.33) 



É muito interessante como a narrativa ganha novas dimensões quando          

inserirmos os autores chilenos na análise. Naturais de um país republicano que em             

pouco tempo alcançou a estabilidade, os chilenos possuem maior inclinação para           

uma relação de menor distinção e maior aproximação e reconhecimento com os            

países cêntricos. Segundo Lastarria, a Europa e a América, embora possuam           

condições sociais distintas, assemelham-se nas tradições, sentimentos, costumes e         

no objetivo social, a propagação da civilização (LASTARRIA, p.9). Este tipo de            

narrativa de aproximação do Chile à civilização é recorrente ao longo da obra, mas              

também abre espaço para a reivindicação do reconhecimento por parte dos países            

cêntrico deste status moderno. Isto é, o autor reafirma a condição de progresso da              

América, de herança europeia, e justifica a ausência de um retorno europeu na falta              

de conhecimento por parte deles, que acabam por ver os americanos em um nível              

inferior, ou seja, “A América conhece a Europa, a estuda sem cessar, a segue passo               

a passo e a imita como seu modelo, mas a Europa não conhece a América”               

(LASTARRIA, p.9). Portanto, pulsa a reivindicação a respeito do descrédito que a            

Inglaterra teria para com os rumos possíveis da República americana, já que “tem             

mais interesse em estudar nossos vulcões que nossas sociedades”:  

“[...] Não, a República não cabe na cabeça de um bom inglês, e por isso a                
nação inteira olha com desdém a seus filho da América, e não consegue             
conceber que na América espanhola podem organizar-se repúblicas        
duradouras. Para que se dariam seus estadistas o trabalho de estudar           
nossos povos e conhecê-los? Somos em seu conceito simples         
nacionalidades anárquicas, que temos uma vida efêmera, e que estamos          
destinados a servir de pasto a um grande império” (Ibidem p.45).  

Jurista renomado, Mariano Egaña expõe este mesmo incômodo a respeito do           

reconhecimento externo da nacionalidade chilena, em especial por ter sido          

representante em Londres para fins da chancela da independência. Em cartas           

durante a missão, Egaña relatava com indignação o tratamento depreciativo          

recebido em terras europeias, ao ponto de afirmar ser tratado como “tribos de             

selvagens da África” (EGAÑA apud GARCÍA, 2007, p.46). Esta revolta que pode            

parecer simples simboliza os dois lados da construção da identidade da elite do             

Chile, por um lado temos a diferenciação à um outro, os africanos, que considerava              

inferior, ao mesmo tempo que a raiz da indignação está em ser tratado como              

diferente por aquele que gostaria de ser tratado como igual, os ingleses. Outra             



aspecto que fundamenta estas distinções é o fato do autor pensar o Chile como algo               

independente dos demais países hispano-americanos. Os momentos de desordem         

são amplamente criticados pelo correspondente que identifica a causa na rápida           

transformação da monarquia para a república e a ausência de virtude, isto é, “um              

país sem experiência a respeito e sem população preparada” (Ibidem, p.51). O            

diagnóstico de atraso aparece, de outra maneira, atrelado às convulsões sociais           

pós-independência, devido ausência de um governo centralizador e não diretamente          

da condição periférica, sobre isso o autor afirma: 

“Chile perdeu quanto pode perder um povo, e de seus males, alguns são              
irreparáveis (...) o deixaram porém atrasado como que em cinquenta anos.           
No exterior, o descrédito, o desprezo que atraiu, esta primeira impressão           
contrária que formaram todos os povos da Europa, e que não é fácil apagar              
em muitos anos; no interior a ruína total da moral pública ; o atraso da               
educação; o povo ter se habituado a não ter instituições; as raízes que os              
princípios anárquicos deixaram...” (Ibidem, p.56). 

 

Considerações Finais  

Atentar para a condição periférica como uma perspectiva de auto          

representação dos autores e, portanto, das linguagens, estratégias e projetos          

mobilizados para fins de modernização de seus países possui, pelo menos, um            

impacto duplo. Altera tanto os entendimentos dos usos dos conceitos básicos da            

ideologia paradigmática do período, o liberalismo, ambientado nas circunstâncias         

latinas, revisitando interpretações consolidadas. Como também afeta a própria         

constituição do campo de pesquisa ao resgatar os autores concedendo a eles            

dignidade e valorizando suas produções de conhecimento ao retirar o estigma de            

conhecimento inferiorizado e mimético das produções cêntricas. Quando        

entendemos a condição periférica como um fator balizador das decisões políticas           

dos autores conseguimos depurar das importações e dos descompassos as          

contribuições resultantes da aplicação às circunstâncias locais. 
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