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INTRODUÇÃO: 

José Julián Martí Pérez (1853–1895) 

foi um jornalista, poeta e revolucionário 

cubano, um dos mais prolíficos e inquietos 

dos autores latino-americanos no último 

quarto do século XIX. Nascido na Capitania-

Geral de Cuba, José Martí foi partícipe da 

chamada Guerra dos Dez Anos (1868–1878) 

desde o início, tendo sido preso e depois 

exilado pelo governo espanhol. Na Espanha 

cursou Direito, Filosofia e Letras e começou 

sua carreira jornalística, publicando El 

Presidio Político en Cuba como denúncia do 

governo colonial. Retornou para a América em 

1875, vivendo no México e posteriormente na 

Guatemala e na Venezuela, com breves 

passagens por Cuba antes de se mudar para 

os Estados Unidos em 1881. 

José Martí fundou o Partido 

Revolucionário Cubano (PRC) e organizou 

junto de outros exilados a independência de 

Cuba, morrendo no início do conflito. No 

período em que viveu nos Estados Unidos, 

publicou em diversos jornais e escreveu o 

ensaio Nuestra América, onde defende a 

valorização dos aspectos autóctones da 

América espanhola ao invés da imitação dos 

modelos europeus ou estadunidenses. 

Esta pesquisa enfocou o período de 

1877, quando José Martí viveu na Guatemala, 

trabalhou como professor de literatura da 

Escola Normal e produziu a peça Patria y 

Libertad (Drama Indio), composta por dois 

atos e encenada na escola. Ambientada no 

período revolucionário dos anos 1820, o 

drama foi encomendado pelo governo 

guatemalteco e apresenta uma narrativa do 

processo de independência centro-americano 

a partir de uma aliança entre criollos e a 

população indígena. Esta pesquisa examinou 

as intenções e projetos subjacentes à 

produção da peça: os interesses do governo 

de criar uma narrativa sobre a independência 

da nação e as primeiras formulações 

martianas de um sujeito americano autóctone 

pertencente dos pueblos nuevos, que não 

poderia ser governado a partir de costumes e 

leis estrangeiras. 

FONTES, BIBLIOGRAFIA E 
METODOLOGIA: 

A pesquisa se desenvolveu a partir de 

uma extensa análise do corpus documental 
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em diálogo com a leitura da literatura 

acadêmica disponível, com enfoque no que foi 

produzido acerca da peça de teatro. Neste 

sentido, o historiador cubano Pedro Pablo 

Rodríguez e o filósofo guatemalteco Juan 

Blanco foram de suma importância no 

contraste de seus argumentos e abordagens 

da temática indígena da peça a partir, 

respectivamente, das obras Martí e as Duas 

Américas (2006) e La producción de la sub-

alteridad indígena em Patria y Libertad 

(Drama Indio) de José Martí (2016). 

Além da peça de teatro e de seus 

rascunhos, o corpus documental foi composto 

por cartas de José Martí a seu correspondente 

mexicano, Manuel Mercado, em conjunto de 

artigos publicados em revistas, a exemplo de 

Los códigos nuevos, também escrito a pedido 

de um membro do governo, onde Martí 

analisou o novo código civil. Para acessar as 

impressões de Martí acerca do teatro, foram 

utilizados também de alguns artigos 

publicados anteriormente no México, onde 

Martí delineia opiniões sobre a arte e a 

literatura nacional. Ocorreu o cortejo da 

versão final da peça com trechos de 

rascunhos disponibilizados de forma inédita 

na edição crítica das obras completas de José 

Martí, publicada pelo Centro de Estudios 

Martianos (CEM) e o Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales 

(CLACSO) de forma on-line. 

Durante a pesquisa se averiguou que 

o convite para que José Martí viajasse até a 

Guatemala não foi um episódio isolado, mas 

parte de um projeto governamental de atrair 

intelectuais caribenhos para participar da 

reforma educacional que visava eliminar a 

influência da Igreja Católica na educação do 

país, parte das reformas políticas 

empreendidas desde o início da década 1870 

após a Revolução Liberal de 1871 liderada por 

Miguel Gárcia Granados e com participação 

do general Justo Rufino Barrios. Diante da 

circulação de diversos intelectuais cubanos, 

tornou-se necessário um exame 

prosopográfico das diversas formas de 

afiliação, entre elas a sociedade literária El 

Porvenir, da qual Martí foi membro. Para além 

de Pedro Rodríguez e Juan Blanco, a leitura 

de Redes intelectuais em la reforma educativa 

de Guatemala a finales del siglo XIX (2019,) 

de Amália Nívon, colaborou para formalizar o 

exame desse processo de reforma 

pedagógica. O historiador Greg Grandin 

também ofereceu valiosas contribuições para 

a compreensão das relações entre o Estado e 

as populações indígenas no período a partir 

da obra The Blood of Guatemala: a history of 

race and nation (2000). 

A partir de toda essa base que informa 

o horizonte político, social e intelectual, foi 

possível mergulhar nos meandros da lírica 

martiana e dos temas trabalhados na peça: a 

exaltação da mestizaje, a luta pela 

independência contra o jugo colonial, a 

monarquia e a influência católica e o papel a 

se desempenhar pela pluralidade de sujeitos 

que participaram. Nesse momento, foram 

tomados para análise cinco personagens da 

peça: entre os criollos, o protagonista Martino 

e o revolucionário Pedro, e entre os indígenas, 

Coana, noiva de Martino, sua companheira 

Indiana e um personagem nomeado 

genericamente como El Indio, e dois 

personagens presentes no rascunho e 



 

 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 3 

excluídos da versão final: os criollos Barrundia 

e Molina. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 A pesquisadora Raquel Velasco 

aponta em seu artigo Teatro y nación: José 

Martí en México a inserção do autor no debate 

teatral do México dos anos 1870 no que tange 

desde os diversos projetos de formação de 

artistas e dramaturgos até os meios pelos 

quais o governo mexicano deveria financiar os 

espetáculos e a necessidade de se 

desenvolver uma arte e literatura nacional 

como meio pela qual a nação reconhece a si 

própria e seu espírito. Enxergando no teatro 

um palco para o desenvolvimento cultural da 

nação, José Martí o toma como instrumento 

para defender os elementos autóctones e 

nativos da vida latino-americana. 

 José Martí enxergava nas populações 

latino-americanas membros de um pueblo 

nuevo, nascidos a partir do encontro (violento) 

entre o indígena autóctone e o espanhol. Sem 

justificar ou minimizar os males da 

colonização, que afirmava ainda persistirem 

nas sociedades latino-americanas, José Martí 

procura exaltar o potencial destes sujeitos. 

Preocupado também com o andamento da 

Guerra dos Dez Anos que ainda ocorria e 

visando enquadrar o processo revolucionário 

cubano como continuação das lutas de 

independência, José Martí vê o desejo do 

governo de Barrios de projetar os objetivos de 

seu governo no processo independentista da 

década de 1820. 

 É esta fricção entre os processos 

políticos centro-americanos dos anos 1870 e 

os independentistas de 1820 que se vislumbra 

nos personagens do drama. Os criollos 

Martino e Pedro agem como os líderes de um 

povo majoritariamente criollo que se espanta 

ao reconhecer em seu meio o elemento 

indígena. Herdeiro de uma tradição anti-

colonial que retrocede para líderes indígenas 

como Tupac Amaru e Hathuey, Martino se 

define mais como um herdeiro e continuador 

do projeto de Bolívar e Hidalgo do que como 

um contemporâneo destes. Os personagens 

criollos ameaçam os antagonistas espanhóis 

com a violência, mas demonstram freios a 

utilizá-la quando o conflito se tensiona. 

 O personagem indígena que possui 

mais espaço de fala é o chamado El Indio. 

Vindo de dentro da multidão que marchava 

com Pedro, o próprio personagem se 

descreve como fruto dos séculos da 

colonização espanhola que teria interrompido 

o progresso das civilizações indígenas. Sua 

indignação se volta principalmente para a 

Igreja Católica, descrita como cúmplice e 

executora da violência da Coroa. Frente a 

gritos de “viva ao Índio”, El Indio se anula, 

colocando em primeiro plano a nação: “O 

índio, não! A Pátria livre!”. 

 Coana e Indiana são as primeiras 

personagens apresentadas na peça na praça 

da Igreja. Sua participação passa pela 

denúncia da violência colonial quando duas 

nobres ordenam que saiam da rua para que 

elas passassem. Ambas possuem papel 

secundário, sendo que Coana tem como 

grande motivador se casar com Martino assim 

que ele conseguir a independência da nação. 

 Quando confrontado com os 

rascunhos, percebe-se a participação ativa de 

um personagem que não surge na versão final 
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e outro secundário que recebe atenção de 

Martí na constituição de seus ideais, 

respectivamente Barrundia e Molina. 

Barrundia parece ser escrito para dividir o 

protagonismo com Martino, com várias das 

falas deste tendo sido escritas inicialmente 

para ele. Molina, por sua vez, aparece menos, 

mas um rascunho que projeta o 

desenvolvimento da peça mostra a 

importância que o personagem receberia no 

desenrolar da história. 

 Em uma carta endereçada a Manuel 

Mercado, Martí indica ter tido pouco tempo 

para escrever a peça, além de projetá-la com 

mais que dois atos. O tempo limitado pode ter 

sido um incentivo para que Martí incorporasse 

esses dois personagens aos seus 

protagonistas criollos, com Martino sendo 

referenciado como “Martino – Barrundia” e 

recebendo várias de suas falas. Os rastros de 

sua pesquisa para a produção da peça e seus 

rascunhos parecem indicar que a inspiração 

para ambos sejam dois políticos 

guatemaltecos que participaram do processo 

de independência e que foram opositores do 

regime de Rafael Carrera, que dividiu a antiga 

República Centro-Americana e fundou a 

República da Guatemala cujo regime seria 

sobreposto na Revolução de 1871: José 

Francisco Barrundia e Pedro Molina, críticos 

do estilo militarista e autocrático de Carrera. 

A escolha por estes dois personagens 

e o posterior processo criativo de apagar as 

referências diretas a eles indica um 

posicionamento de Martí frente ao regime de 

Barrios, do qual se tornaria um opositor no ano 

de 1878, deixando o país após a demissão de 

seu compatriota José Maria Izaguirre do cargo 

de diretor da Escola Normal. 

Pedro Rodríguez tende a enxergar no 

roteiro da peça e no posicionamento de José 

Martí durante sua estadia uma postura crítica 

ao governo de Barrios, mas feita com cuidado. 

A necessidade de dinheiro para seu 

casamento e os contatos que mantinha com 

os intelectuais no país além da natureza de 

“nossa América” que se revelava foram 

motivos para continuar colaborando com 

textos conforme ministros do governo lhe 

solicitavam. A peça deveria ser lida na chave 

da valorização do elemento autóctone e do 

conflito com a monarquia espanhola e da 

instituição da Igreja Católica. 

Juan Blanco, por sua vez, tende a 

enxergar na construção dos personagens 

indígenas a produção da subalternidade como 

traço da defesa do novo regime de trabalho 

instituído por Barrios, baseado no fim das 

terras comunais e na exploração do trabalho 

indígena nas plantações de café. José Martí 

produziria o aparato ideológico que justificaria 

a submissão indígena com a promessa de 

integração destas populações à sociedade. 

CONCLUSÕES: 

Enquanto uma pesquisa de iniciação 

científica, tal estudo permite mais a abertura 

de um leque de possibilidades que um quadro 

fechado de conclusões. Dito isto, é possível 

apontar, a partir do cotejo da bibliografia atual 

com as fontes, determinadas sugestões. 

Em primeiro lugar, é necessário 

pensar a influência da Guerra dos Dez Anos 

nos escritos de José Martí. Tanto Pedro Pablo 

Rodríguez quanto Juan Blanco priorizam o 

contexto local guatemalteco e um José Martí 
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inserido neste para refletir acerca da peça. 

Considerar que o próprio Martí era um exilado 

de uma guerra que se encaminhava para seu 

fim, mas ainda não se encontrava nele é 

impositivo para avaliar a representação de um 

período revolucionário produzido por ele. A 

tensão racial existente entre criollos e 

indígenas no continente aparece, no caso da 

ilha de Cuba, entre a população negra e os 

espanhóis, de forma que se abre a 

possibilidade de analisar nos escritos 

martianos as possíveis considerações sobre 

este aspecto e a escravidão em Cuba com a 

escravidão indígena. 

Esta pesquisa também teve o privilégio 

de trabalhar com os rascunhos da peça de 

teatro para considerar sua produção. 

Segundo a CLACSO em sua apresentação do 

Tomo V onde estão disponíveis, a publicação 

dos rascunhos de Patria y Libertad (Drama 

Indio) foi inédita, o que leva a considerar que 

os autores que se debruçaram sobre a peça 

antes não tiveram acesso aos vestígios das 

relações de Martino e Pedro com Barrundia e 

Molina, personagens históricos que estiveram 

presentes no processo revolucionário centro-

americano. 

Por fim, a escolha de trabalhar um 

recorte temporal que não englobe alguns dos 

textos mais lidos de José Martí, por exemplo 

o Prologo al Poema del Niágara e Nuestra 

América permite que o estudo de outros 

escritos do autor encontre novas veredas por 

onde atravessar, uma pluralidade de temas, 

abordagens e releituras de um autor clássico 

do pensamento social latino-americano. 
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