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“Somos desta terra, somos companheiros  

somos brasileiros e também somos Latinos.  

Pátria de Marti e de Che Guevara   

esta história não pára enquanto nascer um menino”. 

(Trecho da canção América Livre – Ademar Bogo) 

 
 



 

Resumo  
 
O intelectual José Martí é um homem de relevância quando estudamos a história de Nuestra 

América. As idéias e as obras do intelectual ainda são pouco conhecidas no Brasil, tendo o 

presente estudo a intenção de contribuir com a pesquisa da obra martiana. A pesquisa tem 

como objeto a revista La Edad de Oro escrita por Martí no ano de 1889 para os meninos e 

meninas de Nuesta América. O estudo procurou pesquisar a escrita pedagógica de Martí no 

periódico voltado às crianças, os principais temas tratados pelo autor tendo em vista a 

formação dos meninos e meninas e o pensamento original do intelectual.  

Palavras-chave: Comunicação, História, José Martí, Infância e leitura, La Edad de Oro  
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Introdução 
 

“Trincheiras de idéias valem mais 
do que trincheiras de pedra”  

José Martí 
 
 

Uma das vezes em que me deparei com a expressão Nuestra América foi durante a I 

Conferência Internacional Vozes de Nuestra América realizada na cidade de Fortaleza (CE) 

entre 22 e 26 de outubro de 2007. Até aquele momento, assim como para a maioria dos 

colegas estudantes de Comunicação Social, e arrisco dizer a maioria dos estudantes de 

Comunicação Social do Brasil, a expressão Nuestra América não significava muito além de 

remeter à América Latina. Ali, tomei contato inicial com os escritos de José Martí e, em 

especial, seu escrito Nuestra América, um libelo em favor de uma outra América, um sonho 

possível.   

 Entre os poemas de Neruda, as frases entremeadas de humanismo revolucionário de 

Ernesto Che Guevara e a arte/ousadia de Frida Kahlo comecei a conhecer um mundo novo 

que me levou para terras tão próximas que remetiam a caminhos desconhecidos do meu 

coração: me levou a uma outra América, a qual poderíamos chamar de nuestra. E, aos poucos, 

em caminhos traçados por veias abertas, pude conhecer algumas dimensões de um homem 

que sem perder a face da humanidade e de suas raízes se fez intelectual, poeta, escritor, 

revolucionário, jornalista, um homem de muitas faces humanas, como diria Florestan 

Fernandes.   

Uma razão que me despertou o interesse por José Martí foi vislumbrar em sua figura 

intelectual a possibilidade de entender a escrita e o periodismo de seu tempo, um campo de 

comunicação para difundir idéias e valores antagônicos ao sistema vigente, um campo de 

combate às várias formas de opressão, muitas das quais ainda permanecem. Em Martí logrei 

conhecer um periodismo que busquei – apesar de largamente refutado na atualidade – durante 

os quatro anos de vivência e formação no curso de Comunicação Social.  

O objeto desta Monografia surge em boa parte a partir de inquietações referentes à 

figura e pensamento do intelectual cubano José Martí. Por que Martí, e sua obra jornalística e 

pedagógica tão vasta, são pouco difundidas no Brasil? Por que as escolas de Comunicação 

Social não dedicam atenção a uma obra latino-americana de grande relevância no campo do 

periodismo? 

 Em meio à aproximação de alguns temas da vasta da obra de Martí, me prendeu a 

atenção um escrito do intelectual direcionado aos meninos e meninas de Nuestra América: a 
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publicação La Edad de Oro. Novas inquietações foram surgindo: Com que intenção José 

Martí escreve para as crianças? Em que medida os meninos e meninas fazem parte do projeto 

político pedagógico de Martí? De que forma o intelectual se comunicava por escrito com as 

crianças? Quem era esse homem a quem – como escreveu Roberto Fernandez Retamar – 

“Rubén Darío llamó ‘Maestro’, y Alfonso Reyes, ‘supremo varón literario’; el mismo a quien 

Gabriela Mistral consideraba ‘el hombre más puro de la raza’, y Ezequiel Martínez Estrada, 

no sólo ‘un Heróe’, sino además ‘un Santo, un Sabio y un Mártir’ ” (MARTÍ: 1973)? Estas 

foram algumas indagações que nortearam a pesquisa, desde a escolha do tema e a definição 

dos caminhos da pesquisa. 

Para compreender todo esse largo universo, se fez necessária uma metodologia de 

pesquisa articulando os aportes multidisciplinares da história e comunicação. A definição da 

pesquisa sobre Martí e determinada dimensão de sua obra incorporou também um repertório 

de leituras acerca do contexto político-social para entender o papel do intelectual e sua 

trajetória, em particular, o diálogo comunicativo estabelecido com meninos e meninas, 

afirmados enquanto sujeitos de uma América nuestra.   

Entendendo uma das marcas do século XIX, enquanto celeiro de idéias, tendo os livros 

e periódicos como principais meios de difusão e disputa de pensamentos correntes à época, 

busquei compreender o intelectual cubano no âmbito dessa moldura material e simbólica, para 

usar a expressão de um historiador do livro, Robert Darnton. A partir das várias leituras 

empreendidas acerca da história do livro e das práticas de leitura, compreendi que a 

disseminação dessas práticas é possível no século XIX dado que os índices de alfabetização 

apresentam um crescimento significativo contribuindo para a formação de um novo público 

leitor e, nesse, um lugar para novos leitores e novas sensibilidades: mulheres e crianças, entre 

outros. 

 Os periódicos tornam-se elementos de comunicação fundamentais e fontes 

privilegiadas à pesquisa, tornando possível o contato com idéias originais defendidas por 

intelectuais do período. O jornal impresso funciona para além de simples disseminador de 

fatos e notícias, há, sobretudo vários periódicos que exercem uma função analítica da 

literatura, dos acontecimentos políticos e sociais, entre outras dimensões da vida social, sendo 

o século XIX marcado também por um periodismo que alargava seu público trazendo novos 

elementos ao debate de idéias.  

Em meio ao periodismo de idéias, se destaca a figura do intelectual cubano José Martí, 

um intelectual revolucionário do século XIX, de grande estatura, apesar dos seus rápidos e 

intensos quarenta e dois anos de vida, imprimiu na força de suas idéias, elementos de reflexão 
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que reverberam até os dias de hoje.  

José Martí legou uma vasta obra, condensada em mais de vinte e oito tomos, 

distribuída em artigos jornalísticos, crônicas, poesias, cartas, manifestos, entre outros gêneros. 

O vasto corpus de seus escritos e a obra martiana tem sido alvo de um grande número de 

estudos e pesquisas para os países de língua espanhola. No caso do Brasil, a pesquisa 

bibliográfica feita neste estudo monográfico evidencia um crescente interesse em torno do 

pensamento de José Marti nas áreas de educação, pedagogia, história, literatura, psicologia, 

entre outros campos do saber e a partir de distintas abordagens e recortes metodológicos. No 

entanto, creio que nos estudos de comunicação no Brasil, sua obra ainda é pouco conhecida e 

estudada, como de resto merece maior conhecimento e mesmo, a realização de estudos 

comparativos, o vasto e rico capítulo do periodismo latino americano, seus jornais, revistas, 

gazetas e tantas outras formas de comunicação como evidências da história do jornalismo em 

articulação com a história intelectual, história social das idéias, história do livro, entre outros 

campos do conhecimento. Para o caso do Brasil, em termos de apropriação e atualização do 

pensamento original de José Marti, é de destaque o esforço do Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra (MST), cujas escolas itinerantes, setores de educação e cultura, se voltam ao 

estudo das idéias martianas e de seu ideário pedagógico. 

 Neste estudo monográfico, pelos limites e natureza, a escolha temática recaiu sobre a 

Revista La Edad de Oro escrita para os meninos e meninas de Nuestra América no ano de 

1889. Sabe-se que no século XIX existem publicações destinadas ao público infantil, mas a 

maioria desses impressos veiculava conteúdos em sua maioria próximos ao enredo dos contos 

de fada. As histórias escritas para crianças tinham outra significação para José Martí, uma vez 

que, para ele, as crianças são pensadas em sua dimensão de sujeitos e cuja sensibilidade 

deveria ser cuidada principalmente no campo da instrução, da educação e da formação de 

valores.  

 A Revista La Edad de Oro é escrita inteiramente por José Martí. No conjunto variado 

de seus conteúdos se observa uma forma original de tratamento às crianças, reconhecidas e 

tratadas como sujeito de seu próprio tempo e cuja formação é fundamental para a construção 

de Nuestra América, onde meninos e meninas são a esperança de um novo mundo construído 

a partir do presente. Destaque-se aqui quão avançada no tempo é a elaboração de Martí em 

relação à infância, posto que tal conceito como conhecemos hoje começa a ser construído no 

século XIX, as crianças alcançam pleno reconhecimento formal como sujeito de direitos 

somente no ano de 1924 com a Declaração de Genebra. 

A dedicação de José Martí para manter um diálogo aberto e fraterno com os meninos e 
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meninas de Nuestra América, constituiu um dos principais motivos para a definição do objeto 

desta pesquisa, mesmo tendo conhecimento do desafio, em razão de meus limites e da relativa 

ausência de estudos de Comunicação Social em torno do ideário martiano e de seus escritos 

jornalísticos no Brasil. Assim, esta Monografia se apresenta em três capítulos, recobrindo 

dimensões da vida do intelectual militante, seus começos e os diversos caminhos trilhados 

inclusive em favor da luta independentista da ilha de Cuba no século XIX.   

Nesse sentido, no primeiro capítulo do trabalho, discorro sobre suas origens familiares 

e vida em Cuba, sua educação, principais influências, seus primeiros contatos com a luta 

independentista, destacando o jornalismo como principal difusor de suas idéias e expressão de 

seu pensamento. Neste sentido, tento situar, em breves linhas um pouco da história da ilha de 

Cuba na segunda metade do século XIX, uma vez que a trajetória de José Martí se vincula à 

história das lutas de independência e à difusão do pensamento nesse período.  

Na intenção de aprofundar o conhecimento sobre a formação intelectual de José Martí 

e os aportes teóricos incorporados em sua matriz de pensamento apresento neste capítulo 

alguns elementos centrais à compreensão de seu ideário, destacando o conceito de Pátria em 

sua original elaboração e sua reflexão valorativa acerca da autoctonia em sua discussão das 

bases de Nuestra América. Como efeitos desta pesquisa, além das obras de José Martí, 

estudadas como fontes primárias, participam do estudo as leituras de Ezequiel Martinez 

Estrada, Pedro Pablo Rodríguez, Roberto Fernandez Retamar, Eugênio Rezende de Carvalho, 

Luiz Alberto Moniz Bandeira e Ciro Marcondes Filho, entre outros.  

Ainda neste capítulo, a partir da história do livro e das práticas de leitura, apresento 

um panorama da história da leitura no século XIX, destacando a formação de um público 

leitor infantil e algumas características do tipo de leituras destinadas às crianças. Ao mesmo 

tempo destaco determinados elementos constitutivos do ideário pedagógico de José Martí, 

com ênfase na discussão sobre a educação infantil. Destaco também no primeiro capítulo 

como os principais meios de comunicação impressa da época, livros e periódicos, se dirigiam 

ao público infantil.  

No segundo capítulo deste trabalho, concentro o esforço analítico em torno da Revista 

La Edad de Oro publicada entre os meses de julho e outubro de 1889, com a duração de 

quatro edições. A Revista se destina ao estabelecimento de um diálogo pedagógico com as 

crianças das repúblicas americanas e àquelas que viviam com os pais a experiência do exílio. 

Aqui, o percurso metodológico recomendou a leitura de todas as edições da Revista, voltando 

à análise sobre as questões originais que José Martí apresenta a seu público leitor, as crianças.  

Apresento em linhas gerais o projeto editorial de La Edad de Oro, destacando seu 
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contexto de produção, os principais gêneros literários da escrita, o projeto gráfico, a forma de 

linguagem, entre outros elementos. Para a análise empreendida no segundo capítulo, 

seleciono, a partir de um eixo temático inter-relacionado, um conjunto de textos de La Edad 

de Oro que abordam temas de história, arte, autoctonia e luta anti-colonial, são eles: A Ilíada, 

de Homero; As Ruínas Indígenas; O Padre Las Casa; Histórias de Elefantes; Três Heróis; 

Músicos, Poetas e Pintores e a A Exposição de Paris. 

No terceiro capítulo, a partir da perspectiva do periodismo como escrita pedagógica, 

seleciono de cada edição gêneros narrativos mais próximos à fábula, ao universo lúdico e à 

observação prática, apresentados com o intuito de fomentar ensinamentos morais. Para este 

capítulo seleciono também, como parte significativa do projeto editorial da Revista, páginas 

onde se estabelece o diálogo entre o autor e seu público leitor, e ainda um breve indício sobre 

a recepção de La Edad de Oro. Para a análise neste capítulo, seleciono o seguinte material: A 

História do Homem, Contada por suas Moradias; Uma Brincadeira Nova e Outras Antigas; 

Cada qual com seu ofício; História da Colher e do Garfo, Mindinho; Bebê e o Senhor Dom 

Pomposo; Os Sapatinhos Cor-de-Rosa, A Galeria das Máquinas e A Última Página. 

 É necessário destacar que, na realização desta pesquisa tive contato com a edição 

cubana de La Edad de Oro (Editorial Letras Cubanas, 1989) como demonstram várias das 

ilustrações incorporadas nesta monografia. Assim além da leitura integral do texto em sua 

língua de origem busquei verificar traduções de partes do texto em língua portuguesa, como é 

o caso de alguns estudos aqui referenciados. No entanto, destaco a importância do acesso a 

edição integral em língua portuguesa de La Edad de Oro, publicada em Fortaleza em 2006. A 

edição e sua tradução foi coordenada e supervisionada por Marisa Ferreira Aderaldo, 

professora de Língua e Literatura Espanhola na Universidade Estadual do Ceará (UECE). A 

tradução integral da Revista foi possível através do esforço da equipe de tradutores: Antonio 

Marcos Izidio Pio, Beatriz Furtado Alencar Lima, Edilene Rodrigues Barbosa, Fabrício Paiva 

Mota, Juliana Navarro Fernandes, Leyla Makelly Lima Angelim, Letícia Joaquina de Castro 

Rodrigues Souza, Márcia Socorro Ferreira de Andrade, Mila Bastos Morais e Tatiana Ellen 

Diniz Nunes. 

Realizar uma pesquisa sobre um recorte da obra de José Martí, no caso, sua escrita aos 

meninos e meninas de Nuestra América, observando os limites de um estudo monográfico, se 

mostrou de grande relevância para esta etapa de minha formação acadêmica, mas antes que 

tudo se mostrou essencial à minha formação humana.   
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CAPÍTULO I 
  

 José Martí: “Da América sou filho: a ela me devo”. 
 

Se há um grande legado deixado à construção de uma América que seja nuestra são as 

trincheiras de idéias e esperanças no ideário de José Martí. Seu pensamento extrapolou o 

próprio tempo, atualizando os conteúdos de luta e resistência frente às opressões seculares no 

continente latino-americano. Mas quem é esse homem, autor de idéias subversivas que até 

hoje se demonstram atuais e pulsam nos corações americanos? Homem com grandes 

sentimentos de humanidade que ousou profetizar sobre uma América nossa que, só seria 

verdadeiramente nuestra, quando despertasse para a necessidade de tornar-se livre, como 

escreve em Nuestra América: 

 
O que restar de aldeia na América deverá acordar. Estes não são tempo para deitar de 
touca na cabeça, e sim com armas como travesseiro, como os varões de Juan de 
Castellanos: as armas do discernimento, que vencem as outras. Trincheiras de idéias 
valem mais do que trincheiras de pedra (MARTÍ apud RETAMAR, 1983: 194). 
 

José Julián Martí y Perez nasce no ano de 1853, em 28 de janeiro, na cidade de 

Havana, ilha de Cuba. Filho de Mariano Martí y Navarro, e de Leonor Pérez y Cabrera - 

espanhóis humildes que se conheceram e se casaram em Cuba -, Martí era o único filho 

homem em uma família de sete irmãs. Por ser o único filho homem, Martí, ainda menino, 

precisou acompanhar seu pai em diversas atividades fora de Havana, e até mesmo fora de 

Cuba.   

 

                       

Fig 01 – Leonor Pérez Cabrera, mãe de Martí                 Fig 02 – Mariano Martí de Navarro, pai de Martí  

(Fonte: ESTRADA, 1967)                                                 (Fonte: ESTRADA, 1967)      
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O prazer pela educação e pelas letras está presente no cubano desde sua educação 

primária, mas se pode afirmar que um momento decisivo para a formação da personalidade de 

Martí foi seu ingresso na Escuela de Instrucción Primaria Superior Municipal de Varones de 

La Habana, no ano de 1865, dirigida pelo poeta Rafael María de Mendive (1821 – 1886), que 

viria a ser seu mestre e amigo. Mendive logo descobriu as qualidades do rapaz que não tardou 

a freqüentar também a casa do poeta, tomando parte dos círculos e tertúlias literárias 

organizadas pelo mestre. 

 

 

Fig 03 – Martí adolescente – 1869 

(Fonte: ESTRADA, 1967) 

 

 Como aponta Ezequiel Martinez Estrada sobre a convivência de Martí com as 

discussões e idéias que rondavam a casa de Mendive: 

 

Es seguro que allí aprende Martí a valorar las ideas con un sentido pragmático y, 
sobre todo, de moral pública, bien diferente de la moral doméstica. Hay grandes 
deberes y grandes derechos, de los cuales se abla en aquellas tertulias semisecretas y 
con el sigilo próprio de una época de guerra civil y de delaciones y espionaje. Las 
ideas adquiren una especial aureola de valentía, y lo que se entiende por derecho es 
ahora un deber moral de defender la justicia y la dignidad, el derecho que obliga a 
cumplir con los deberes supremos de la ciudadanía (1967: 12).  

 

Mendive, considerado um grande patriota, cuja convivência trouxe ao jovem Martí 

uma terna admiração, quase em tamanho da figura paterna. Essa admiração é confirmada nos 

estudos sobre a formação intelectual e a base revolucionária de seu pensamento. A esse 
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respeito, Roberto Fernandez Retamar considera que “foi nele [Mendive] que Martí viu, 

deslumbrado, ainda criança, a combinação do homem de letras, do professor e do patriota; o 

intelectual que se opõe virilmente à tirania, sofrendo a prisão e o desterro.” Os ensinamentos 

de Mendive e as vivências de Martí nesse período são essenciais para a formação de suas 

idéias e, se pode constatar ao longo de sua obra, que as marcas desse aprendizado figuraram 

por toda a sua vida. Do patriotismo de Mendive, Martí herdou traços que desenvolveu de 

maneira original ao longo de sua obra. O orgulho das raízes americanas e a luta em defesa da 

pátria em Martí, passam longe de qualquer espécie de sentimento ufanista ou xenófobo.  A 

pátria para o revolucionário cubano está para além das fronteiras geográficas, origem e idioma 

comum. O sentimento patriótico parece ser para Martí muito mais a mistura de elementos 

culturais, a construção e defesa de valores humanos comuns e a necessidade histórica da união 

dos povos do sul. Sobre a noção de pátria esboçada no pensamento martiano, Eugênio 

Rezende de Carvalho aponta que 

   

A Pátria martiana assume, no fundo, uma característica supranacional, incorporando 
elementos culturais, valores e modos de vida peculiares, que constituem seu campo 
de identidade. Uma pátria, culturalmente falando, essencialmente, mestiça. Sua 
pátria era a própria imagem da América, da qual se considerava um filho (2001: 67-
68). 

 

Sobre a pátria martiana vale ainda ressaltar o elemento fundamental da autoctonia 

americana, ou seja, a valorização e reconhecimento de um homem original mestiço que 

originaria uma cultura própria construída sobre os elementos reais que rodeavam e haviam 

dado forma a esse homem natural. É importante ressaltar que a idéia de mestiçagem para o 

cubano se dá muito mais no caráter cultural dos povos do que no aspecto biológico. A 

identidade americana mestiça construída por Martí é um ponto fundamental para os alicerces 

da Pátria que deveria ser erguida e solidificada sobre bases que não fossem importadas. Como 

afirmou Martí “para conflitos específicos, soluções específicas” e “para história própria, 

soluções próprias. Para nossa vida, leis nossas” (MARTÍ apud RODRÍGUEZ, 2006: 39).  

A combinação de homem de letras, professor e patriota que era Mendive contribuiu 

para que Martí alimentasse um gosto voraz por aprender, “conta-se que nesse período Martí se 

dedicou intensamente à leitura na biblioteca do mestre” (STRECK, 2008: 17). Mais do que o 

gosto pelas letras, Martí aprendeu a cultivar o gosto pelas pessoas, pelo espírito das coisas e a 

força das idéias. “Allí aprendió Martí a valorar a las personas más que a las lecturas, y a los 

caracteres nobles más que a la riqueza y el poder,” diria Ezequiel Martinez Estrada (1967:11).  
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1. O periodismo como missão e ofício 

“Pensar é servir”. José Martí 

 

Em dez de outubro de 1868, irrompe a revolução de Yara, a primeira grande guerra 

pela independência de Cuba que ainda permanecia sobre o domínio da Espanha. Martí tem 

então 15 anos e ainda que filho de espanhóis se identifica desde o primeiro momento com a 

causa da independência. É durante a revolução de Yara que Martí inicia os seus escritos 

políticos publicando clandestinamente, no periódico manuscrito El Siboney, o poema 10 de 

Outubro: 

 

No es un sueño, es verdad: grito de guerra 
Lanza el cubano pueblo, enfurecido; 
El pueblo que tres siglos ha sufrido 
 
Cuanto de negro la opresión encierra. 
Del ancho Cauto a la Escambraica sierra, 
Ruge el cañón, y al bélico estampido, 
El bárbaro opresor, estremecido, 
Gime, solloza, y tímido se aterra. 
 
De su fuerza y heróica valentia 
Tumbas los campos son, y su grandeza 
Degrada y mancha horrible cobardia. 
Gracias a Dios que ¡al fin con entereza 
Rompe Cuba el dogal que la oprimia 
Y altiva y libre yergue su cabeza! (MARTÍ apud GONÇALVES E SECRETO, 2003: 
52) 

     

A pena do jovem Martí expressa sua oposição ao projeto colonial, uma vez que o 

conteúdo e a prática de tal projeto se assenta na exploração e dominação, como se observa no 

seu juízo sobre “El bárbaro opresor”. Transborda nos primeiros versos a crença do jovem 

Martí no sonho da verdadeira independência de Cuba se tornando realidade quando o povo 

cubano se rebelasse contra a opressão colonial. No poema, a independência não é mais um 

sonho e sim uma realidade conquistada pelo povo oprimido de Cuba que se enfurece diante 

dos três séculos de exploração por parte da Espanha. O soneto 10 de outubro marca o início 

dos escritos políticos publicados por Martí, tornando sua pena, uma de suas principais e mais 

valorosas armas de combate. Martí vive durante a segunda metade do século XIX, período em 

que o jornalismo é formado amplamente por debates políticos e disputas de idéias. Nesse 

momento, em meio aos diversos jornais em circulação, os intelectuais e suas correntes sociais 

disputavam pela letra impressa o despertar das consciências. Uma das características centrais 

do periodismo praticado no século XIX é seu conteúdo marcadamente político: os jornais se 
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batem pelas idéias e projetos a que filiam. O jornalismo de então é também a porta de entrada 

dos jovens literatos e círculos intelectuais em formação, publicando um variado repertório da 

produção do período.  Sobre o jornalismo nesse período, Ciro Marcondes Filho aponta suas 

qualidades inclusive de realizador da política como embate de idéias:  

 

O papel histórico do jornalismo, que no século XIX foi marcado pelo espírito de luta 
pelos ideais e pelas idéias sociais, pela mudança da realidade, pelo questionamento 
dos regimes autoritários e da sobrevivência ao arbítrio e do despotismo estatal 
(embora associado ao espírito do liberalismo, com todas as suas limitações e 
deformações ideológicas) foi, no século passado – em especial no período político-
literário – o de se constituir numa força social considerável, num veículo realizador 
da política (1989: 36). 

 

O periodismo acolhe a pena do jovem Martí nesse período. No ano de 1869 colabora 

nos periódicos El Diablo Cojuelo, um impresso separatista, e depois La Patria Libre; ambos 

não passam do primeiro número. Em La Patria Libre, Martí publica o seu poema dramático 

Abdala, uma ode de amor à pátria. O jovem Abdala defende sua pátria Núbia [alusão à Cuba] 

e tenta explicar a sua mãe [Espirta] e irmã [Elmira], que tentam em vão detê-lo, o significado 

do amor que o impulsiona: 

 

O amor, mãe, à pátria 
Não é o amor ridículo à terra,  
Nem à relva, que pisam nossos pés; 
É o ódio invencível a quem a oprime, 
É o rancor eterno a quem a ataca; — 
E tal amor desperta em nosso peito  
O mundo de lembranças que nos chama 
A vida outra vez... (MARTÍ apud RETAMAR, 1983: 15).      
 

Muitos autores apontam o drama de Abdala como sendo um prelúdio a própria vida de 

Martí, que foi dedicada à independência de Cuba. Em outubro de 1869, Martí é preso, 

juntamente com seu grande amigo Fermín Valdés Domínguez, acusados de traição pelo poder 

colonial. A prisão foi consequência do registro feito por voluntários espanhóis que acharam na 

casa de Valdés Domínguez uma carta assinada por ele e Martí recriminando um ex-discípulo 

que havia se alistado ao exército espanhol. Durante o julgamento, em março de 1870, José 

Martí reivindica com veemência a autoria da carta e reafirma o direito à independência da 

ilha. Martí é julgado e condenado a seis anos de prisão e em seguida levado para realizar 

trabalhos forçados nas pedreiras do presídio. Martí tem então 17 anos e já experimenta a 

crueldade da opressão colonial.  
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Fig 04 – Martí no presídio, ano de 1870. 

(Fonte: ESTRADA, 1967) 

 

Martí praticamente não publicou em forma de livro, sendo sua vasta e diversa 

produção veiculada em vários jornais da época, em distintos lugares por onde passou em sua 

intensa trajetória intelectual e militante. O intelectual cubano exerceu muitas atividades ao 

longo de sua vida, com destaque à labuta no mundo das letras e em particular no periodismo. 

Os jornais se constituem no principal meio de divulgação das idéias martianas, sendo também 

uma forma do intelectual prover materialmente sua subsistência.  Segundo Luis Toledo Sande 

 

Cuando se habla de la labor propagandística de José Martí, se impone dedicar un 
comentario especial a su quehacer periodístico, aquel al cual consagró tan asiduo 
esfuerzo que José Antonio Portuondo há podido decir que si alguna  vez el héroe 
hubiera tenido que especificar su “profesión”, hubiera puesto, indudablemente, 
“periodista”. Porque esa fue, en definitiva, su más constante profesión, su labor 
profisional, el trabajo de pan ganar. Ciertamente, en ella encontró una ocupación que 
muchas vezes le permitió, al mismo tiempo que divulgar con profusión continental 
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su ideología revolucionaria, asegurarse el sustento, aunque humildemente: sobre 
todo, en relación con la cantidad de publicaciones que se beneficiaban 
reproduciendo sus crónicas (1990: 250).   
 
 

Martí exerceu muitas atividades, sendo o período de trabalho jornalístico mais intenso 

para o intelectual, os anos em que mora em Nova York.  

 

Na cidade norte-americana, exerceu diversas profissões: trabalhou na 
Lyons and Co; foi tradutor da casa Appleton, onde publicou vários trabalhos; Foi 
funcionário do consulado do Uruguai; professor de espanhol na High School, na74 
East 63rd Street. Colaborou com El Latinoamericano, de Nova Iorque, com o 
pseudônimo Adelaida Ral; dirigiu a revista La América; para um periódico, escreveu 
o romance Amistad Funesta,de 1885, considerado o primeiro romance modernista 
hispânico (SANTOS, 2004). 

 

O periodismo do século XIX constitui uma via de acesso aos intelectuais à época que 

encontravam nos jornais um meio de comunicação capaz de difundir por impresso as idéias e 

os debates em voga nos círculos literários ou de agitação política. É possível afirmar que a 

escrita jornalística de José Martí exerce uma função pedagógica, no sentido de formar pelas 

idéias que propaga, como exemplo, seu diálogo sobre os ideais de nuestra América. No texto 

La educación conforme a la vida, Martí apresenta sua visão sobre a formação do jornalista: 

um homem de idéias, de bom preparo intelectual  e conhecimento sólido e diverso, daí 

resultando um periodismo como escola do seu  tempo. 

 

El periodista há de saber, desde la nube hasta el microbio. A Omar Khayyam y a 
Pasteur. La literatura del espíritu y la de la materia. Ambas há de enseñar, si quiere 
dar buenos hombres de ideas, o preparar bien a los hombres de actos, el colegio 
moderno (1990: 26). 

 

Os embates ideológicos são matéria prima central no conteúdo dos periódicos do 

século XIX, exercendo uma função de “disputa de consciência” entre os leitores; “a imprensa 

terá um papel cosmopolita e Martí será na América um representante peculiar desse novo 

escritor” (SANTOS, 2004: 29). É um periodismo de embate de idéias, o que permite que o 

fluxo dos debates se realize em maior profundidade, por oposição ao modelo jornalístico de 

nosso tempo, voltado à informação ligeira e de superfície. Tal mudança teve início lentamente 

no começo do século XIX com a revolução dos transportes, e, se agravou a partir do fim do 

século com a invenção do linotipo1 possibilitando uma economia de tempo e gastos. Segundo 

Danton Jobim, “o próprio estilo jornalístico, em consequência desse aceleramento da 
                                                
1 Máquina inventada por Ottmar Mergenthaler em 1890, na Alemanha, que funde em bloco cada linha de 
caracteres tipográficos, composta de um teclado, como o da máquina de escrever.  Possibilitou a aceleração do 
processo de produção dos periódicos. 
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produção, sofre necessariamente o influxo da pressão do tempo” (1992: 72). 

A representação da importância dos periódicos no século XIX é apresentada por Martí 

no texto Uma brincadeira nova e outras antigas na Revista La Edad de Oro (1889). Os 

jornais seriam os disseminadores da “verdade”, funcionando como parâmetros da vida social. 

 

Naquela época não havia jornais que dissessem a verdade. Os bufões eram como os 
jornais, e os reis não os mantinham no palácio somente para que o fizessem rir, e, 
sim, para que averiguassem o que acontecia, e dissessem aos cavalheiros as 
verdades, que os bufões falavam em forma de piadas, aos cavalheiros e aos próprios 
reis (2006: 60).   

      

È por meio dos periódicos que José Martí tem a possibilidade de difundir seu 

pensamento político junto aos leitores de boa parte da América, uma vez que seus artigos são 

publicados em periódicos de diferentes repúblicas americanas. Segundo Luis Toledo Sande, 

“sin duda alguna, la intensa obra propagandística de Martí estuvo concebida, también 

especialmente, para la humanidad, y hecha con alumbradora   perspectiva revolucionaria” 

(1990: 251). 

A obra de Martí caminha por uma vastidão de gêneros onde podemos apontar com 

destaque o teatro com obras como Abdala (1869), Amor con amor se paga (1875) e Amistad 

Funesta (1885); a poesia, contendo obras como Ismaelillo (1882) e Versos Sencillos (1891); 

além de traduções e uma infinidade de obras ligadas ao gênero jornalístico como crônicas e 

artigos. A variedade de gêneros abordados por Martí não significa que o intelectual 

modificava o conteúdo ou os princípios de seus escritos. Se a escrita era poética o poeta 

deveria “castigar com a poesia, como com um chicote, aos que quiserem tirar a liberdade do 

homem, ou roubar com leis ardilosas o dinheiro do povo, ou quiserem que os homens lhes 

obedeçam como carneiros” (MARTÍ, 2006). Assim nos afirma José Martí sobre a escrita dos 

seus Versos Sencillos: 

 

Mis amigos saben cómo se me salieron estos versos del corazón. Fue aquel inverno 
de angustia, en que por ignorancia, o por fe fanática, o por miedo, o por cortesía, se 
reunieron en Washigton2, bajo el águila temible, los pueblos hispanoamericanos. 
¿Cuál de nosotros há olvidado aquel escudo, el escudo en que el águila de 
Monterrey y de Chapultepec, el águila de López y de Walker, apretaba en sus garras 
los pabellones todos de la América? Y la agonía en que viví, hasta que pude 
confirmar la cautela y el brío de nuestros pueblos; y el horror y verguenza en que me 
tuvo el temor legítimo de que pudiéramos los cubanos, con manos parricidas, ayudar 
el plan insensato de apartar a Cuba, para bien único de un nuevo amo disimulado, de 
la patria hispanoamericana, - me quitaron las fuerzas mermadas por dolores injustos. 
Me echó el médico al monte: corrían arroyos, y se cerraban las nubes: escribí versos. 

                                                
2 Martí se refere à Conferência Monetária Internacional, em que os Estados Unidos demonstram suas intenções 
hegemônicas sobre o resto do continente. 
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A veces ruge el mar, y revienta la ola, en la noche negra, contra las rocas del castillo 
ensangrentado: a veces susurra la abeja, merodeando entre las flores (MARTÍ apud 
ÁLVAREZ, 2004: 179-180). 
 
 
 

 2.  Nuestra América: a nomeação de uma utopia 

 

“O nosso sonho é que os povos da América Latina 
 se entusiasmem e se unam”. José Martí 

 

Retomando o fio da narrativa sobre a trajetória de José Martí, voltemos ao tempo de 

sua prisão, quando contava com 17 anos, como dito anteriormente. Após seis meses de 

trabalhos forçados sua saúde se debilita e seus pais tentam uma revisão no cumprimento da 

pena. Das pedreiras Martí é enviado para a ilha de Piños e depois parte para o exílio em 

Espanha, em 1871, onde permaneceu até 1874. Nesse período, apesar de uma vida sacrificada, 

consegue adensar sua formação intelectual. Em busca de sobrevivência material dá aulas, 

conclui o curso Colegial e se licencia em Direito, Filosofia e Letras nas universidades de 

Madri e Zaragoza. Deixa Madrid em 1874 passando rapidamente por Paris, Le Havre, 

Liverpool, Nova York, La Habana, Progreso, Campeche e Vera Cruz, tendo como destino final 

o México. Ali, encontra sua família que permanece temporariamente no país e conhece 

Manuel Mercado que se tornaria um leal amigo. As colaborações jornalísticas de Martí 

crescem nesse período, e é também no México que ele adensa sua formação no campo do 

jornalismo e da crítica.   

A vivência em outros países hispano-americanos contribuiu decisivamente para alargar 

sua experiência cosmopolita como alimento e força do seu impulso ao pensamento 

continental, articulado à sua reflexão original sobre o conceito de Pátria. A Pátria martiana 

ultrapassa as fronteiras geográficas, como dito anteriormente, e cresce com o sonho de uma 

unidade continental entre os povos forjada em sentimento e na formação de uma espécie de 

alma continental:  

 

O verdadeiro cimento de uma unidade e de uma identidade estaria, no discurso de 
Martí, num plano que se aproxima mais do histórico, cultural e, mesmo, 
espiritualista. Falava constantemente em uma alma continental, um espírito novo, 
americano, que habitara em uma nova América. Na ótica martiana, o que 
caracterizava e definia a Nossa América seria, assim, a sua unidade de valores, 
propósitos e interesses, construída ao longo de sua história comum (CARVALHO, 
2001:57).  

 

Essa idéia de unidade continental é debatida constantemente por Martí em seus textos 
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onde desenvolve um verdadeiro projeto de unidade americana. A expressão “Nuestra 

América” cunhada por Martí e que deu título em 1891 a um dos seus artigos mais 

importantes, é a nomeação desse projeto de união dos povos do continente.  O sentimento 

continental que Martí se propõe a defender e despertar em nuestra América parte de uma 

sensível percepção que a luta pela independência cubana ou que a luta contra qualquer regime 

opressor nas repúblicas do Sul estão historicamente ligadas. O tema recorrente da unidade 

continental pode levar erroneamente a idéia de que Martí acreditava na unidade a qualquer 

custo e que desejasse a homogeneização do continente. A visão martiana de unidade encontra-

se em caminho oposto ao objetivo único de alianças políticas estatais. Martí sabia que 

despertar as repúblicas da América que viveram tanto tempo em relação direta com as 

metrópoles, durante o período colonial, não seria tarefa fácil uma vez que as marcas legadas 

são profundas cicatrizes no tecido social e na história. Em compasso com a análise de fundo 

das conjunturas políticas do período, José Marti defende seu conceito de unidade, tese central 

na formulação de Nuestra America, como se vê na apreciação de Eugênio Rezende de 

Carvalho: 

 

Martí vislumbrava, assim, uma “unidade de espírito” que pudesse cimentar e se 
colocar por cima dos inevitáveis elementos de desigualdade e discórdia. O sonho 
martiano de recomposição dessa realidade fragmentada não se pautava, no entanto, 
num projeto de unidade que pudesse ocultar as diferenças ─ as quais, segundo Martí, 

eram úteis à liberdade e tornavam impossível uma unidade de formas (2001: 39). 
 

A elaboração de seu pensamento e os temas de sua reflexão são recolhidos diretamente 

na observação das realidades locais e de seu esforço de participação política, uma forma 

concreta, segundo José Marti, de contribuir para o sentimento de unidade continental. A 

estada de Martí no México teve um papel fundamental para a evolução do seu pensamento 

continental. Lá o cubano manteve contato com a população pobre o que lhe permitiu entender 

a extensão de uma realidade injusta e desigual que se estendia por todo o continente.  Foi 

também no México, que o cubano teve um primeiro contato mais direto com a população 

indígena. Como aponta Pedro Pablo Rodríguez, 

 

Martí deparou-se no México, pela primeira vez, com este setor da população. Ali 
compreendeu, diferentemente da maioria de seus contemporâneo, que a verdadeira 
formação das nações da América seria obtida por meio da integração das 
comunidades indígenas ao resto da sociedade, e que os meios para tanto eram o 
ensino e o “trabalho bem retribuído” (2006:101). 
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Com a vivência no México, a idéia de uma América mestiça parece ter aflorado na 

percepção de Martí que passou a utilizar seu poder de fogo, a palavra escrita, para discutir 

problemas que atingiam o país e o continente. Sobre os artigos produzidos durante a 

permanência do jornalista cubano no país, Ezequiel Martinez Estrada afirma que  

 
Martí hubo de conocer en México los debates políticos. Las crônicas de 
“Orestes” [pseudônimo usado por Martí] principalmente tratan de temas de política, 
economía, educación, y Martí decididamente toma la defensa del pueblo más pobre, 
del indio desvalido, del obrero y del campesino (1967: 231). 
 

 
Martí deixa a capital mexicana no ano de 1876 quando Porfírio Díaz chega ao poder, 

mas enquanto permaneceu no país  

 

fora mexicano sem deixar de ser cubano durante esses dois anos, pois, como disse, 
no orgulhoso final do que foi seu último texto publicado no México antes de sua 
partida: “E assim, lá como aqui, para onde eu vá, como onde estou, enquanto durar 
minha peregrinação pela vasta terra – para a lisonja, sempre estrangeiro; para o 
perigo, sempre cidadão” (RODRÍGUEZ, 2006: 79). 

 

 Entre 1876 e 1881 Martí viveu na Guatemala e Venezuela, com rápidas passagens na 

Espanha, Nova York e Cuba, de onde foi deportado por seguir difundindo  publicamente suas 

idéias independentistas, o que motiva a acusação de envolvimento em atividades de 

conspiração contra a ordem estabelecida. No início de março de 1877 Martí partiu em viagem 

para a Guatemala e “quando chegou à capital – supõe-se que nos primeiros dias de abril –, 

Martí já reconhecera na terra guatemalteca sua mãe, a América” (RODRÍGUEZ, 2006: 83).  

José Martí chega à Cidade da Guatemala e não tarda para participe da vida social 

guatemalteca. Em parte, essa rápida aceitação nos círculos locais, se dera em razão das cartas 

de recomendação do pai [Bernardo] do seu amigo Valdés Dominguéz, conhecido professor de 

destacados nomes na Guatemala, donde conquistara reconhecimento nos meios intelectuais 

mexicanos. Na Guatemala, Martí se destaca no meio intelectual e literário, exercendo a 

função de professor na Escola Normal e escrevendo o folheto Guatemala em homenagem ao 

país.  O período que viveu em terras guatemaltecas foi marcado pelo despertar do “processo 

de tomada de consciência da identidade latino-americana que vai expressar, clara e 

conseqüentemente, em seus anos de maturidade, por meio de seu antiimperialismo 

combatente” (RODRÍGUEZ, 2006: 133).  É nos textos que escreve na Guatemala que começa 

a utilizar com maior freqüência a expressão consagrada “nuestra América”. A estadia tanto na 

Guatemala como no México parece expandir ainda mais a visão do jovem cubano aguçando a 

percepção sobre o modelo de dominação e as conseqüências geradas na hispano-américa. 
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Sobre esse período Ezequiel Martinez Estrada afirma que 

 
México y Guatemala revelan a Martí la última, oculta faceta de América Latina, que 
llamará Nuestra América, la terrenal e indígena, la tierra que también era esclava y 
asalariada, allá y em Cuba. Inmediatamente comprende, sin necesidad de 
explicaciones ni guias que lo conduzcan a las fuentes eternas de la historia, y a los 
orígenes de la conquista y dominación de América, en qué consiste lo venerable y 
defendible de un mundo inferior, primitivo, a la zaga de los pueblos europeos. 
Descubre la grandeza sagrada de la tierra y del hombre primigenios, y coteja con 
esos valores elementales los de la civilización deshumanizada (1967: 233). 

 

Em 1878 Martí deixa a Guatemala após renunciar seu cargo de professor na Escola 

Normal. A renúncia atesta sua solidariedade e protesto à demissão do diretor da Escola 

Normal, José Maria Izaguirre, pelo presidente Justo Rufino Barrios. Em 1881 Martí vai para 

Caracas, na Venezuela, onde trabalha como professor na escola Santa María y Villegas, e 

colabora no períodico La Opinión Nacional.  Martí funda e dirige a Revista Venezolana, 

iniciativa editorial que circula em apenas duas edições e que, segundo ele, 

 

vem para dar guarida a toda obra literária que tenha relação visível direta e salutar 
com a história, com a poesia, com a arte, com os costumes, com as famílias, com as 
línguas, com as tradições, com as culturas, com as modalidades e com os afazeres 
venezuelanos. Quem diz Venezuela, diz América: porque sofrem dos mesmos males 
e dos mesmos frutos se abastecem, e alimentam os mesmos propósitos aqueles que, 
às margens do rio Bravo, se acotovelam em terra mexicana com o apache indômito, 
e aqueles que, nas terras do Prata, avivam suas fecundas sementes com as águas 
agitadas do rio Arauco (MARTÍ apud RETAMAR, 1983: 69-70). 

 

Para José Martí, as repúblicas de nossa América experimentam um caráter universal 

desde sua realidade local, uma vez que “sofrem dos mesmos males e dos mesmos frutos se 

abastecem”. Se os tempos vividos no México e Guatemala ampliaram a consciência do jovem 

Martí em torno da missão por uma nova América, os dias em Caracas trouxeram a certeza de 

sua urgência. Essa necessidade imperiosa deriva de sua compreensão acerca das grandes 

mudanças que se operam no tempo. Para ele, se inicia uma nova etapa na história secular da 

dominação, fase marcadamente imperialista, em escala mundial. José Martí avaliava a 

debilidade das repúblicas hispano-americanas para o enfrentamento dessa nova fase, dado que 

se encontravam fragmentadas e divididas por lutas internas. As repúblicas do Sul pareciam 

mais interessadas nos grandes centros industriais do que no interior de seus próprios países e 

as desigualdades sofridas pelos seus povos.  A cidade de Caracas era um nítido exemplo de 

reformas liberais que tentavam importar soluções e leis externas que, obviamente, não 

conseguiram promover avanços reais no país. Foi também durante sua estadia na Venezuela 

que Martí conseguiu situar de modo consistente o papel de Cuba para a segunda, e verdadeira, 
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segundo ele, independência da América. 

 

A guerra de independência de Cuba (...) é evento de grande alcance humano e 
serviço oportuno que o heroísmo judicioso das Antilhas presta à firmeza e ao 
tratamento justo das nações americanas, e ao equilíbrio ainda vacilante do mundo. 
Honra e comove pensar que quando cai em terras de Cuba um guerreiro pela 
independência (...), cai pelo bem maior do homem (MARTÍ apud PABLO 
RODRÍGUEZ, 2006: 257).                                                                                                                      

 

Ainda em 1881, sob a acusação de interferência nos assuntos internos do país recebe 

ordens, ditadas pelo General-Presidente Antonio Guzmán Blanco, para retirar-se da 

Venezuela. A partir de 1881 Martí se fixa em Nova York e permanece nos Estados Unidos até 

o ano de 1895 quando regressa a Cuba para a luta armada. Apesar de manter residência fixa 

em Nova York, Martí permanece viajando principalmente quando os preparativos para a 

guerra de independência estão adiantados. No ano anterior, em passagem por Nova York, o 

intelectual faz um discurso aos emigrados cubanos convocando-os para se engajar na 

preparação do levante. Ainda nessa mesma estada é eleito presidente interino do Comitê 

Revolucionário Cubano de Nova York. 

Nos anos em que esteve em Nova York (1881 – 1895) exerce intensa atividade 

jornalística tornando-se, naquela época, um escritor lido e admirado no Continente. No final 

da década de 1880 aproximadamente vinte periódicos publicam seus textos, o que demonstra 

o alcance e a difusão de sua palavra. Os artigos de Martí são veiculados em vários jornais: La 

Nación, de Buenos Aires, El Partido Liberal, do México, La Opinión Nacional, de Caracas, 

La Opinión Pública, de Montevidéu e La República de Honduras. Além dos artigos em língua 

espanhola, o intelectual tem o domínio de outras línguas permitindo o embate direto com o 

ponto de vista estrangeiro. Segundo Ezequiel Martinez Estrada, também aí estaria a influência 

de seu primeiro mestre, Rafael Mendive que   

 
 lo inicia em la rebeldia contra España, y es posible que también el conocimento del 
francés y el inglés, que pronto le permitiría liberarse de la tutela absolutista de la 
literatura española, y, em tierra extranjera, desenvolver su acción revolucionaria y 
aplicar su talento literario sin las sumisiones a que obliga el desconocimento de 
outra lengua materna (1967: 18). 

   

Numa época sem a atual velocidade da informação, os correspondentes eram 

obrigados a ampliar em suas crônicas as notícias transmitidas de forma curta pelo telégrafo. O 

estilo jornalístico de Martí conseguia envolver e superar esses obstáculos construindo uma 

narrativa de reconhecido valor estilístico e força literária, talvez um dos elementos principais 

de afirmação de sua obra. Além da permanente lida com a palavra impressa e a participação 
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nos círculos políticos, desenvolve atividades de representação diplomática ou classista, é 

cônsul do Uruguai, Argentina e Paraguai, em Nova York, e assume a representação da 

Associação de Imprensa de Buenos Aires, nos Estados Unidos e no Canadá e a presidência da 

Associação Literária Hispano-Americana.  Apesar das inúmeras atividades, a principal tarefa 

de Martí se dirige à organização da luta revolucionária pela independência de Cuba. No ano 

de 1882 segue o contato com os generais participantes das etapas anteriores da guerra: 

Máximo Gómez e Antonio Maceo. No ano de 1884, desentendimentos entre Martí, Gómez e 

Maceo, adiam seu plano revolucionário. Até 1887, Martí permanece afastado das tarefas 

concretas em favor da guerra de independência, se concentrando na batalha impressa 

escrevendo em diversos periódicos latino-americanos. Enquanto viveu, Martí desempenhou 

uma série de atividades profissionais e políticas que eram, cada uma à sua maneira, parte 

essencial do caminho.  Sobre sua trajetória, Roberto Fernandez Retamar destaca a qualidade 

de dirigente revolucionário: 

 

No caso de José Martí, seu próprio apostolado, sua encarnação de um povo, contra o 
que alguns pudessem pensar, é um estímulo para esta diversidade de atividades. 
Martí encerra a soma de saberes e ofícios, não às expensas de sua atividade política 
nem vice-versa, mas como partes essenciais de um todo. É um fundador, um sábio, 
um poeta porque é um dirigente revolucionário (1983: 32). 

 

Em 1887, Martí se reaproxima dos exilados e outra vez se acende a centelha 

revolucionária. No aniversário do 10 de Outubro3 um discurso caloroso atesta a disposição 

para a luta de independencia, o que se confirma na carta assinada por ele e outros cubanos ao  

general Máximo Gómez, que afirma que os tempos são de uma nova conspiração. As rusgas 

estão superadas e o objetivo comum e urgente de independência os une.  

Dos anos passados nos Estados Unidos e da vivência em tantos países do continente, 

decorre seu juízo maduro sobre o imperialismo que chega do norte da Amárica e sua visão 

sobre Nuestra America. De uma admiração ao aparente ideal de liberdade vigente nos estado 

Unidos, Marti não tarda a perceber a miragem e elabora seu juízo crítico em direção ao 

imperialismo estadunidense. Como afirma Roberto Fernandez Retamar, 

 

Martí mora nos Estados Unidos justamente no momento em que a nação passa de 
seu capitalismo pré-monopolista para o capitalismo monopolista e imperialista que a 
levará, inexoravelmente, a se abalançar sobre o mundo: primeiro, sobre a América 
Latina e o Caribe, e em particular sobre Cuba. O fato de que sua pátria permaneça 
como colônia ostensiva, agudiza dramaticamente sua sensibilidade e sua 

                                                
3 Em 10 de outubro de 1868 começa em Cuba a primeira grande luta pela independência. Martí ainda 
adolescente identifica-se com a causa da independência.  
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compreensão desses problemas, fazendo de Martí o primeiro antiimperialista cabal 
do Continente (1983: 18). 
 

Martí consegue perceber de modo pioneiro, em relação aos contemporâneos, a 

gravidade político-econômica da expansão imperialista estadunidense. Martí avaliava os 

interesses estadunidenses na direção das Antilhas e temia que a dominação colonial fosse 

apenas substituída pela dominação imperialista. Sua afirmação anticolonialista é aqui 

ressaltada:  

 
A luta de Martí contra a Espanha, e não contra o povo espanhol, era uma luta contra 
a instituição do colonialismo. Sem dúvida, não alimentava um sentimento de 
hispanofobia, que, aliás, era incentivado exatamente por setores da sociedade 
estadunidense, ferreamente combatidos por Martí. Tais setores eram representados 
por aqueles que engrossavam campanhas pela anexação da ilha de Cuba, por parte 
dos Estados Unidos (CARVALHO, 2001: 63). 

                                                      

Para Martí, a construção de “nuestra América” seria o fortalecimento do continente no 

enfrentamento concreto das políticas do vizinho do Norte.  O processo de identidade latino-

americana e do espírito continental autóctone tornava-se necessário à construção de uma nova 

cultura capaz de deter o avanço a passos largos das políticas imperialistas. A unidade latino-

americana passara a ser uma necessidade histórica para que as repúblicas do Sul pudessem 

subsistir e se desenvolver como uma identidade sociocultural independente. O projeto de 

unidade de Martí se tornava mais sensível e criava mais força a cada vez que o revolucionário 

cubano reafirmava a sua missão em relação ao futuro do povo americano. Martí tinha 

consciência da tarefa que deveria cumprir no seio da “nuestra América” e a encarava com 

humildade como se fosse mais um filho lutador da Mãe América. Em uma carta de 1881 ao 

diretor do periódico La Opinión Nacional, de Caracas, o próprio Martí escreveu: “Para servir 

modestamente aos homens me preparo; para andar, com o livro no ombro, pelos caminhos da 

vida nova; para auxiliar, como humilde soldado, todo brioso e honrado propósito; e para 

morrer pela mão da liberdade, pobre e orgulhosamente” (MARTÍ apud RODRÍGUEZ, 2006: 

49).  

As ameaças do imperialismo que antes pareciam claras para alguns poucos vieram à 

tona durante a Primeira Conferência das Nações Americanas, em Washington entre outubro de 

1889 e abril de 1890, convocada pelos Estados Unidos. Martí adverte os países hipano-

americanos dos interesses subjacentes à convocação, sendo sua crítica mais ferrenha 

publicada no jornal La Nación da Argentina. Sobre a Conferência Monetária Internacional 

Americana (1891), cuja principal proposta é uma moeda comum, Martí adverte: 
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Que lição podemos tirar, para a América, da Comissão Monetária Internacional, que 
os Estados Unidos convocam com o acordo do Congresso, em 1888, para tratar da 
adoção de uma moeda comum de prata, e daquela em que os Estados Unidos dizem, 
em 1891, que a moeda comum de prata é um sonho fascinante? Não é a forma das 
coisas que nos devemos ater, e sim a seu espírito. O real é o que importa, não o 
aparente. Na política, o real é o que não se vê. (...) A todo convite entre povos é 
preciso procurar as razões ocultas. Nenhum povo faz nada contra seu interesse; de 
onde se deduz que aquilo que um povo faz é de seu interesse (MARTÍ apud 
RETAMAR, 1983: 202-203). 

 

 

3. A revolução por escrito: palavra e ação 

 

“Es el sueño mio, es el sueño de todos”. José Martí 

 

Ainda em 1891 as condições de Cuba para uma nova intervenção armada parecem ser 

favoráveis, mas Martí sabe que para a luta pela independência cubana ser bem sucedida a 

guerra não pode se prolongar, visto que a intervenção estadunidense seria um grande risco à 

verdadeira independência da ilha. Martí irá se dedicar completamente a tarefa revolucionária a 

partir de 1891 renunciando às demais atividades e mantendo para viver apenas algumas aulas 

noturnas de espanhol.  

A presença do revolucionário começa a ser reclamada fora da cidade de Nova York, 

onde também existem emigrantes cubanos. Em novembro Martí vai até Tampa, onde os 

tabaqueiros cubanos aguardam sua presença, onde a retórica de Con Todos y para el Bien de 

Todos  eleva o ânimo dos presentes: 

 

¡Es el sueño mio, es el sueño de todos; las palmas son novias que esperan; y hemos 
de poner la justicia tan alta como las palmas! Eso es lo que queríamos decir. (...) Su 
derecho de hombre es lo que buscan los cubanos en su independencia; y la 
independencia se há de buscar con alma entera de hombre. ¡Que Cuba, desolada, 
vuelve a nosotros los ojos! ¡Que los niños ensayan en los troncos de los caminos la 
fuerza de sus brazos nuevos!  ¡Que las guerras estallan, cuando hay causas para ella, 
de la impaciencia de un valiente o de un grano de maíz! ¡Que el alma cubana se está 
poniendo en fila, y se va, como al alba, la masas confusas! (...)¡Que afuera tenemos 
el amor en el corazón, los ojos en la costa, la mano en la América, y el alma al cinto 
(MARTÍ, 1992: 11-12)!   

 

 

 Os tabaqueiros de Cayo Hueso, também pedem à presença de Martí que chega ao fim 

de dezembro, quando outra vez as palavras do revolucionário ecoam a luta de independência. 

É a hora de formação do Partido Revolucionário Cubano, que tem suas bases aprovadas em 

05 de janeiro de 1892. Em abril o Partido é proclamado e tem Martí eleito como seu delegado, 
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sendo reeleito até sua morte. “Pela primeira vez em nossa América se criava um partido 

político revolucionário (forçosamente multiclassista, mas centrado nos trabalhadores) com o 

objetivo de preparar e orientar uma guerra de libertação nacional”, afirma Roberto Fernandez 

Retamar (1983: 25). Com a necessidade da criação de um veículo que fosse a voz oficial do 

Partido Revolucionário Cubano é fundado em março de 1892 o jornal Patria. No periódico 

são publicados os fundamentos do Partido, além de artigos e notas. Martí realiza um grande 

esforço jornalístico e revolucionário para o bom andamento do Patria uma vez que levava, 

sem o conhecimento de muitos, grande parte da redação do jornal. O artigo Nuestras Ideas, 

publicado no Patria, expõe as motivações do periódico: 

 

Nace este periódico, por la voluntad y com los recursos de los cubanos y 
puertorriqueños independientes de New York, para contribuir, sin premura y sin 
descanso, a la organización de los hombres libres de Cuba y Puerto Rico, en acuerdo 
com las condiciones y necesidades actuales de las Islas, y su constitución  
republicana venidera; para mantener la amistad entrañable que une, y debe unir, a las 
agrupaciones independientes entre si, y a los hombres buenos y útiles de todas las 
procedencias, que persistan en el sacrifício de la emancipación, o se inicien 
sinceramente en él (MARTÍ, 1992: 64). 
   

As tarefas organizativas da revolução se estreitam cada vez mais, Martí percorre o 

Haiti, a Jamaica, a Flórida e a costa atlântica dos Estados Unidos promovendo atividades de 

agitação e organização entre os exilados.  

 

 

Fig 05 - Conselho de Kingst on (Jamaica), outubro de 1892 

(Fonte: ESTRADA, 1967) 
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Fig 06 - Martí na Jamaica em 1892, rodeado de produtores cubanos de tabaco 

(Fonte: ESTRADA, 1967) 

 

Encontra-se em 1893 com Maceo na Costa Rica e, em 1894, Gómez irá até Nova York 

para selar os preparativos finais da guerra. Ainda em 1894, Martí viaja ao México para buscar 

auxílio e recursos financeiros. Como aponta Luiz Alberto Moniz Bandeira, a guerra é questão 

de pouco tempo uma vez que 

 

Martí, conforme sua própria confissão, amava tanto o país de Linconl quanto temia 
o país de Francis Cutting, um dos líderes da guerra contra o México em 1846. Por 
isto, em fins de 1894, a possibilidade de que os EUA interviessem em Cuba, onde o 
movimento anexionista se intensificara após a promulgação de Wilson-Gorman Act, 
inquietara-o tanto quanto a Maceo, já que eles poderiam transformá-la em seu 
protetorado. E a única forma de frustar tal intervenção, concluíra Martí, seria iniciar 
a guerra pela emancipação de Cuba, que, como desejava, deveria ser independente 
da Espanha e dos EUA 
(1998: 31). 

 

Em janeiro de 1895 é dada a ordem para que os levantes se iniciem dentro de poucas 

semanas e, no dia 24 de fevereiro, a guerra explode em várias regiões da ilha de Cuba.  Em 25 

de março é lançado o Manifesto de Montecristi assinado por Martí e Gómez explicando as 

idéias essenciais e as motivações da revolução.  
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La guerra no es contra el español, que, en el seguro de sus hijos y en el acatamiento 
a la patria que se ganen, podrá gozar respetado, y aun amado, de la libertad que sólo 
arrollará a los que salgan, imprevisores, al camino. - Ni del desorden, ajeno a la 
moderación probada del espíritu de Cuba, será cuna la guerra; ni de la tiranía. - Los 
que la fomentaron, y pueden aún llevar su voz, declaran en nombre de ella ante la 
patria su limpieza de todo odio,- su indulgencia fraternal para con los cubanos 
tímidos o equivocados,- su radical respeto al decoro del hombre, nervio del combate 
y cimiento de la república,- su certidumbre de la aptitud de la guerra para ordenarse 
de modo que contenga la redención que la inspira, la relación que un pueblo debe 
vivir con los demás, y la realidad que la guerra es,- y su terminante voluntad de 
respetar, y hacer que se respete, al español neutral y honrado, en la guerra y después 
de ella, y de ser piadosa con el arrependimiento, e inflexibe sólo con el vicio, el 
crimen y la inhumanidad. - En la guerra que se ha reanudado en Cuba no ve la 
revolución las causas del júbilo que pudiera embargar ai heroísmo irreflexivo, sino 
las responsabilidades que deben preocupar a los fundadores de pueblos (MARTÍ, 
1992 : 512)  
 
 
 
  

      
Fig 07 – Página inicial do manuscrito do                                 Fig 08 – Página final do manuscrito do Manifesto de  
Monticristi                                                                                 Montecristi  
(Fonte: MARTÍ, 1985, p. 03)                                                     (Fonte: MARTÍ, 1985, p. 31) 
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Martí, Gómez e mais quatro revolucionários desembarcam em Cuba, na região de 

Playitas ao sul da ilha, após uma conturbada viagem de barco. Apesar de não ter preparo 

físico de um militar, Martí acompanha bravamente a expedição carregando uma mochila e um 

rifle por 14 dias a pé entre as montanhas da região, motivado certamente pela realidade de ver 

a sua pátria livre. Em uma carta que nunca chegou a terminar para o amigo Mercado, Martí 

descreve o percurso feito pelos revolucionários e a aprovação do povo cubano que, para ele, 

deve ser renovada quando a revolução chegar ao poder: 

 

Levantamos gente à nossa passagem; — sinto na benevolência das almas a raiz deste 
meu carinho pelo sofrimento do homem e a justiça de remediá-lo; os campos são 
nossos sem disputa, a tal ponto que, em um mês, pude ouvir apenas um tiroteio; e às 
portas das cidades, ou ganhamos uma vitória, ou passamos revista, diante de um 
entusiasmo que se parece ao fervor religioso, a três mil armas: seguimos caminho 
para o centro da Ilha, onde entregarei, à revolução que fiz levantar, a autoridade que 
a emigração me deu, e foi acatada aqui dentro, e que deve ser renovada, conforme 
seu novo estado, uma assembléia de delegados do povo cubano visível, dos 
revolucionários em armas (MARTÍ apud RETAMAR, 1983: 254). 

 

Na mesma carta Martí afirma o ânimo de estar combatendo e à disposição de dar a 

própria vida para a causa da independência de nuestra América: 

 

Já estou todos os dias em perigo de dar minha vida por meu país e por meu dever — 
uma vez que o assim entendo e tenho ânimo para realizá-lo — de impedir, a tempo, 
com a independência de Cuba, que os Estados Unidos se alastrem pelas Antilhas e 
caiam, com essa força a mais, sobre nossas terras da América. Tudo quanto fiz até 
hoje, fiz e farei, é para isso (ibidem). 

 

No dia 19 de maio os revolucionários cubanos são surpreendidos por uma coluna 

espanhola em Boca de Dos Ríos. Martí avança para a batalha, contrariando a ordem do 

General Gómez de que deveria permanecer na retaguarda, e acaba sendo mortalmente ferido. 

O desfecho que Martí escreveu no poema Abdala parece ter anunciado seu próprio destino:  

 
La vida de los nobles, madre mía, 
Es luchar y morir por acatarla 
Y si es preciso, con su propio acero 
Rasgarse por salvarla las entrañas! 
[...] Nubia venció! Muero feliz: la muerte 
Poco me importa, pues logré salvarla... 
Oh qué dulce es morir, cuando se muere 
Luchando audaz por defender la patria! 
 

 

Martí morre prematuramente em um dos primeiros combates da guerra de 

independência. Sua reflexão sobre o imperialismo estadunidense e seu ideário independentista 
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são vigentes no imaginário e na memória de muitos. É de se observar a constante alusão à seu 

ideário como base de coesão ideológica aos combatentes de Sierra Maestra, donde resultaria a 

Revolução Cubana, na metade do século XX. Fidel Castro já se referira à Martí como autor 

intelectual do ataque ao quartel Moncada no ano de 1953, o anúncio da revolução ao poder no 

ano de 1959.  

O intelectual cubano tinha convicção de que somente tomar o poder não seria 

suficiente para manter uma verdadeira revolução, como aponta em seu texto Los Lunes de La 

Liga “conquistarla será menos que mantenerla; y junto com el arma que la há de rescatar hay 

que llevar a ella elespíritu de república, y el habitual manejo de las práctibas libres, que por 

sobre todos dus gérmenes de discordia há de salvarla” (MARTÍ, 1990: 93). Após a revolução 

de 1959, a obra de José Martí tornou-se largamente difundida na ilha de Cuba. Textos como 

os da publicação La Edad de Oro, objeto de estudo desta pesquisa, são utilizados na educação 

de crianças e jovens nas escolas cubanas.  

Além de autor intelectual da Revolução Cubana, como aponta Ernesto Guevara e Fidel 

Castro, José Martí contribui para sua defesa programática, principalmente na difusão das 

idéias do novo homem e da nova mulher, por meio ideário pedagógico. Para Frei Betto a 

formação do novo homem e da nova mulher são elementos essenciais para a construção das 

mudanças sociais:  

 

Estou convencido de que a queda do Muro de Berlim, e portanto, do socialismo no 
Leste europeu deveu-se, em boa parte, ao paradoxo de um sistema que obteve 
inestimáveis conquistas sociais e, no entanto, não soube moldar o homem e a mulher 
novos. Parafraseando o contista cubano Onéçio Cardozo, o socialismo considerou a 
nossa fome de pão, que é saciável, mas não correspondeu à nossa fome de beleza, 
que é infindável.  
Tivesse tomado em conta o pensamento espiritual de Martí, (...) com certeza a 
“formação do homem espiritualmente superior” teria sido abraçada como um desafio 
muito mais fundamental que a conquista espacial (in GONZÁLEZ, 2001: 8). 

 

É fundamental no pensamento martiano a elaboração de um ideário pedagógico, 

conforme explicitado no vasto conjunto de sua obra. Nesta pesquisa, ao estudar a Revista La 

Edad de Oro, busco compreender também determinados elementos da história do livro e das 

práticas de leitura, com destaque para os novos leitores, no caso, as crianças. 
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4. Leitura para crianças: uma nova sensibilidade por escrito 

 

“Saber leer es saber andar”. José Martí 

 

 

Fig 09 – Nené Traviesa 

(Fonte: MARTÍ, 1989, p. 46) 

 

Para observar e entender o contexto em que estava inserida a publicação de José Martí 

dedicada às crianças – La Edad de Oro – é necessário remontar um breve histórico do mundo 

da leitura e dos leitores. No período até o século XIX o livro foi o principal meio de 

comunicação e difusão da cultura tendo alcançado uma importante função entre as diversas 

camadas sociais que tinham acesso aos variados tipos de leitura. A partir do século XVI a 

circulação dos livros parece ter se intensificado tanto com a literatura erudita como com a 

literatura dita mais popular, como por exemplo, os livros ambulantes. Sobre a circulação dos 

objetos impressos Roger Chartier aponta que 

 

Nas sociedades do século XVI a XVIII, os materiais tipográficos (compreendido aí 
livro) parecem ter sido mais largamente presentes e partilhados do que se pensou por 
muito tempo. A circulação dos mesmos objetos impressos, de um grupo social a 
outro, é sem dúvida, mais fluida do que sugeria uma divisão sócio-cultural muito 
rígida, que fazia da literatura erudita apenas uma leitura das elites e dos livros 
ambulantes apenas dos camponeses. De fato, hoje estão bem atestados tanto o 
manuseio de textos eruditos por leitores que não o são, quanto a circulação, nem 
exclusiva e talvez nem mesmo majoritariamente popular, dos impressos de grande 
difusão (1998: 79). 
 
 

   A quantidade de leitores no mundo ocidental quase sempre foi calculada a partir dos 

leitores que sabiam assinar o próprio nome, mas essa pode ser uma forma equivocada de 

procurar o real público leitor já que até o século XVIII os aprendizados da leitura e da escrita 

ocorriam em momentos diferentes da vida. Na Inglaterra do século XVII o ensino da leitura é 

realizado geralmente fora da escola antes dos sete anos, na maioria das vezes aos cuidados da 

mãe ou de outra mulher. Nos meios mais pobres é justamente entre os sete e oito anos que os 

meninos começam a trabalhar para trazer um ganho complementar à renda familiar, o que 
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impossibilitaria uma alfabetização completa (CHARTIER, 1998: 80). Segundo Robert 

Darnton 

 

Na escola, as crianças inglesas aprendiam a ler antes de escrever, ao invés de 
aprender as duas coisas juntas ao início de sua instrução, como fazem hoje. Desse 
modo, as estimativas de alfabetismo baseadas no domínio da escrita podem ser 
excessivamente baixas, e é possível que entre o público leitor houvesse inúmeras 
pessoas que não sabiam assinar o nome (1995: 162). 

 

No século XVIII são de importância fundamental a formação e o impulso à ampliação 

do público leitor. É desse período uma grande variedade de materiais impressos circulando 

nas mais diversas camadas sociais. Apesar do aumento dos leitores no século XVIII, é 

somente no século XIX que ocorre uma maior ampliação do público leitor. Sobre a evolução 

da leitura o historiador Robert Darnton afirma que  

 

A leitura não evoluiu numa direção única, a da extensividade. Ela assumiu muitas 
formas diferentes entre diferentes grupos sociais em épocas diversas. As pessoas 
liam para salvar suas almas, refinar suas maneiras, consertar suas máquinas, seduzir 
os namorados, informar-se sobre as atualidades e simplesmente para se entreter. (…) 
Todavia o final do século XVIII realmente parece representar uma virada, um 
momento em que passou a existir uma maior quantidade de material de leitura 
disponível para um público mais amplo, um momento em que se pode ver o 
surgimento de uma massa de leitores que chegaria a proporções gigantescas no 
século XIX, como o desenvolvimento do papel feito a máquina, os prelos movidos a 
vapor, o linotipo e a alfabetização praticamente universal. Todas essas 
transformações abriram novas possibilidades, não por diminuir a intensidade, mas 
por aumentar a variedade (1995: 155).  

 
  Encontramos no século XIX a formação de um novo público leitor, e desse novo 

público tomam parte as mulheres e crianças que permaneceram durante muito tempo à 

margem da educação formal e do mundo letrado. Vale ressaltar a importância da formação do 

público leitor infantil: até então, as crianças não eram reconhecidas como dignas de atenção 

especial. É no século XIX onde a infância, adquire novo significado, começando a ser 

reconhecida socialmente. O reconhecimento da fase infantil diferenciada da vida adulta 

começa a ser notado lentamente a partir do século XIII e são necessários alguns séculos para 

que a criança passe a ser reconhecida como sujeito social. Para o historiador Philippe Ariès 

 
A descoberta da infância começou sem dúvida no século XIII, e sua evolução pode 
ser acompanhada na história da arte e na iconografia dos séculos XV e XVI. Mas os 
sinais de seu desenvolvimento tornaram-se particularmente numerosos e 
significativos a partir do fim do século XVI e durante o século XVII (1981: 28). 
 
 

A alfabetização em massa e o crescimento da educação primária contribuíram para que 

fossem criadas, a partir do século XIX, necessidades específicas para as crianças. Uma dessas 
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necessidades emergentes é o nascimento de uma literatura dirigida ao público infanto-juvenil. 

Gêneros infantis como os contos de fada também começaram a se desenvolver no início do 

século XIX onde histórias baseadas na cultura oral passavam por um processo constante de 

transformação e edição para atender aos leitores infantis. Os contos de fada eram em sua 

grande maioria uma mistura entre a literatura erudita e histórias populares recolhidas da 

cultura oral. Suas personagens e enredos foram alterados diversas vezes por diferenciados 

autores, sendo possível encontrar um mesmo conto com variados epílogos. Sobre os contos de 

fada, Martyn Lyons destaca movimentos de força, como o intercâmbio entre formas literárias, 

a autoria difusa, versões diferenciadas sobre a recolha de um texto de base, rebatização dos 

textos da cultura folclórica e sua infantilização: 

 

são textos sem texto, porque sempre foram parte de um complexo intercâmbio entre 
a alta literatura e uma antiga tradição oral. Não apenas são textos sem texto, mas 
quase constituem escritos sem autor: as histórias são conhecidas de todos, mas cada 
versão é diferente das demais. As histórias folclóricas de origem camponesa do 
passado foram, em toda parte, rebatizadas como “conto de fadas” pelos românticos 
do século XIX, alteração que apontava para sua importância como literatura 
destinada exclusivamente aos jovens. Como muitos outros aspectos da cultura 
folclórica tradicional, os contos de fadas foram “infantilizados” (LYONS in 
CAVALLO; CHARTIER, 1999: 181). 

 
Os Irmãos Grimm, com sua primeira coleção de contos publicada em 1812, são 

lembrados até hoje pela adaptação de vários contos de fada. Os Grimm exerceram função 

peculiar tornando os temas recolhidos nas histórias mais aceitáveis e próximos ao nascente 

mundo infantil. Grande parte dos contos tinha originalmente na figura do pai e da mãe vilões 

capazes de expulsar de casa seus próprios filhos, como é o exemplo da história de Hansel e 

Gretel. Além dessa temática, é possível encontrar assuntos que haviam se tornado impróprios 

para o conhecimento infantil: segredos que antes não precisariam ser omitidos, como a 

sexualidade, agora tinham que ser  retirados das histórias pois não deviam fazer parte do 

repertório infantil. As mensagens de cunho moral também se tornam bastante presentes nos 

contos de fada, além de referências religiosas e dos valores de família. 

 
O efeito do trabalho dos irmãos Grimm nesses corpus de literatura infantil foi o de 
suavizar o tema do conflito entre as crianças e seus pais. Eles não podiam aceitar a 
expulsão de Hansel e Gretel de seu lar por ambos os progenitores. Ocorreu assim a 
invenção de um pai compreensivo e, na quarta edição de seus contos que data de 
1840, a mãe virou madrasta. Tais alterações fizeram com que nenhum dos 
progenitores naturais figurasse como maldoso na história. Os contos que sugeriam 
que o crime compensa, como o Maître Chat (Gato de Botas), foram omitidos da sua 
antologia. Eles introduziram mais clichês de histórias de fadas, caçadores 
simpáticos, lindas princesas e as próprias fadas, povoando um mundo açucarado e 
previsível. Ao mesmo tempo, intensificou-se a brutalidade contra os vilões nas 
histórias. Rumplestiltskin encontrou assim uma morte violenta, em vez de fugir 
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voando em uma colher. Desse modo, os Grimm reforçavam a mensagem moral e os 
valores da família. Ademais, inseriram diversas referências religiosas. Hansel e 
Gretel, na versão dos Grimm, não contam apenas com sua própria esperteza para 
escapar dos perigos que o cercavam: também pedem ajuda a Deus. Na quinta edição 
dos contos, de 1843, a título de reforço, a malvada bruxa era descrita como “sem 
Deus” (LYONS in CAVALLO; CHARTIER, 1999 : 182-183). 

 

O próprio mercado livreiro de cunho educativo é influenciado por esse tipo de 

produção. Na França da primeira metade do século XIX, as Fábulas de La Fontaine estavam 

no alto da lista dos livros mais vendidos. A educação primária conferia maior densidade ao 

público leitor do século XIX, tendo em vista que “continuaram os progressos na direção da 

alfabetização generalizada da era do Iluminismo, criando um número de novos leitores, 

sobretudo de jornais e de ficção barata que se expandia rapidamente” (LYONS in CAVALLO; 

CHARTIER, 1999). É também no século XIX que a imprensa começa a circular com maior 

força, e com o crescimento de um novo público leitor, intensifica sua veiculação dirigida aos 

novos letrados. É o caso das publicações direcionadas às crianças: 

 

Visando aos alunos mais velhos, surgiu uma imprensa especificamente destinada às 
crianças. Em 1857, a Hachette lançou La Semaine des Enfants (A Semana das 
Crianças), que custava apenas 10 centavos por um número com 8 páginas, e incluía 
os romances da condessa de Ségur em seriado. Hetzel, em 1864, criou Le Magasin 
d'Education et de Récréation (Revista da Educação e da Recreação), com 32 páginas 
ao preço de 15 centavos, que traria mais tarde muitos romances de Júlio Verne 
(LYONS in CAVALLO; CHARTIER (Org.), 1999 : 184).  

 
Grande parte dos impressos desse período atendia ao crescente ideal burguês, trazendo 

histórias como as de Júlio Verne que professavam uma fé na ciência e no progresso. No 

entanto, o tom das publicações ainda se mantinha socialmente conservador. Para possibilitar 

um melhor entendimento das idéias pedagógicas do tempo, é importante levarmos em conta o 

modelo de instrução requerido no século XIX. Vale ressaltar que a infância operária é 

excluída das oportunidades educacionais, uma vez que sua educação e instrução vinham em 

segundo lugar frente às imensas dificuldades materiais enfrentadas pela família operária, além 

de se constituírem desde cedo em força do trabalho. 

As crianças que frequentam as instituições de ensino devem ter se deparado com uma 

experiência pouco prazerosa em relação ao aprendizado da leitura. A maioria das escolas 

seguia o padrão de qualquer outra instituição social como, por exemplo, as Igrejas: o 

aprendizado seguia normas rígidas de disciplina geralmente acompanhadas por uma severa 

supervisão religiosa. Era o exemplo do que ocorria em escolas da Inglaterra como a Escola de 

Lancaster, onde os professores recebiam um treinamento superficial e havia um sistema de 

monitores. Os monitores tinham muitas vezes menos de 13 anos sendo responsáveis por 
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vários alunos tendo como função atribuir tarefas e manter a disciplina. O gosto pela leitura e 

pela arte não constituem os objetivos da instrução, para o ensino da leitura e da escrita eram 

utilizadas técnicas de memorização mecânica e o contato com os livros era quase nulo. 

 

Para evitar o gasto com os livros, as crianças aprendiam a ler com cartões. Em 
grandes grupos, mandava-se que cantassem as sílabas, palavras e frases “como se 
fossem poesia”, de acordo com a lembrança de um estudante. As crianças gastavam 
horas copiando letras e palavras para aperfeiçoar a caligrafia. Os professores eram 
especialmente bem treinados em sintaxe e etimologia. Nunca se solicitava às 
crianças que redigissem qualquer coisa original. Como aprendiam a reconhecer as 
palavras, uma a uma, nos cartões, o aprendizado da leitura acontecia sem que jamais 
tivessem tocado em um livro (LYONS in CAVALLO; CHARTIER (Org.), 1999: 
179).  

 

É neste quadro sócio-histórico que se pode compreender a publicação infantil La Edad 

de Oro, de José Martí. La Edad de Oro, projeto editorial realizado no final do século XIX 

(1889), participa do esforço no mundo ocidental para construir uma literatura pedagógica em 

diálogo com as crianças. No período em que escreve a Revista, Martí exerce forte atuação 

intelectual e usa o impresso jornalístico para debater e criticar o modelo social vigente. La 

Edad de Oro integra esse conjunto de sua obra no periodismo de contestação social, e 

conquista lugar de destaque na obra martiana por seu relevo na construção do ideário 

pedagógico de José Martí.  

 Como pontuado anteriormente, a obra literária infantil começa a crescer a partir do 

aumento nos índices de alfabetização. Apesar das crianças terem se tornado parte do público 

leitor, os escritos infantis não eram visto como “literatura séria”.  Ao escrever uma Revista 

dedicada ao público infantil, é de se observar que o esforço de José Martí causaria algum 

desconforto entre os intelectuais da época que não acreditavam na seriedade de um trabalho 

voltado às crianças. Como aponta Maria Angélica Guidolin dos Santos na dissertação José 

Martí: Um Olhar Cosmopolita em La Edad de Oro (2004): 

 

Tal desconforto pode ser oriundo do próprio caráter da literatura infantil, que sempre 
teve dificuldades de legitimação, sendo vista muitas vezes como irmã bastarda da 
“literatura séria”. Este fato se deve, talvez, a que obra literária infantil, a partir de 
sua maior popularização durante a Revolução Industrial, esteve sempre diretamente 
ligada à escola – a criança, então, passa a ser habilitada para o consumo de obras 
impressas. 
A literatura infantil ocupa, dessa forma, uma posição subsidiária à educação, com 
uma postura nitidamente pedagógica, pragmática, por deixar explícita sua função e 
utilidade social. 
No entanto, o que pode parecer estranho a princípio, torna-se mais evidente ao 
considerarmos a importância da educação para o próprio Martí, e como esta se 
insere em seu projeto político para a Hispano-América. 
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Os escritos literários destinados às crianças eram para Martí uma forma de impulsionar 

a formação do espírito crítico. José Martí se apropria de fatos da realidade e transforma-os em 

assuntos possíveis de ser discutidos com as crianças contrariando assim, a literatura infantil à 

época que afasta por completo os meninos e meninas do mundo real. É a história e a 

existência da humanidade que pautam a escrita de Martí. Como afirma Maria Angélica 

Guidolin dos Santos 

 

A formação desse espírito crítico, de forma racional, é uma das tônicas 
principal da obra de Martí, principalmente se pensarmos na pressão da igreja, dos 
religiosos e da sociedade da época, que ainda se fazia presente como forma 
explicativa da vida. Nesse sentido, Martí nega a historiografia infantil tradicional-
oficial, de referências de cunho metafísico, pois não criou histórias fantasiosas, 
religiosas e mágicas, mas se preocupou em traçar referenciais baseados na existência 
humana dos fatos sociais (2004: 75).   

 

 

5. Um ideário pedagógico de emancipação 

 

“El pueblo más feliz es el que tenga mejor educado a sus hijos”.  José Martí 

 

Para compreendermos o ideário pedagógico de Martí é necessário abordar a matriz de 

seu pensamento sobre a Educação. Para ele a Educação vai muito além do modelo escolar: 

trata-se da própria vida. O modelo educacional formal assemelhado a uma prisão por suas 

regras inflexíveis e disciplina quase militar, em nada se assemelha ao horizonte pedagógico de 

José Martí. Como afirma István Mészáros4 (2008), em seu livro Educação para Além do 

Capital, “o próprio Martí percebeu que todo o processo de educar deveria ser refeito sobre 

todos os aspectos, do começo até um fim sempre em aberto, de modo a transformar a 

“formidável prisão” num lugar de emancipação e de realização genuína”. 

Apesar de admirar alguns avanços educacionais obtidos nos modelos de alguns países 

da Europa e nos Estados Unidos, assim como a valorização do ensino científico e técnico, 

Martí defende como premissa a não importação de modelos educacionais para a realidade das 

repúblicas americanas. Pois, “por mais que Martí admire os sistemas educacionais 

implantados na Europa e nos Estados Unidos, bem como a natureza científica e técnica da 

educação nesses países, ele é absolutamente contrário ao transplante de leis, de práticas e de 

                                                
4 Renomado filósofo húngaro que colaborou diretamente com Georg Luckács junto à Universidade de Budapeste 
nos anos que antecederam à intervenção soviética na Hungria, em 1956. Sua produção é vasta e significativa, 
tendo vários livros publicados em diversas línguas como: Aspectos de la historia y la consciencia de clase 
(1973), La teoria de la enajenación en Marx (1978) e O poder da ideologia (1996). 
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teorias” (STRECK, 2008: 89). Para Martí, a educação tem a função fundamental de formar o 

caráter de um povo. Se o modo de educar é importado de uma realidade sociocultural distinta 

a da América, certamente essa educação não serviria para formar homens e mulheres capazes 

de pensar soluções para os problemas específicos da terra e do povo de nossa América. 

Segundo Cheron Zanini Moretti, na dissertação Educação Popular em José Martí e no 

Movimento Indígena de Chiapas: A Insurgência como Princípio Educativo da Pedagogia 

Latino-Americana, “não se tratava de negar a experiência européia ou estadunidense, 

tampouco fazer disto algum tipo de aversão, mas de valorizar a América Latina. Para ele, 

conhecer é resolver, a partir dos elementos dos quais são constituídos seus países” (2008: 88). 

 

A educação precisa ir aonde vai a vida. É insensato que a educação ocupe o único 
tempo de preparação que tem o homem em não prepará-lo. A educação precisa dar 
os meios de resolver os problemas que a vida venha a apresentar. Os grandes 
problemas humanos são: a conservação da existência e a conquista de fazê-la grata e 
pacífica (MARTÍ apud STRECK, 2007: 241).  

  

O ideário pedagógico do intelectual aponta uma mudança radical na concepção de 

Educação. Quando falamos em radicalidade no pensamento de Martí, não é no sentido de um 

pensamento sectário e sim de seu propósito de ir à raiz dos problemas com vistas às mudanças 

requeridas nas estruturas sociais, políticas e econômicas. No tocante aos métodos 

educacionais em voga no período, José Marti estabelece uma severa crítica ao modelo de 

memorização, então largamente utilizado à fixação de conteúdos na instrução e educação 

primária. Para ele essa maneira instrucional tenderia a sufocar a potência original das 

crianças, uma vez que seriam conduzidas a um mecanismo de memorização, decorando 

conteúdos, e assim, nunca incentivadas a pensar de verdade. Adotado tal procedimento, a 

pouco e pouco, o gosto pela leitura, pelas artes e pelos temas originais vão sendo perdidos 

desde a infância. 

 
Ler, escrever, contar: isso é tudo o que lhes parece que as crianças necessitam saber. 
Mas para que ler, se não lhes infiltra o gosto à leitura, a convicção de que é saborosa 
e útil, o gozo de ir levantando a alma com harmonia e a grandeza do conhecimento? 
Para que escrever, se não se nutre a mente de ideias, nem se aviva o gosto por elas?  
Contar sim, isso ensinam a torrentes. As crianças, contudo, não sabem ler uma 
sílaba, mas já ensinam às criaturinhas de 5 anos a contar de memória até cem. De 
memória! Assim rapam os intelectos, como as cabeças. Assim sufocam a pessoa da 
criança, em vez de facilitar o movimento e expressão da originalidade que cada 
criatura traz em si; assim produzem uma uniformidade repugnante e estéril de 
camisa das inteligências (MARTÍ apud STRECK, 2007: 106-107).      

 

Educação e instrução são termos conceituais diferenciados em Martí: uma trata do 

sentimento e a outra do pensamento, mas para ele não há boa educação sem instrução e nem 
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boa instrução sem educação. Essa articulação conceitual entre educação e instrução se dá, na 

medida em que o intelectual cubano constrói como principal parâmetro educacional a relação 

entre os homens e a vida. Em seu pensamento, não há sentido no ensino mecânico de 

conteúdos desvinculados da vida e da realidade dos homens, e que esse conhecimento sirva 

como aprendizagem pessoal – porque o indivíduo tem o direito de cultivar sua inteligência – e 

coletiva: todo conhecimento adquirido deve ser compartilhado com os demais, em processo 

de formação, contribuindo assim, para o crescimento da Pátria. “Ao vir à terra, todo homem 

tem direito à educação, e depois, em pagamento, o dever de contribuir com a educação dos 

demais” (MARTÍ apud STRECK, 2007: 47) . 

Para José Martí, um povo bem educado e instruído é a principal fortaleza do conteúdo 

histórico da Pátria, pois uma Pátria construída de homens e mulheres esclarecidos pela 

educação e pelo valor do trabalho não se permitiria subjugar por outro povo ou mesmo pelo 

seu próprio povo. Para tanto, se mostrava imperativo que os povos conhecessem suas raízes 

em profundidade, o valor da sua cultura e de sua terra, promovendo assim a busca de sua 

própria autonomia. Neste ponto, o sentido de autonomia do sujeito parece guardar relação 

com a matriz de J.J.Rousseau, como assevera Streck: “Martí apregoa em nossa América o que 

tinha sido um postulado central de Rousseau: a passagem do súdito para cidadão só é possível 

se houver um senso de autonomia dos sujeitos que, a partir daí, vão contratar as regras para a 

sua vivência em sociedade” (STRECK, 2008: 49). 

 A partir do momento que os povos de nuestra América tomassem nas mãos seu 

destino enquanto sujeitos de sua própria história cessaria o tempo de exploração estrangeira.  

O intelectual, em seus escritos em torno da educação alertava para o perigo que a ignorância, 

o servilismo e a escravidão poderiam acarretar para uma nação: a ignorância era inversamente 

proporcional à liberdade dos povos; somente seriam livres aqueles se libertados das garras 

opressoras da ignorância, trilhando o caminho da “instrução do pensamento” e da “direção 

dos sentimentos”.    

 
O povo mais feliz é o que educa melhor seus filhos na instrução do pensamento e na 
direção dos sentimentos. Um povo instruído ama o trabalho e sabe tirar proveito 
dele. Um povo virtuoso viverá mais feliz e mais rico que um outro cheio de vícios e 
se defenderá melhor de todo ataque. A um povo ignorante pode-se enganar com a 
superstição e fazê-lo servil. Um povo instruído será sempre forte e livre. Um homem 
ignorante está a caminho de ser uma besta e um homem instruído na ciência e na 
consciência já está a caminho de ser Deus. Não há que duvidar entre um povo de 
deuses e um povo de bestas. O melhor modo de defender nossos direitos é 
conhecendo-os bem; assim se tem fé e força: toda nação será infeliz enquanto não 
educar todos seus filhos. Um povo de homens educados será sempre um povo de 
homens livres. A educação é o único meio de salvar-se da escravidão. Tão 
repugnante é um povo que é escravo de homens de outro povo, como escravos de 
homens de seu próprio povo. (MARTÍ apud STRECK, 2007: 47).  
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É importante ressaltar que o pensamento de Martí, apesar de tentar alcançar igual 

plenitude em áreas diversas, não se constrói de forma fragmentada. Seu projeto de Pátria é 

indissociável da formação do novo homem e da nova mulher. Para tanto, o intelectual 

desenvolve uma reflexão particular em torno da construção desses novos sujeitos sociais. Para 

o intelectual cubano a transformação social radical se faria na medida em que se libertasse dos 

vícios ainda herdados do período colonial.  

Veja-se que a formação do homem novo, no sentido de humanidade, conceito político 

desenvolvido no pensamento de José Martí, é largamente atualizado como conteúdo 

revolucionário no meado do século, como se vê nos escritos de Ernesto Che Guevara. Sobre 

esta descendência na tradição revolucionária, a reflexão proposta em Frei Betto assinala que, 

“muito antes de Ernesto Che Guevara, é a Martí que cabe o mérito do conceito político de 

Homem Novo” (GONZÁLEZ, 2001). O pressuposto do novo homem construído no 

pensamento de José Martí diz respeito ao sujeito coletivo e individual formadores do povo. 

Para que se forje um povo é necessário que se forjem homens de sólidos valores, defendidos 

em Martí ao longo de sua vasta obra. Segundo Diego Jorge González Serra, as características 

mais valorizadas pelo intelectual na construção do novo homem deveriam aliar o amor, o 

altruísmo, a criatividade, a independência, a autodeterminação, o conhecimento, a 

inteligência, a combatividade e a coragem (2001: 98-99). 

   A intensa trajetória de vida de José Martí é pautada pela luta de libertação de Cuba 

da opressão colonial e para o despertar de seu povo em direção à construção de Nuestra 

América, o  marco  unificador de seu projeto político. Em Martí, um dos conceitos mais 

originais é o de Pátria, combinando o patriota à sua visão de homem exemplar. Para ele, o 

homem que reserva o amor mais sublime à Pátria era necessariamente um homem que pratica 

o bem e o amor ao próximo. “Em seu empenho em libertar Cuba, seu ideal foi formar 

patriotas, colocar o amor a Cuba em primeiro lugar, pois nele se fundiam e se integravam o 

amor ao próximo, aos humildes, à América Latina e à humanidade” (GONZÁLEZ, 2001: 99) 

É necessário trazer à tona mais uma vez que o patriotismo em Martí revela-se como uma face 

original, sem guardar relação com matrizes ufanistas ou conservadoras.  

 

O seu conceito de patriotismo distingue-se claramente do ufanismo naturalista que 
fez escola no continente antes e depois dele, ufanismo tão bem representado, no 
Brasil, pela ficção de Viriato Correia. Não é à terra, à flora ou à fauna que ele se 
dirige, mas à liberdade e a um forte sentido de justiça, (...) seu nacionalismo não se 
resume ao culto do Estado-Nação e à defesa de sua independência política. Se 
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Simón Bolívar já postulava, antes, que “la patria es la América”, Martí ousa ir mais 
longe e afirma que “Pátria es humanidade”. A rigor, seu nacionalismo é mais social 
do que político-jurídico (GONÇALVES;MELO;DIAS;RIOS; SANTOS. José Martí. 
Sin perder la ternura. No prelo) 

 

A transformação do homem e a transformação social caminham lado a lado em Martí, 

estão articuladas como processo. Nesse largo projeto de transformação, a educação exerce 

função primordial, como alicerce de um povo. Esta é a razão de sua proposição de um novo 

modelo de educação, desvinculada das formas mecânicas de transmissão do saber, dos 

conteúdos de imposição e profundamente calcada na relação entre teoria e prática, condição 

para que os sujeitos de aprendizagem se construam baseados na prática, na observação e no 

discernimento crítico.  

 
 
A teoria, os conceitos, a palavra do mestre ou do livro não podem ser assimilados 
mecanicamente. Têm de ser aceitos ou rejeitados com base na prática, na observação 
dos fatos, da experiência e da vida. Somente sobre essa base, os conceitos e a teoria 
são assimilados de forma criativa. O sujeito os constrói baseado em sua prática e seu 
juízo pessoal (GONZÁLEZ, 2001: 101). 

 

As crianças e os jovens permearam a reflexão de José Martí, como se observa em sua 

obra e em diversos gêneros dos escritos do intelectual cubano. Sua vida já é um indício de 

participação e seu despertar ainda na juventude. Aos 17 anos é preso e condenado a realizar 

trabalhos forçados, em consequência do envolvimento nas conspirações para a independência 

de Cuba.  

José Martí demonstrou como preocupação central a formação na fase da infância e 

juventude, e dedicou-se a pensar e escrever de forma clara para que se estabelecesse um 

diálogo entre ele, as crianças e os jovens. Segundo Roberto Fernandez Retamar, “em toda 

parte é grande a influência de Martí sobre a juventude” (1983: 17). 

Parte desse esforço de diálogo com o mundo infantil é observado na escrita poética de 

Ismaelillo. O livro enfeixa quinze composições realizadas por Martí durante o exílio em 

Caracas (Venezuela), tendo sido publicado posteriormente em 1882. Ismaelillo é uma das 

raras obras que Martí publicou em livro, pois a maior parte dos seus escritos é divulgada nas 

páginas de periódicos, como é mais usual no seu tempo. O livro de poemas é dedicado ao seu 

filho, José Francisco, distante do pai e em Cuba com a mãe.  

A fé que o intelectual deposita na humanidade é alimentada em grande parte pelas 

crianças, que para o intelectual são fontes de muitas virtudes. O prólogo de Ismaelillo 

demonstra o desvelo do pai em face da recordação do filho ausente, e professando sua fé 
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intelectual: no filho, na utilidade da virtude, na vida futura, no melhoramento humano:   

 
 
Hijo: 
Espantado de todo me refugio en tí. 
Tengo fe en el mejoramiento humano, en la vida futura, en la utilidad de la virtud, y 
en tí. 
Si alguien te dice que estas páginas se parecen a otras páginas, diles que te amo 
demasiado para profanarte así. Tal como aquí te pinto, tal te han visto mis ojos. Con 
esos arreos de gala te me has aparecido. Cuando he cesado de verte en una forma, he 
cesado de pintarte. 
Esos riachuelos han pasado por mi corazón. 
¡Lleguen al tuyo (MARTÍ apud GONÇALVES;MELO;DIAS;RIOS;SANTOS. José 
Martí. Sin perder la ternura. No prelo)! 
 
 
 

 
           Fig 10 – José Martí e seu filho José no ano de 1880. 
                                (Fonte: ESTRADA, 1967) 
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A educação dos ninõs é uma questão fundamental abordada na obra de José Martí. Se 

a sua vida é dedicada à luta pela independência de Cuba e de nuestra América, é certo que a 

educação é parte intrínseca de sua tarefa revolucionária. Descurar da formação das crianças e 

jovens americanos como pressuposto fundamental à transformação da América era um 

equívoco que Martí aponta como praticamente irrecuperável, uma vez que sem cultivar as 

raízes do próprio povo e sem uma educação onde os parâmetros fossem o amor e a liberdade 

seria fadada uma sociedade que não produziria pensamento e solução original. Daí se origina 

sua constante crítica aos modelos educacionais, aos professores transpondo e importando as 

formas de pensar dos países europeus e dos Estados Unidos acarretando às crianças e jovens 

uma incapacidade de pensar original e em consonância às exigências de autonomia das 

repúblicas americanas. Para José Marti, a possibilidade de gestar uma forma própria de 

governar requeria uma pedagogia própria, adequada ao projeto de liberdade e união de 

Nuestra América: 

 

Como hão de sair das universidades os governantes se não há universidade na 
América na qual se ensine os rudimentos da arte de governo, que é a análise dos 
elementos peculiares dos povos da América? Os jovens saem pelo mundo a 
adivinhar, com óculos ianques ou franceses, e aspiram a dirigir um povo que não 
conhecem (MARTÍ apud STRECK, 2008: 79). 

 

Apesar das críticas ao ensino nas Universidades e a formação deficiente dos jovens 

que a frequentam, Martí reconhece nos estudantes um potencial de luta. Segundo ele, “los 

estudiantes son el baluarte de la libertad, y su ejército más firme. Las Universidades parecen 

inútiles, pero de allí salen los mártires y los apósteles” (MARTÍ, 1990: 146).  

Dentre as muitas páginas que José Martí dedicou aos meninos e meninas, preserva seu 

estilo original de escrever em linguagem clara, favorecendo a prática de leitura como um 

aproximação ou reencontro do ideário martiano. Omelio Ramos escreve na introdução de 

Escenas Estraordinarias (1990), livro onde são compiladas algumas crônicas das Encenas 

norteamericanas de Martí, que 

 

Para los jóvenes estas páginas resultarán un reencuentro enriquecedor con el hombre 
de La Edad de Oro, aquel leal observador de las “maravillas de lo real” dotado para 
“reconstruir en palabras” – como expresó Rubén Darío tras leer “El puente de 
Brooklyn” – cualquier tema, por opulento, grandioso, mísero o cruel que parezca, 
con su estilo sangrante (“la pluma se debe mojar en la sangre de la verdad, aunque 
nos salga del costado”) de escritor imsomne, volcado en una prosa descriptiva 
hermana de la pintura y presagiadora del cinematógrafo, en la que cada palabra va 
engarzándose elegantemente a una sorprendente armazón estructural regida por una 
lógica intensa y exacta, que galopa siempre en alas de hermosura (1990: 06). 
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A educação científica e a valorização do trabalho manual são características marcantes 

do ideário martiano. A valorização da educação científica não significava diretamente uma 

desvalorização dos conhecimentos obtidos nos livros: o intelectual acreditava que não poderia 

haver a separação bruta do homem e dos afazeres práticos, pois de nada adiantaria ter um 

povo letrado se o mesmo não soubesse lidar com a dimensão prática da vida. Martí não vê o 

trabalho manual como inferior; ao contrário, para o intelectual o homem não poderia se 

afastar da lida da terra e não deve- ria prescindir do conhecimento da natureza: 

 

Que se troque do escolástico para o científico o espírito da educação; que os cursos 
de ensino público sejam preparados e graduados de maneira que desde o ensino 
primário até o final e titular, a educação pública vá desenvolvendo, sem subtrair dos 
elementos espirituais, todos aqueles que requer para a aplicação imediata das forças 
do homem às da natureza. - Divorciar o homem da terra é um atentado monstruoso. 
E isso é meramente escolástico: esse divórcio. - Às aves, asas; aos peixes, 
membranas; aos homens que vivem na natureza, o conhecimento da natureza: essas 
são suas asas (MARTÍ apud STRECK, 2007: 76). 

 
É importante ressaltar que Martí traz como sujeito central de valorização dos ofícios 

manuais, os trabalhadores. O intelectual reconhece a importância do trabalho com a terra e o 

quão valorosos para a formação política, que é também a formação do caráter, são os 

trabalhadores que não perderam o contato com a natureza. Para o cubano, cada vez que um 

povo se afasta dos trabalhos manuais se aproxima da ociosidade e se torna, a cada nova 

geração, um povo empobrecido. É como se, a partir do cultivo da terra se estivesse também 

cultivando valores e aqueles que perdem esse vínculo tornam-se vazios interiormente.  

Esse vínculo com a natureza é, para o intelectual, um dos caminhos primordiais de se 

chegar às soluções dos problemas de nossa América. Importar soluções de realidades e 

culturas distintas não serviria aos povos americanos; necessário, então, o exame das coisas, a 

observação. Somente observando e conhecendo a realidade social e material, as soluções para 

os problemas americanos poderiam ser encontradas. 

 
Para ele, a fonte mais confiável da verdade seria o próprio exame: para conhecer se 
fazia necessário examinar, pela observação; pois, só se conhece, só se entende uma 
coisa, examinando-a. No entanto, acreditava não podermos conhecer as causas das 
coisas em si mesmas, já que as mesmas não nos são reveladas diretamente. Então, 
que devemos fazer para saber? A quem devemos perguntar? A Deus? Á fé? Aos 
livros? Sua resposta será contundente: perguntem à natureza. (...) É mais fácil 
resolver os problemas conhecendo-os previamente. E a fonte do conhecimento – 
portanto, a solução dos problemas -, deveria ser buscada na própria natureza, numa 
palavra, na própria realidade material e social americana (CARVALHO, 2001: 61). 

 

 Em Martí o trabalho tem um valor educativo com consequências diretas na formação 

física, moral e mental dos indivíduos. “Do trabalho manual vêm vantagens físicas, mentais e 
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morais que poderiam ajudar o crescimento de cada homem e das sociedades hispano-

americanas. Por que não unir, insiste ele, o ímpeto criador dos povos dessa parte do mundo 

com o trabalho metódico exigido pelos novos tempos?” (STRECK, 2008: 83). Também no 

exercício do trabalho está o ímpeto da criação, da originalidade encontrada na miscigenação 

dos homens nascidos e criados em terras americanas. Martí valorizou o caráter original do 

povo americano, é como se o exercício da criação conferisse uma espécie de poder original 

aos homens, uma capacidade de criar que engrandece a alma de maneira simples e humilde.  

 
O homem cresce com o trabalho que sai de suas mãos. É fácil ver como empobrece 
e se torna vil em poucas gerações, o povo ocioso, até que são meras vasilhas de 
barro, com extremidades finas, que cobrem de suaves perfumes e de botinas de 
charão; enquanto que aquele que deve seu bem-estar a seu trabalho ou ocupa sua 
vida em criar e transformar forças e em empregar as próprias, tem o olho alegre, a 
palavra pitoresca e profunda, as costas largas e a mão segura. Vê-se que são esses os 
que fazem o mundo: e engrandecidos, sem mesmo sabê-lo, pelo exercício de seu 
poder de criação, têm certo ar de gigantes ditosos e inspiram ternura e respeito. 
Mais, cem vezes mais do que entrar em um templo, move a alma a entrar, em uma 
madrugadinha deste frio de fevereiro, em um dos carros que levam, dos bairros 
pobres às fábricas, artesãos de roupa manchada, rosto são e curtido e mãos calejadas 
– onde, já àquela hora brilha um jornal. Eis aqui um grande sacerdote, um sacerdote 
vivo: o trabalhador (MARTÍ apud STRECK, 2007: 87). 
 

O artigo de Martí Mestres Itinerantes expressa uma pedagogia articulada às questões 

sociais de nuestra América, combinando a educação dos sentimentos, a educação intelectual e 

os conhecimentos científicos e práticos. O intelectual dedica atenção ao modelo de educação 

que se deve levar ao campo com necessidades diferenciadas da educação ensinada nas 

cidades. Os mestres itinerantes são aqueles que devem percorrer os campos levando não 

somente explicações agrícolas, mas essencialmente abastecidos de ternura. A ternura funciona 

como base fundamental do ideário pedagógico martiano, é através dela que a pedagogia 

pautada na esperança e no amor poderá florescer.   

O intelectual reconhece as particularidades e diferenças entre o espaço urbano e 

camponês, formulando assim uma prédica sobre a necessidade de união entre campo e cidade: 

a cidade pode ser a mente, mas o campo é o coração que distribui toda a vivacidade para a 

terra, e dessa maneira, não há mente sem coração, como não há cidade sem campo.  

 
Eis aqui, pois, o que têm de levar os mestres pelos campos. Não somente 
explicações agrícolas e instrumentos mecânicos, mas a ternura, que faz tanta falta e 
tanto bem aos homens. O camponês não pode deixar seu trabalho para andar milhas 
para ver figuras geométricas incompreensíveis e aprender os cabos e os rios das 
penínsulas da África e abastecer-se de termos didáticos vazios. Os filhos dos 
camponeses não podem distanciar-se léguas inteiras, dias e dias, da estância paterna 
para ir aprender declinações latinas e divisões abreviadas.  Os camponeses, 
entretanto, são a melhor massa nacional e a mais sadia e substanciosa, porque 
recebem de perto e em cheio os eflúvios e a amável correspondência da terra, de 
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cujo trato vivem. As cidades são a mente das nações; porém seu coração, no qual se 
junta e de onde se distribui o sangue, está nos campos. Os homens são ainda 
máquinas de comer e relicários de preocupações. É necessário fazer de cada homem 
uma tocha (MARTÍ apud STRECK, 2007: 43).  

 

No artigo analisado, observa-se a expressão mestres missionários, indicando que os 

mestres não são necessariamente pedagogos e sim exímios conversadores, bem instruídos, 

semeando ideais e despertando o apetite do saber. Outra característica dos mestres itinerantes 

é a simplicidade, a distância da erudição vazia e do pedantismo, facetas de suposta autoridade 

intelectual, forjando as necessárias qualidades para um ensino renovado e livre dos vícios da 

convencional hierarquia do conhecimento. “Em suma, necessita-se abrir uma campanha de 

ternura e de ciência e criar um corpo, que não existe, de mestres missionários. A escola 

itinerante é a única que pode remediar a ignorância camponesa” (MARTÍ apud STRECK, 

2007: 45).  

  Para o intelectual, é na escola, ou melhor, em um novo modelo de escola, que se 

realiza a construção e o fortalecimento do espírito. O aprendizado da leitura e de novos 

conhecimentos é significativo nesse modelo – Saber ler é saber andar - é nesse aprendizado 

cujo referencial é a vida que se edificaria o novo homem e a nova mulher das repúblicas 

americanas. A educação deve cumprir seu papel: fomentar a própria vida. Aos povos que não 

conseguem instruir e educar todos os seus homens e mulheres se restringe o alcance da 

liberdade plena. Para José Martí  

 
Saber leer es saber andar. Saber escribir es saber ascender. Pies, brazos, alas, todo 
esto ponen al hombre esos primeros humildísimos libros de la escuela. Luego, 
aderezado, va al espacio. Ve el mejor modo de sembrar, la reforma útil que hacer, el 
descubrimiento aplicable, la receta innovadora, la manera de hacer buena a la tierra 
mala; la historia de los héroes, los fútiles motivos de las guerras, los grandes 
resultados de la paz. Siémbrense química y agricultura, y se cosecharán grandeza y 
riqueza. Una escuela es una fragua de espíritus; ¡ay de los pueblos sin escuela! ¡ay 
de los espíritus sin temple (MARTÍ apud STRECK, 2007: 44)! 
   

Podemos destacar também as idéias pedagógicas de Martí face à educação primária. 

Uma dimensão bastante original em seu pensamento é o reconhecimento das crianças como 

sujeito histórico. Os meninos e meninas não são para Martí um mercado literário crescente 

possível de obter lucros. A questão da educação das crianças é parte fundamental do ideário 

pedagógico martiano, tendo o intelectual reservado farta atenção às questões da educação 

infantil e se dedicado a produzir uma publicação direcionada aos pequenos leitores.  

Além das já condenadas técnicas de aprendizado através de memorização, Martí 

critica a relação de hierarquia existente no ensino para as crianças. Para ele, a obediência e o 

temor não são a chave para iniciar as crianças no mundo do conhecimento, ao contrário, as 
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atitudes opressoras irão desviar as crianças do verdadeiro ensinamento de carinho e dever. O 

ambiente de opressão não irá gerar mais do que futuros opressores. Para o cubano, os 

sentimentos de dignidade e independência devem ser incentivados desde a mais tenra 

infância.  

 
La educación del temor y la obediencia estorbará en los hijos la educación del cariño 
y el deber. De los sistemas opresores, no nacen más que hipócritas o déspotas (…) 
Violentando las fuerzas nobles en el ánimo de los niños, no se forman hijos fuertes 
para las conmociones y grandeza de la patria. Deben cultivarse en la infancia 
preferentemente los sentimientos de independencia y dignidad (MARTÍ, 1990: 145). 
 

As crianças não significam para Martí uma simples perspectiva de futuro: os meninos 

e meninas são vistos como sujeitos no tempo presente. Mais do que futuro, as crianças são a 

esperança da construção de nuestra América, é com os pequenos meninos e meninas que se 

pode renovar a esperança da unidade na Pátria grande. É no período da infância que os 

valores fundamentais são forjados; a educação primária deve ter como referência a terra 

nativa e sua cultura para que as crianças possam crescer em harmonia com as suas próprias 

raízes sendo capazes de amá-las e compreendê-las. 

Martí chama atenção à necessidade de se realizar a educação infantil de forma 

fundamentada, pois a criança é um indivíduo delicado que merece atenção especial e 

contínua. Uma educação segmentada, ou seja, construída sem um referencial comum incide 

na formação de espíritos confusos, obstruindo suas faculdades do pensar e aprender. Como 

exemplo, Martí critica o costume de encaminhar as crianças para estudar em escolas nos 

Estados Unidos. Sabe-se que o intelectual admirava várias escolas e métodos de ensinos 

existentes nos Estados Unidos, mas sua admiração não o deixa cego diante da realidade das 

repúblicas americanas.  

 

Manda-se – loucamente às vezes – as crianças hispano-americanas a colégios de 
fama desta terra para que troquem a língua que sabem mal pela estranha que nunca 
aprendem bem; e que – no conflito da civilização infantil, ainda delicada que vem 
com eles – e a civilização viril, mas brusca, peculiar e estranha que aqui as espera – 
saiam com a mente confusa e cheia de recordações do que trouxeram e reflexos 
imperfeitos do novo que veem, talvez já incapazes para a vida espontânea, ardente e 
rica de nossos países e ainda incompetentes para a rápida, agitada, existência desta 
terra. As árvores de um clima não crescem em outro, senão raquíticas, descoloridas e 
enfermas (MARTÍ apud STRECK, 2007: 68).  

 

Diante dessa preocupação, Martí aponta consequências nefastas advindas da educação 

das crianças fora de seu país. Se ainda não houve tempo de criar raízes com sua própria terra, 

a criança absorveria o húmus de raízes às quais não pertence, provocando muitas vezes um 
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efeito de destruição de seus sentimentos de origem, uma vez que não teria formado 

argumentos ou lembranças de efeito comparativo entre as duas realidades. E, em 

consequência os niños, distantes de suas raízes e recebendo ensinamentos externos não 

conseguiriam se reconhecer como nativos de sua pátria ao final da sua educação, donde, o 

desdém e a falta de respeito pela terra que lhes ofereceu sua primeira morada.  

 
Y este peligro de la educación de afuera, sobre todo en la edad tierna, es mayor para 
el niño de nuestros pueblos en los Estados Unidos, por haber estos creado, sin 
esencia alguna preferible a la de nuestros países, un carácter nacional inquieto y 
afanoso, consagrado con exceso inevitable al adelanto y seguridad de la persona, y 
necesitado del estímulo violento de los sentidos y de la fortuna para equilibrar la 
tensión y vehemencia constantes de la vida. Un pueblo crea su carácter en virtud de 
la raza de que procede, de la comarca en que habita, de las necesidades y recursos de 
su existencia, y de sus hábitos religiosos y políticos. La diferencia entre los pueblos 
fomenta la oposición y el desdén. La superioridad del número y del tamaño, en 
consecuencia de los antecedentes y de las oportunidades, cría en los pueblos 
prósperos el desprecio de las naciones que batallan en pelea desigual con elementos 
menores o diversos. La educación del hijo de estos pueblos menores en un pueblo de 
carácter opuesto y de riqueza superior, pudiera llevar al educando a una oposición 
fatal al país nativo donde ha de servirse de su educación,- o la peor y más 
vergonzosa de las desdichas humanas, al desdén de su pueblo,- si al nutrirlo con las 
prácticas y conocimientos ignorados o mal desenvueltos en el país de su cuna, no se 
le enseñaran con atención continua, en lo que se relacionan con él y mantienen al 
educando en el amor y respecto del país a donde ha de vivir (MARTÍ, 1990: 33-34). 

 

Também de destaque no ideário pedagógico de José Martí é sua reflexão sobre a 

educação das mulheres. No século XIX, as mulheres tinham uma série de direitos negados e 

eram raras as instituições de ensino que abriam suas portas para a entrada de meninas. O 

intelectual cubano destaca a necessidade vital da equivalência educacional entre os gêneros. 

Para ele, não havia nenhuma justificativa para que as meninas não aprendessem as mesmas 

coisas que os meninos; idéias defendidas claramente em alguns textos de La Edad de Oro. 

 

 

Fig 11 – Nené Traviesa  

(Fonte: MARTÍ, 1989, p. 48) 
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 Uma mulher que conquistava uma boa educação conquistava também sua liberdade. 

Para José Martí, a educação da mulher também representava sua emancipação, uma vez que 

instruídas, as mulheres não precisariam vender sua liberdade de amar para garantir a 

sobrevivência. Com as mulheres, Martí demonstra novamente que a ignorância é o verdadeiro 

grilhão da liberdade. Em carta escrita para a menina Maria Mantilla5 no ano de 1895, pouco 

antes de tombar na guerra pela independência de Cuba, o intelectual cubano discorre sobre a 

importância da educação feminina.  

 
Prepara-se para a vida, para o trabalho virtuoso e independente da vida, para ser 
igual ou superior aos que venham depois, quando já for mulher, a lhe falar de 
amores – a levá-la ao desconhecido ou à desgraça com o engano de algumas 
palavras simpáticas ou de uma imagem simpática? Pensa no trabalho, livre e 
virtuoso, para que a desejem os homens bons, para que a respeitem os maus e para 
não ter que vender a liberdade do seu coração e sua formosura pela comida ou por 
um vestido? Isso é o que as mulheres escravas – escravas pela sua ignorância ou por 
sua incapacidade de valorizar-se – no mundo chamam “amor”. É grande, o amor, 
mas não é isso. Eu amo a minha filhinha. Quem não a ame assim não a ama. Amor é 
delicadeza, esperança fina, merecimento e respeito (MARTÍ apud STRECK, 2007: 
123).  

 

 
                 Fig 12 – Martí e Maria Mantilla no ano de 1887. 

                                                                                           (Fonte: ESTRADA, 1967)                 

                                                
5 Maria Mantilla era filha da viúva Carmen Miyares de Mantilla e de Manuel Mantilla Sorzano. Quando Martí 
estava em Nova York ficava hospedado na casa da família Mantilla. José Martí cultivou um imenso amor paterno 
por Maria Mantilla, escrevendo para ela várias cartas e levando sempre sua foto em seus objetos pessoais. 
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Além de defender a equivalência de instrução entre os gêneros, Martí vai mais além e 

defende a figura feminina no mundo do trabalho. José Martí estava impulsionando em pleno 

século XIX um discurso sobre a autonomia feminina: a mulher deveria ter direito à educação 

que não serviria apenas para ler romances e conversar sobre modas; sua instrução deveria 

servir, assim como para os homens, como uma passagem para a libertação e tomada das 

rédeas de sua própria vida. Numa sociedade extremamente preconceituosa para com as 

mulheres onde o pensamento hegemônico ditava sua inferioridade e, por isso, deveria sempre 

estar à sombra do poder masculino, os ideais martianos parecem soar como um grito 

incômodo ao pensamento conservador. 

Para Martí, tratava-se de dar meios dignos e de maior amplitude para que as mulheres 

pudessem se tornar verdadeiramente autônomas. O revolucionário cubano em seu artigo “As 

Mulheres, a Administração Pública e a Universidade”, destaca a função do estudo e do 

trabalho como meios materiais e simbólicos de assegurar a igualdade entre homens e 

mulheres. 

 

Está no Congresso de debates e de festas a dama de Massachusetts. Vê o Congresso 
se deve tirar proveito de tanto homem da Europa que vem a estas terras; e já disse na 
assembleia de Massachusetts que damas podem advogar nos tribunais do Estado. 
Nota-se, nesta terra nova, grande urgência para dar à mulher meios honestos e 
amplos para sua existência, que lhe venham de seu próprio trabalho, o qual lhe 
assegurará a mesma, porque, enaltecendo sua mente com sólidos estudos, viverá em 
igualdade com o homem como companheira e não a seus pés como brinquedo 
formoso e porque, bastando a si mesma, não terá pressa em pendurar-se no que 
passa, como cipó no muro, mas conhecerá e escolherá, e desdenhará o ruim e 
enganador e tomará o trabalhador e sincero (MARTÍ apud STRECK, 2007: 130). 
 

São fundamentos marcantes do ideário pedagógico martiano, as relações entre os 

homens a partir de uma força vital: o amor e a ternura. “Uma característica essencial da 

cosmovisão martiana é que há como que uma teia de fios invisíveis que interligam tudo o que 

existe e se concebe como universo. Há também uma energia ou uma raiz comum que move 

tudo: o amor” (STRECK, 2008: 45). Sua crença na valorização do ensino científico e do 

trabalho é permeada pela compreensão no valor de ensinamentos para a vida útil dos homens. 

Por entender que a principal base da educação é a própria vida, que não pode ser vivida sem 

sentimentos e sem amor entre os povos, que o intelectual permeia seu ideário pedagógico com 

esse fio condutor de extrema força e delicadeza.  

A ternura e o amor são os alicerces de sustentação da pedagogia martiana porque para 

o intelectual a educação deve ir onde as pessoas estão, onde a vida verdadeiramente acontece. 

Podemos encontrar nos textos martianos sobre educação um ideal de saber compartilhado, 
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onde aprender mais parece uma troca. Além de que a educação para Martí tem uma forte 

conexão com o exame, a observação e a vivência prática.  

 
 
Ao ler os textos pedagógicos de José Martí, é possível afirmar que com ele se 
inaugura uma maneira de fazer pedagogia que vai desaguar, décadas depois, no 
vasto estuário que passou a ser conhecido como educação popular e que representa 
uma contribuição peculiar da América Latina no contexto internacional. Trata-se de 
uma pedagogia que acompanha o movimento de sociedade e nela assume posições 
de denúncia e anúncio (STRECK, 2008: 80).  
 

No mesmo ano em que Martí se dedicava a escrita de La Edad de Oro, fundou 

juntamente com Rafael Serra uma casa de educação chamada “A Liga”, com a intenção de 

formar os exilados cubanos residentes nos Estados Unidos para a tarefa revolucionária. 

Tratava-se de forjar o espírito revolucionário. Depois de um dia de trabalho intenso os 

cubanos reuniam-se para exercer uma tarefa de amor a pátria: ensinar e aprender uns com os 

outros.  

 
A Liga de Nova York é uma casa de educação e de carinho, embora quem diga 
educar já diga querer. Em “A Liga” reúnem-se, depois da fadiga do trabalho, os que 
sabem que somente há felicidade verdadeira na amizade e na cultura; os que em si 
sentem ou veem por si que o ser de uma cor ou de outra não diminui no homem a 
aspiração sublime; os que não creem que ganhar o pão em um ofício dá ao homem 
menos direitos e obrigações que os daquele que o ganham em qualquer outro; os que 
ouviram a voz interior que manda ter acesa a luz natural e o peito, como um ninho, 
quente para o homem; os filhos das duas ilhas que, no sigilo da criação, amadurecem 
o caráter novo por cuja justiça e prática firme se haverá de assegurar a pátria. 
Conquistá-la será menos que mantê-la; e junto com a arma que haverá de resgatá-la 
é necessário levar a ela o espírito da república e o habitual manejo das práticas 
livres, que por sobre todos seus germes de discórdia haverá de salvá-la. E se “A 
Liga” tivesse alguma nota especial nas coisas de nosso país, seria a de ver-se ali sem 
suspicácia, e sem disputar-se a fama ou o pão na mesa, os que veem do país e os que 
fora deles lhe abrem os braços; seria a de reunir-se ali, apagadas com o anelo do 
saber as marcas todas do cansaço do dia, os que dos livros não querem conhecer a 
mera letra pedante, mas tirar-lhes o espírito com os fogos e choques da conversação, 
ou ensinar aos que sabem menos, ou aprender mais do que se sabe; seria a de juntar-
se ali, sem lisonja de alguns nem humilhação de outros, mas com os olhares no 
mesmo nível, os filhos dos que foram injustos e os daqueles que padeceram da 
injustiça (MARTÍ apud STRECK, 2007: 118-119). 

 

Nesse trecho do artigo se condensa grande parte dos ideais compartilhados por Martí e 

companheiros que também se engajaram na luta pela emancipação das ilhas de Cuba e Porto 

Rico. O sentimento de amor, à pátria e ao próximo, une os exilados tornando o movimento de 

aprender e ensinar um processo horizontal: ali os homens independentemente de seu ofício ou 

de seus conhecimentos cruzam os olhos na mesma altura. É importante ressaltar também que 

Martí destaca a igualdade entre os homens onde a cor não diminui nem acrescenta qualidades, 

e ainda a construção da felicidade que somente pode ser encontrada na amizade e na cultura. 
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Um sentimento capaz de enxergar o horizonte da tarefa revolucionária: conquistá-la será 

menos que mantê-la. Para José Martí a tarefa revolucionária abrange todas as atividades e 

espaços da sua vida sendo, sobretudo, uma tarefa de amor: aos povos, a Pátria e a vida. 

 
Todas as árvores da terra no fim se concentrarão em uma, que na eternidade dará 
suavíssimo aroma: a árvore do amor: tão robustos e copiosos serão seus ramos que à 
sua sombra buscarão o refúgio, sorridentes e em paz, todos os homens (MARTÍ 
apud STRECK, 2008: 52).  

 
O ideário pedagógico de José Martí é considerado em vários estudos aqui analisados 

um marco na concepção pedagógica latinoamericana. A educação em Martí faz-se original 

porque é pensada e entendida como a própria vida: não há razão para se apartar o homem do 

natural, assim como a educação da vida.  A educação acredita o intelectual, ocorre de maneira 

continuada por toda a vida, mas precisa buscar suas bases fundamentais nos ninõs e jóvenes, 

pois “sólo es grande el hombre que nunca pierde su corazón de niño” (MARTÍ, 1992: 474). 
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Capítulo II 
 
 

La Edad de Oro: uma Revista para os meninos e meninas de Nuestra América  
 

 

A valorização do conhecimento e a preocupação com a educação sempre foram 

características marcantes de Martí, que dedica uma atenção especial à educação das crianças. 

Ao contrário da maioria dos escritos destinados ao público infantil do século XIX, Martí 

enxerga os meninos e meninas como sujeitos e por isso propõe uma escrita literária de forte 

cunho pedagógico trazendo princípios éticos e valores utópicos que iriam refletir na formação 

das crianças de nuestra América.   

Na segunda metade do século XIX, no ano de 1889, Martí edita a revista La Edad de 

Oro, sua obra mais importante destinada às crianças. A revista escrita inteiramente por José 

Martí é publicada entre os meses de julho e outubro chegando a um total de quatro edições. 

Cada edição é formada por 32 páginas combinando gêneros literários de distinta matriz: 

narrativas históricas, narrativas relacionadas à fatos da atualidade, fábulas, contos e poesias, 

cujos conteúdos veiculam ensinamentos das ciências, artes, história e literatura. A parte 

gráfica da revista recebe um atencioso destaque para contribuir com o interesse e a 

imaginação das crianças, como se percebe no cuidado criterioso com a escolha das ilustrações 

apresentadas e a qualidade das mesmas. Ao final de cada publicação uma página se repete nos 

quatro números, contendo explicações sobre a revista. Sobre o tamanho e a composição 

gráfica da revista: 

 

Los artículos de La Edad de Oro irán acompañados de láminas de verdadero mérito, 
bien originales, bien reproducidas por los mejores métodos de entre las que se 
escojan de las obras de los dibujantes, para complementar la materia escrita, y hacer 
sua enseñanza mas fácil y duradera. Y el número está impreso con gran cuidado y 
claridad, de modo que el periódico convide al niño á leerlo, y le dé ejemplo vivo de 
limpieza, órden y arte (MARTÍ, 1989). 
 

A publicação tem o intuito de ser um exemplo vivo não só pelo seu conteúdo utópico, 

mas também através do seu conteúdo gráfico. As gravuras contidas na revista são escolhidas 

com muito critério remetendo sempre a conceitos estéticos que atendam o projeto da revista e 

despertem um senso estético no mundo infantil. Vale ressaltar que para manter uma 

publicação como essa no século XIX, era necessário um grande esforço gráfico o que exigia 

aplicação de boa quantidade de recursos. Ainda sobre a composição de La Edad de Oro 

continua: 
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El número consta de 32 páginas de dos columnas, de fina tipografía y papel 
excelente, con numerosas láminas y viñetas de los mejores artistas, reproduciendo 
escenas de costumbres, de juegos y de viajes, cuadros famosos, retratos de mujeres y 
hombres célebres, tipos notables, y máquinas y aparatos de los que usan hoy en las 
industrias y en las ciencias (MARTÍ, 1989) 

 

A publicação se preocupa em mostrar gravuras que remetem às cenas de costume, 

jogos e viagens ilustrando costumes ao redor do mundo, cenas que aproximam os leitores da 

história e da cultura dos povos e que traçam uma linha histórica de ligação entre as culturas 

que, talvez, as crianças nunca pudessem ter acesso ou mesmo não houvesse quem se 

preocupasse em contar os fatos dessa maneira. São exemplos desse esforço os artigos “A 

história do homem, contada por suas moradias”, que integra a segunda edição, e “A 

Exposição de Paris”, na terceira edição. 

A revista era publicada na cidade de Nova York (EUA) a cada dia primeiro do mês, 

com a intenção de se reportar aos meninos e meninas dos países de língua espanhola. Sobre a 

aquisição dos exemplares de La Edad de Oro, a revista indica que 

 

Los números se venden soltos en las agencias del periódico, y las principales 
librerías de cada país, á 25 centavos. Se reciben pedidos en la administracion, New 
York, William Street, 77,  acompañados de su importe por un trimestre: 75 cts; un 
semestre: $1.50; ó un año: $3.00 (oro americano), para facilitar la adquisicion del 
número á los que residan en  lugares donde no haya librerías, ó en cuyas librerías no 
esté de venta La Edad de Oro (MARTÍ, 1989). 

 

 As obras dirigidas ao público infantil durante o século XIX em sua maioria referem-se 

aos contos de fadas ou temáticas similares. A escrita para as crianças não era tida como um 

trabalho suficientemente sério para um intelectual que tratasse de questões políticas, porém 

Martí traz uma visão diferenciada sobre a produção literária para as crianças, pois, para ele, 

elas também são sujeitos históricos. Martí escreve em 03 de agosto de 1889 uma carta para o 

amigo mexicano Manuel A. Mercado onde dizia que para ele a revista se tratava de 

 
una empresa en que he consentido entrar, porque, mientras me llega la hora de morir 
en otra mayor, como deseo ardientemente, en esta puedo al menos, a la vez que 
ayudar al sustento con decoro en , poner de manera que sea durable y útil todo lo 
que a pura sangre me ha ido maturando en el alma. Yo no quiero que esta empresa se 
venga a tierra. Veo por acá que ha caído en los corazones (…) Los que esperaban, 
con la excusable malignidad del hombre, verme por esta tentativa infantil, por 
debajo de lo que se creían obligados a ver en mí, han venido a decirme, con sorpresa 
más que con sus palabras, que se puede publicar un periódico de niños sin caer de la 
majestad a que ha de procurar alzarse todo hombre (MARTÍ, 1989) 
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A idéia de publicar um periódico sério, no sentido que o conteúdo possa contar fatos 

históricos que dialoguem com as crianças, mas que não seja necessário diminuir o nível 

intelectual e qualitativo da revista, era uma idéia desacreditada que com a publicação de La 

Edad de Oro precisou ser reconsiderada e reconhecida como equivocada. O intuito de Martí é 

fazer parte da formação intelectual e moral dos meninos e meninas americanos para que 

possam tornar-se homens e mulheres de nossa América. O título da revista é criado pelo 

editor A. Da Costa, com quem Martí teria um futuro desentendimento ocasionando o fim da 

Revista. É importante destacar que o editor Aarón Da Costa Gómez é um brasileiro radicado 

em Nova York e, juntamente com dois irmãos, dono de uma tipografia de mesmo nome da 

família Da Costa Gómez.  

Na mesma carta ao amigo Mercado, Martí continua a falar sobre o motivo que o levou 

a realizar a publicação, o conteúdo da Revista e o objetivo da sua escrita para os meninos e 

meninas, os futuros homens e mulheres de nuestra América: 

 
Verá por la circular que lleva pensamiento hondo y ya que me la echo a cuestas, que 
no es poco peso, ha de ser para que ayude a lo que quisiera yo ayudar, que es a llenar 
nuestras tierras de hombres originales, criados para ser felices en la tierra en que 
viven, y vivir conforme a ella, sin divorciarse de ella, ni vivir infecundamente en 
ella, como ciudadanos retóricos, o extranjeros desdeñosos nacidos por castigo en 
esta otra parte del mundo (MARTÍ, 1989).  
 

Podemos afirmar que La Edad de Oro é parte do conjunto de obras que representam o 

pensamento utópico de Martí. Intelectuais e pesquisadores podem até questionar as razões de 

um intelectual da estatura de José Martí ter dedicado parte de seu pendor literário para 

escrever uma obra direcionada para crianças, mas é justamente por ter essa visão durante o 

século XIX e o modo como a elabora, que seu pensamento é considerado original e 

visionário. Nas páginas da revista encontra-se um pensamento profundo onde Martí consegue 

ver nos pequenos a possibilidade de cultivar o homem original da América, capazes de viver 

felizes em sua terra porque a compreendem e sentem-se nela, parte efetiva. E é em vista a essa 

valorização do homem original, do sentimento autóctone, que Martí busca a prática de uma 

verdadeira cidadania onde é possível ser cidadão sentindo-se, pelo valor dos laços históricos e 

culturais cultivados, constituem da noção de pertencimento à Pátria. Ainda na carta para seu 

amigo Mercado, o intelectual continua: 

 
El abono se puede traer de otras partes; pero el cultivo se ha de hacer conforme al 
suelo. A nuestros niños los hemos de criar para niños de su tiempo, y hombres de 
América. – Si no hubiera tenido a mis ojos esta dignidad, yo no habría entrado en 
esta empresa (MARTÍ, 1989). 
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O cultivo das qualidades deveria ser feito conforme o lugar de origem consoante, ou 

seja, às características originais e jamais importando soluções prontas de outros tempos e 

outras terras.  Garantiria a possibilidade de criar ninõs que pensassem de acordo com os 

tempos em que viviam e que pudessem vivê-los de forma a criar soluções originais para 

problemas específicos da América.  

Na capa da revista encontramos uma ilustração inspirada em motivos teatrais onde o 

desenho é formado por um tecido com muitos contornos rodeado por vários anjos uma 

alegoria de fantasia e presumidas características da infância idealizada: inocência, pureza, 

beleza, entre outros. No centro do desenho temos a seguinte inscrição:  

 

La Edad de Oro 
Publicacion Mensual de Recreo e Instruccion dedicada á los niños de América 
Redactor: José Martí 
Editor: A  Da Costa Gomez 
Administracion: 77 William Street, New York 
 

 

Fig 13 – Capa da r evista La Edad de Oro  

(Fonte: MARTÍ, 1989) 

 

Todas as edições de La Edad de Oro trazem um sumário com o conteúdo do número 

adquirido e uma prévia dos conteúdos das próximas edições.  Além de uma breve descrição 

do gênero a ser encontrado em cada página, há um detalhe interessante no sumário: o 
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destaque da existência de desenhos ou retratos, demonstrando assim uma preocupação em 

inserir elementos iconográficos que contribuíssem no despertar do senso estético e do gosto 

para as artes desde a tenra idade, além de impulsionar a imaginação infantil. Todas as edições 

trazem também uma última página cuja intenção é o diálogo direto entre o autor da revista e 

seus leitores. 

 

 

1. Um convite às crianças que lêem La Edad de Oro 

 

“Para los niños es este periódico, y para las niñas, por supuesto”. José Martí 

 

Na edição inicial da Revista temos como ilustração da primeira página um quadro de 

Edward Magnus6 que retrata dois irmãos, uma menina mais velha e um menino ainda bebê, 

gravura que Martí faz alusão na revista como “hermanitos felices”.  

 

 

Fig 14 – Ilustração de abertura da primeira edição. 

(Fonte: MARTÍ, 1989, p. 01) 

 

 

                                                
6 Pintor alemão. 
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Nesse primeiro exemplar temos uma primeira página intitulada Á los niños que lean 

La Edad de Oro à maneira de Editorial; uma carta de apresentação da proposta da revista aos 

seus leitores. Nesse artigo está condensado o ideário que Martí desenvolve na revista. O 

cubano inicia o diálogo com os leitores afirmando 

 

Para los niños es este periódico, y para las niñas, por supuesto. Sin las ninãs no se 
puede vivir, como no se puede vivir la tierra sin luz. El niño ha de trabajar, de andar, 
de estudiar, de ser fuerte, de ser hermoso: el niño puede hacerse hernoso aunque sea 
feo; un niño bueno, inteligente y aseado es siempre hermoso. (…) Este periódico se 
publica para conversar una vez al mes, como buenos amigos, con los caballeros de 
mañana, y con las madres de manaña; (…) Todo lo que quieran saber les vamos a 
decir, y de modo que lo entiendan bien, con palabras claras y con láminas finas. Les 
vamos á decir cómo está hecho el mundo: les vamos á contar todo lo que han hecho 
los hombres hasta ahora (MARTÍ, 1989: 02). 
 
 

Uma face original do pensamento de Martí é o destaque às meninas. As mulheres em 

diversas localidades pelo mundo não podiam exercer a cidadania e desconsideradas como 

sujeitos, em completa assimetria com o mundo masculino. Usando como exemplo o Brasil do 

início do século XIX, “as mulheres tinham, na melhor das hipóteses, uma cidadania sub 

rogada, derivada daquela de seus maridos, cidadãos porque proprietários de terras e de 

escravos” (STRECK: 2008). As crianças também estavam envoltas nesse “não 

reconhecimento”, entendendo que ser criança e ainda do sexo feminino carregava em si uma 

negação ainda maior de direitos. Apesar de exemplificar os meninos como cavaleiros de 

amanhã e as meninas como as futuras mães, não podemos deixar de afirmar que as meninas 

alcançam um lugar de destaque e importância nos escritos do cubano que já aponta para uma 

equivalência na educação entre gêneros.  

A perspectiva de Martí é escrever para os meninos e meninas de forma simples, mas 

não simplista. O cubano se propõe a dialogar com as crianças na descoberta de um mundo 

novo que está presente na forma e conteúdo das coisas, na cultura, no sentimento e nas 

pessoas. Ao invés de inventar explicações mágicas para responder a questionamentos ou 

contar alguma história, Martí se preocupa em argumentar desde os acontecimentos do 

cotidiano e da vida. Não que ignore a força da imaginação infantil, mas procura impulsionar a 

imaginação das crianças com argumentos e evidencias da cultura e história humanas. Ainda 

na carta, ele continua a demonstrar essa intenção: 

 

Falaremos de tudo o que se faz nas oficinas, onde acontecem coisas mais curiosas e 
interessantes do que nos contos de fadas, porque são magia de verdade, uma mais 
linda que a outra: e lhes diremos o que se sabe sobre o céu, e sobre o fundo do mar 
e da terra: e lhes contaremos contos de rir e romances de meninos, para quando 
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tiverem estudado bastante, ou brincado muito e quiserem descansar (MARTÍ, 2006: 
17-18).  
 

Essa “magia de verdade” que Martí considera mais interessante do que os contos de 

fada, está ligada ao contexto histórico, aos fatos reais que estão diariamente em volta e que 

muitas vezes não se sabe explicar. Ou mesmo pela falta de conhecimento da história da 

formação dos próprios povos originários, de costumes e culturas pensados como modernos ou 

provenientes de outros países quando se trata de uma parte do passado que foi deixada para 

trás. A “verdadeira magia”, segundo Martí, está em saber o significado das coisas, suas 

composições, a evolução da história dos povos que trazem muitas respostas esquecidas. 

Em toda a revista Martí trabalha com uma perspectiva utópica, onde os ensinamentos, 

valores e sentimentos como o da solidariedade e o valor do saber são reforçados. Martí não 

esboça menos critério com os textos por serem escritos para as crianças, o mesmo traço 

utópico e crítico com que ele escreve seus artigos para os jornais é empregado na escrita 

infantil com o cuidado de se fazer entender, ou seja, é uma escrita com maior ternura e não de 

menor qualidade. Podemos identificar nos artigos de La Edad de Oro uma espécie de 

pedagogia da esperança; para o cubano não se trata de escrever apenas para formar o futuro da 

América, se trata de cultivar a esperança de nuestra América onde os meninos e meninas 

possam viver e crescer compreendendo e cultivando o amor aos povos e a Pátria, conceito 

lapidar e original do seu pensamento político. 

 

Para as crianças trabalhamos, porque as crianças são as que sabem querer, porque as 
crianças são a esperança do mundo. E queremos que nos queiram, e nos vejam como 
parte do seu coração (MARTÍ, 2006: 18). 
 

Para o intelectual cubano, uma das maiores qualidades das crianças é a curiosidade, a 

busca pelo conhecimento. Para além da busca pelo conhecimento, Martí não qualifica as 

crianças como seres sem conhecimento algum à espera de “preenchimento”. Ele valoriza o 

conhecimento que as crianças têm, e afirma que os meninos sabem mais do que aparentam, o 

que não é um pensamento comum nem nos tempos atuais. As crianças quase sempre são 

vistas como as que devem receber algum ensinamento, sendo raro uma perspectiva que reflita 

sobre uma capacidade de troca de conhecimentos. Martí tenta travar um diálogo horizontal 

com os ninõs, e para provar que realmente o pensamento das crianças é valoroso, o autor 

propõe que as cartas bem escritas sejam publicadas na Revista com a assinatura dos autores 

que é para que se reconheça o valor da criança.  Ainda no artigo Á los niños que lean La Edad 

de Oro Martí tenta deixar claro para o próprio leitor a sua importância: 
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Quando uma criança quiser saber algo que não esteja na A Idade de Ouro, escreva-
nos como se nos houvesse conhecido a vida toda, que nós lhe responderemos. Não 
importa que a carta venha com erros ortográficos. O que importa é que a criança 
queira saber. E se a carta estiver bem escrita, a publicaremos em nosso correio com a 
assinatura ao final, para que se reconheça que a criança tem valor. Os meninos 
sabem mais do que aparentam, e se lhes pedissem que escrevessem o que sabem, 
coisas muito boas escreveriam (MARTÍ, 2006: 18). 

 
 

Uma importante característica no pensamento de Martí é a atenção para a equivalência 

entre a educação de meninos e meninas. O cubano aponta, em meio ao século XIX, uma 

igualdade de gênero onde as meninas devem ter a possibilidade e o direito de saber o mesmo 

que os meninos.  Ele lamenta que os adultos de seu tempo não possam conviver e conversar 

igualmente, pois para as mulheres só foram ensinados assuntos referentes à divertimentos e 

moda, onde fica claramente separada a figura masculina como pertencente ao espaço público 

e a feminina ao privado. Martí ainda dá o tom da relação de troca de conhecimento entre os 

gêneros, que seria uma troca de amigos onde a relação se torna horizontal. Ele não descarta a 

existência de assuntos que sejam propriamente femininos, mas deixa claro que é 

completamente possível e necessária uma equivalência intelectual entre homens e mulheres. 

Para ele as meninas devem saber tanto quanto os meninos: 

 

Assim queremos que os meninos da América sejam: homens que digam o que 
pensam, e o digam bem homens eloquentes e sinceros. As meninas devem saber o 
mesmo que os meninos, para poder falar com eles como amigos enquanto vão 
crescendo; é uma pena que o homem tenha que sair da sua casa para ter com quem 
conversar, porque as mulheres da casa não sabem falar-lhes nada além de diversões 
e de moda. Mas existem coisas muito delicadas e ternas que as meninas entendem 
melhor; e para elas lhes escreveremos de modo a agradá-las; (…) As meninas 
também podem escrever-nos suas cartas, e perguntar-nos quanto quiserem saber, e 
mandar-nos suas composições para o concurso de cada seis meses. Certamente as 
meninas ganharão (MARTÍ, 2006: 18)! 
 
 

Ao longo do texto de apresentação, o intelectual faz uma tentativa de estabelecer um 

vínculo de amizade entre ele e a criança leitor. A intenção é trabalhar o sentido da leitura 

como se estivessem, o autor e os leitores, entre amigos. Martí finaliza o texto afirmando que 

 

O que queremos é que os meninos sejam felizes, como os irmãozinhos da nossa 
gravura; e se alguma vez uma criança da América nos encontrar pelo mundo, que 
nos aperte muito a mão, como velhos conhecidos, dizendo onde todo o mundo possa 
ouvi-la: “Este homem de A Idade de Ouro foi meu amigo!” (MARTÍ, 2006: 18). 

  

Na tentativa de apresentar o pensamento martiano expresso na Revista analiso neste 

capítulo uma série de textos extraídos das quatro edições de La Edad de Oro. A atenção 

central do percurso metodológico se deteve em condensar os escritos cujo fio condutor dos 
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temas articula conteúdos de história, arte, autoctonia e luta anti-colonial.  

Analiso neste capítulo os seguintes conteúdos da Revista: A Ilíada, de Homero, 

narrativa que remonta à antiguidade clássica; As Ruínas Indígenas, texto que a partir do 

México retrata as civilizações indígenas antes e depois da expansão européia e dos sentidos da 

colonização. O Padre Las Casas, narrativa em torno da história de Bartolomeu de Las Casas e 

de suas idéias de combate à escravidão indígena; o texto Histórias de Elefantes, remete aos 

povos originais da África; em Três Heróis, a narrativa destaca os efeitos de uma pedagogia 

exemplar baseada no modelo de Bolívar, San Martín e Hidalgo; o texto Músicos, Poetas e 

Pintores, apresenta uma face cosmopolita do autor em direção ao elementos da arte e cultura e 

A Exposição de Paris, uma larga descrição de um evento contemporâneo à própria Revista, 

destacando as noções correntes acerca da fé no progresso, na técnica e na ciência, os termos 

de destaque o pensamento de finais do século XIX.  

 

 

2. Os três heróis por escrito: uma pedagogia do exemplo 

 

José Martí dedicou sua vida à luta anti-colonial, pela emancipação de Cuba e ao ideal 

de independência e unificação dos povos de nuestra América, idéias vivas no conteúdo da 

Revista. A narrativa que inaugura o primeiro número de La Edad de Oro leva o título de “Três 

Heróis”. Os heróis da história, Símon Bolívar7, Hidalgo8 e San Martín9, aqui considerados 

heróis e mártires da luta pela independência em terras de nuestra América. A narrativa tem 

início com um viajante que chega na cidade de Caracas (Venezuela) e tem como primeira 

atitude procurar a estátua de Bolívar: 

 

Contam que um dia um viajante chegou a Caracas ao anoitecer, e sem sacudir a 
poeira do caminho, não perguntou onde se comia, nem onde se dormia, mas como 
poderia chegar à estátua de Bolívar. E contam que o viajante, sozinho com as 
árvores altas e cheirosas da praça, chorava diante da estátua, que parecia mover-se, 
como um pai quando seu filho se aproxima. O viajante fez bem, porque todos os 
americanos devem amar Bolívar como a um pai. Amar Bolívar, e a todos os que 
lutaram como ele para que a América fosse do homem americano. Todos: o herói 
famoso, e o último soldado, que é um herói desconhecido. Até mais belos ficam 
aqueles que lutam para ver sua pátria livre (MARTÍ, 2006: 20). 
 
 

 

                                                
7 Simón Bolívar (1783 – 1830) é considerado o libertador da América, tendo comandado as lutas 
independentistas da Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. 
8 Miguel Hidalgo y Costilla (1753 – 1811) é tido como o precursor da independência do México. 
9 José de San Martín (1778 – 1850) liderou os movimentos de independência na Argentina e Chile. 
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Martí desenvolve um conceito contrário ao costumeiro herói dos contos infantis que 

usualmente são belos príncipes lutando para salvar belas moças. Em sua narrativa, o herói é 

identificado pelo caráter e valor de homem que luta pela liberdade de sua pátria e com o povo. 

Martí trabalha com a perspectiva pedagógica exemplar mostrando às crianças o homem das 

repúblicas americanas, a quem deveriam admirar e reconhecer como heróis. À medida que a 

história vai apresentando cada um dos heróis os textos são acompanhados pela gravura dos 

mesmos tendo assim, três gravuras que ilustram as figuras de Bolívar, Hidalgo e San Martín. 

 

   

Fig 15 – Símon Bolívar              Fig 16 – Padre Hidalgo                    Fig 17 – San Martín 

               (Fonte: MARTÍ, 1989, p. 03)     (Fonte: MARTÍ, 1989, p. 05)            (Fonte: MARTÍ, 1989, p. 03) 

 

 É interessante também o destaque aos heróis que não atribuíram fama ao seu nome e 

rosto, mas que também dedicaram a vida a causa da liberdade. A temática da liberdade vai 

sendo trabalhada e valorizada nas personagens, mas sempre existe a preocupação de ilustrar 

que essas características e valores podem ser comuns aos homens como um todo e às próprias 

crianças. A liberdade é ligada diretamente ao valor da honra: só é honrado o homem que pode 

ser livre e só há liberdade com honradez. Ao tema da liberdade é agregada também a 

característica da ousadia, o intelectual chama de homem honrado aqueles que pensam e falam 

sem hipocrisia e que tem a coragem e lucidez de desobedecer as leis quando elas são injustas. 

Na literatura convencional do período, é improvável que os escritos para as crianças, 

incitassem qualquer forma de desobediência à ordem, às hierarquias estabelecidas, nesse caso 

em exame, a lei, Martí trabalha essa desobediência numa perspectiva de justiça social: se não 

há leis que respeitem os homens, os homens também não devem respeitar a lei somente 

porque ela representa uma instância superior. Para ele, desde o momento em que a criança 

começa a pensar, suas ideias devem refletir sobre aquilo que observam. Dessa forma, Martí 

desenvolve o valor da honra dentro da história: 
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Liberdade é o direito que todo homem tem de ser honrado, e de pensar e de falar 
sem hipocrisia. Na América não se podia ser honrado, nem pensar, nem falar. Um 
homem que oculta o que pensa, ou que não se atreve a dizer o que pensa, não é um 
homem honrado. Um homem que se conforma em obedecer a leis injustas, e permite 
que pisem no país em que nasceram aqueles mesmos que o maltratam, não é um 
homem honrado. A criança, logo que começa a pensar, deve pensar em tudo o que 
vê, deve padecer por todos os que não podem viver com honradez, deve trabalhar 
para que possam ser honrados todos os homens, e deve ser um adulto honrado 
(MARTÍ, 2006: 20). 
 

 
 A descrição dos heróis na narrativa se prende muito mais às características de caráter 

e sentimento do que a qualquer atributo físico. O primeiro herói mencionado é Símon Bolívar, 

que lutou para que a América pudesse despertar dos tempos de opressão. Apesar de 

personificar os exemplos para qualificar o herói americano, o autor deixa claro que nenhum 

homem vale mais do que um povo tornando assim, o povo como o principal sujeito da história 

em busca da liberdade.  Na narrativa, Martí descreve Bolívar da seguinte forma: 

 

Bolívar era pequeno de corpo. Os olhos relampejavam, e as palavras brotavam-lhe 
dos lábios. Era como se estivesse sempre pronto para montar seu cavalo. Era seu 
país, seu país oprimido, que pesava em seu coração, e não o deixava viver em paz. A 
América inteira estava apenas despertando. Um homem sozinho nunca vale mais 
que um povo inteiro, mas há homens que, mesmo quando seu povo se cansa, eles 
não se cansam. (…) Esse foi o mérito de Bolívar, que não se cansou de lutar pela 
liberdade da Venezuela, quando parecia que a Venezuela já se cansava (MARTÍ, 
2006: 22). 

 

Bolívar é o exemplo máximo do herói americano, aquele que luta incansavelmente 

pelo direito dos homens em definir o próprio destino e por uma América livre. E luta, sem 

distinção de cor ou credo, ao lado dos que ousam lutar em nome da liberdade. A narrativa dá o 

tom para que as crianças possam imaginar um exército diferente, um exército de corações que 

lutavam pela força e grandeza das ideias bolivarianas. Em destaque também o esforço de 

apresentar uma linha histórica de identificação com os leitores, onde, por exemplo, os que 

lutam pela liberdade juntamente com Bolívar, formam um exército de jovens. Martí, também 

apresenta o pensamento continental de Bolívar que entende como sua terra não só a 

Venezuela, e sim toda a América. 

 

Os espanhóis o derrotaram e o expulsaram do país. Ele foi a uma ilha, para ver sua 
terra de perto, e pensar em sua terra. Um negro generoso o ajudou quando ninguém 
mais queria ajudá-lo. Voltou um dia a lutar, com trezentos heróis, com os trezentos 
libertadores. Libertou a Venezuela. Libertou Nova Granada. Libertou o Equador. 
Libertou o Peru. Fundou uma nova nação, a nação da Bolívia. Ganhou batalhas 
sublimes com soldados descalços e quase nus. Tudo tremia e se enchia de luz ao seu 
redor. Os generais lutavam ao seu lado com valor sobrenatural. Era um exército de 
jovens. Jamais se lutou tanto, nem melhor, no mundo pela liberdade. Bolívar não só 
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defendeu ardentemente o direito dos homens de governarem a si mesmos, como 
também o direito da América a ser livre (MARTÍ, 2006: 22). 

 
O segundo herói da narrativa é Hidalgo, um “padre do povo”, como é qualificado na 

história, um lutador pela liberdade do México. Vale ressaltar que sempre ao serem 

apresentados, os heróis não são recriados como lutadores solitários. Estão em companhia de 

outros que compartilham do mesmo sentimento de liberdade, afirmando a valorização do 

sujeito coletivo ao invés da projeção do herói. Além de ressaltar esse sentimento coletivo, 

Martí faz menção aos jovens envolvidos nas lutas independentistas. Uma das grandes 

qualidades de Hidalgo é sua riqueza de conhecimento; sabe ler em francês que é um 

conhecimento precioso para a época, mas o seu aprendizado em língua francesa não se dá 

pelo status de dominar um idioma europeu que poucos sabiam, e sim porque o conhecimento 

dessa língua possibilitou a leitura de ideias do século XVIII ligadas ao novo vocabulário de 

matriz iluminista. Hidalgo tem como grande qualidade a busca pelo conhecimento, que o 

autor faz questão de ressaltar. 

 

 O México tinha mulheres e homens valorosos, que não eram muitos, mas valiam 
por muitos: meia dúzia de homens e uma mulher preparavam a forma de tornar seu 
país livre. Eram uns quantos jovens valentes, o esposo de uma mulher liberal, e um 
padre do povo que amava muito os índios, um sacerdote de sessenta anos. Desde 
criança o padre Hidalgo foi de boa raça, daqueles que buscam o conhecimento. 
Aqueles que não querem saber são da raça má. Hidalgo sabia francês, que naquele 
tempo era coisa de mérito, porque poucos sabiam. Leu os livros dos filósofos do 
século dezoito, que explicaram o direito do homem de ser honrado, e de pensar e de 
falar sem hipocrisia (MARTÍ, 2006: 22). 

 
Outra face apresentada é o amor aos povos, não há para Hidalgo distinção de raça. 

Outro elemento original que Martí apresenta aqui é o caráter de mestiçagem dos povos 

americanos: Bolívar foi ajudado por um homem negro e Hidalgo amava a população 

originária. É no amor dos heróis pelos homens que Martí defende a valorização do elemento 

autóctone e a autonomia dos homens, seja ele de qualquer cor ou etnia. O pensamento 

escravocrata ainda representa no século XIX, um sistema de força, mas os heróis da história, a 

exemplo do padre Hidalgo, encaram com horror a escravidão dos homens: 

 

Viu os negros escravizados, e se encheu de horror. Viu os índios, que são tão mansos 
e generosos, serem maltratados e se sentou entre eles como um irmão mais velho, 
para ensinar-lhes as artes finas que o índio aprende tão bem: a música, que consola; 
a criação do bicho-da-seda, que dá a seda; a criação da abelha, que dá mel. Tinha 
fogo dentro de si, e gostava de fabricar: criou fornos para queimar tijolos. De vez em 
quando era possível ver seus olhos verdes brilharem (MARTÍ, 2006: 22-23). 
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Outro valor marcante na obra de José Martí é o exercício da solidariedade mesmo que 

as pessoas fizessem parte de nações “rivais”, o ódio nutrido é ao sistema opressor e não aos 

povos. Em tempos de guerra a compaixão ao inimigo era considerada uma fraqueza pela 

maioria dos soldados, mas a narrativa vai formando um conceito de herói que não precisa ter 

como parte do seu caráter a crueldade com seu inimigo para derrotá-lo. O autor tenta 

evidenciar em um dos trechos que fala sobre a grandiosidade do padre Hidalgo em relação aos 

povos em guerra. 

A gente má só queria acompanhá-lo para roubar os povoados e se vingar dos 
espanhóis. Ele avisava aos chefes espanhóis que se os vencesse na batalha, os 
receberia na sua casa como amigos. Isso é ser grande! Atreveu-se a ser magnânimo, 
sem medo de que a soldadesca, que queria que ele fosse cruel, o abandonasse 
(MARTÍ, 2006: 23). 

 

O terceiro herói apresentado é San Martín, o “libertador do Sul”, tido como pai das 

Repúblicas Argentina e Chilena. A história de San Martín começa na luta pela liberdade 

espanhola, vimos que no trecho em que a narrativa conta as histórias da luta pela liberdade no 

México, com padre Hidalgo, a cordialidade entre os povos já é apontada. Não só a América 

lutava para se fazer livre, a Espanha, nação que colonizou boa parte da América e que ainda 

no final do século XIX mantinha possessões coloniais, também teve que lutar para defender 

sua liberdade quando Napoleão entrou no país, então o povo espanhol poderia entender a luta 

pela liberdade da pátria, uma vez que já tiveram que defender sua própria terra de invasões 

estrangeiras. O sentimento de liberdade é construído ao longo de todo a narrativa criando 

sempre uma linha histórica de aproximação com as crianças. O sentimento de amor à pátria, 

da honra, e de defesa da liberdade são valores que as crianças trazem tão bem quanto os 

homens crescidos.  

 

Quando Napoleão entrou na Espanha com seu exército, para tirar dos espanhóis a 
liberdade, todos os espanhóis lutaram contra Napoleão: lutaram os velhos, as 
mulheres, as crianças; um menino valente, um catalãozinho, fez fugir um batalhão 
numa noite, disparando tiros e mais tiros do canto de uma colina: encontraram o 
menino morto de fome e de frio, mas tinha uma luz, e sorria, como se estivesse 
contente (MARTÍ, 2006: 24).  

 

San Martín cresceu em terras americanas e, assim como Martí, era filho de pais 

espanhóis. Seus pais o enviaram à Espanha para a formação militar, mas assim que San 

Martín soube que a América lutava por sua liberdade voltou para defendê-la. A descrição de 

San Martín é de um homem implacável e de poucas palavras, era como se seu coração pesasse 

mais que todo o corpo ao ver a América sob jugo espanhol e homens escravizados. Apesar de 
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ser filho de espanhóis e de ter integrado a força militar espanhola, Martín reconhecia a 

América como sua pátria, e como homem americano era seu dever lutar pela liberdade 

americana. A narrativa apresenta Martín como um homem que  

 

Falava pouco: parecia de aço; olhava como uma águia: ninguém o desobedecia. Seu 
cavalo ia e vinha pelo campo de batalha, como um raio pelo ar. Assim que soube que 
a América lutava para se libertar, veio à América: que lhe importava perder sua 
carreira se ia cumprir com seu dever? Chegou a Buenos Aires: não fez discursos: 
levantou um esquadrão de cavalaria e sua primeira Batalha foi em San Lorenzo: 
sabre na mão e se foi San Martín em busca dos espanhóis, que vinham muito 
seguros, tocando o tambor, mas ficaram sem tambor, sem canhões e sem bandeira 
(MARTÍ, 2006: 24). 
 
 

Na narrativa de Três Heróis, José Martí apresenta as característica do homem 

americano exemplar no qual as crianças devem se espelhar, e ter como ideal de caráter e valor, 

baseando-se nas histórias de vida de Bolívar, Hidalgo, Martín e dos povos que lutaram pela 

liberdade da América. Como síntese de Três Heróis, o intelectual cubano apela às 

formulações duais do bem e do mal. Os heróis, gigantes fundadores da terra livre; os 

opressores, ambiciosos e criminosos. 

 

O coração se enche de ternura ao pensar nesses gigantes fundadores. Esses são 
heróis; os que lutam para fazer os povos livres, ou os que sofrem na pobreza e 
desgraça para defender uma grande verdade. Os que lutam pela ambição, para 
escravizar outros povos, para ter mais poder, para tirar de outros povos suas terras, 
não são heróis, são criminosos (MARTÍ, 2006: 25). 

 

Em Três Heróis, a Revista propõe um diálogo com as crianças sobre os “gigantes 

fundadores da América”. Martí constrói o exemplo de herói apresentando as características e 

modelo de vida de Bolívar, San Martín e Hidalgo, em seu exercício de amor à pátria América. 

No entanto, o autor não circunscreve o efeito narrativo do argumento exemplar apenas aos 

heróis americanos. As qualidades e virtudes de outras civilizações são apresentadas em vários 

artigos da Revista analisados neste trabalho, como a narrativa A Ilíada a qual analiso em 

seguida. 

 

 

3. História, arte, autoctonia e luta anti-colonial: uma pauta em La Edad de Oro 

 

Em A Ilíada, de Homero, José Martí apresenta às crianças um dos textos fundadores da 

tradição ocidental. O autor se preocupa em contar logo no início da primeira edição a história 
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dos heróis fundadores da América, mas isso não representa que outras histórias importantes 

sejam descartadas por Martí: a base da instrução é de nuestra América para que as crianças 

possam se identificar e compreender prioritariamente a própria terra, mas a história e a cultura 

dos diferentes povos vai sendo contada a partir de argumentos interessantes à formação dos 

leitores. Martí com sua vivência de mundo cosmopolita, tendo vivido em diferentes lugares, 

alia a visão cosmopolita ao culto de suas raízes e da Pátria, permitindo dessa vivência resulte 

um internacionalismo e não o torne um estrangeiro de lugar nenhum.   

O artigo começa contando como a escrita da Ilíada foi composta e da dúvida sobre a 

autoria única do poema. Martí acredita que o único autor seja Homero, pois, para ele, no 

poema não se muda o modo de falar, nem o modo de pensar, nem o modo de fazer os versos e 

é difícil que um único povoado tenha tantos poetas que compunham versos com tanto 

sentimento como há em Ilíada. Martí vai explicando a história do poema para o leitor 

iniciante: explica seu conteúdo, suas personagens e vai desenvolvendo explicações de acordo 

com os acontecimentos narrados. Logo na abertura do artigo podemos ver uma gravura de 

Homero com uma escrita em grego.  

 

 

Fig 18 – Ilíada 

(Fonte: MARTÍ, 1989, p. 17) 
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Aos poucos as crianças vão conhecendo Menelau, Diomedes, Ulisses, Nestor, Aquiles 

e Agamenon, compreendendo suas histórias, desavenças e talentos. Martí aproveita a história 

de Ilíada para tratar de muitos outros temas como faz com o direito divino dos reis. 

 

 

Fig 19 – Ilíada 

(Fonte: MARTÍ, 1989, p. 21) 

 

 O cubano mantem sempre um fio de ligação entre as histórias: na de Mindinho os reis 

eram exemplo de desonestidade, pois estavam em busca sempre do autobenefício. Já na 

Ilíada, Martí vai contar de onde vem todo esse poder do rei, um poder inquestionável onde o 

soberano é a representação direta da divindade na terra. Ele desmonta a compreensão corrente 

do direito divino dos reis para as crianças, mostrando que essa é mais uma construção 

histórica para justificar o poder concentrado em determinados homens. 

 

Aquiles não é retratado no poema como filho de homem, e, sim, como filho da deusa 
do mar, a deusa Tétis. E isso não é muito estranho, porque ainda hoje dizem os reis 
que o direito de mandar nos povos vem de Deus, que é o que chamam “o direito 
divino dos reis”, e não é mais que uma ideia velha daqueles tempos de luta, em que 
os povos eram jovens e não sabiam viver em paz, como vivem no céu as estrelas, 
que todas têm luz ainda que sejam muitas, e cada uma brilha ainda que exista outra 
ao seu lado. Os gregos acreditavam, como os hebreus, e como muitos outros povos, 
que eles eram a nação favorecida pelo criador do mundo, e os únicos filhos do céu 
na terra. E como os homens são soberbos e não querem admitir que outro homem 
seja mais forte ou mais inteligente que eles, quando havia um homem forte e 
inteligente que se fazia rei por seu poder, diziam que era filho dos deuses. E os reis 
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ficavam contentes que as pessoas acreditassem nisso; e os sacerdotes diziam que era 
verdade, para que os reis lhe tivessem gratidão e os ajudassem. E assim mandavam 
juntos os sacerdotes e os reis (MARTÍ, 2006: 47-48). 
 

Os deuses, suas intrigas e preferências, vão sendo apresentados juntamente com a 

narrativa de Homero, e pouco a pouco o autor vai demonstrando que os deuses gregos são 

mera invenção humana. Cada homem imagina seus deuses à semelhança do seu povo e 

anseios, por isso, os deuses gregos e o seu céu eram tão parecidos com os homens gregos e a 

Grécia. A revista mostra que, apesar de não ser aparente, pelo menos para as crianças, a Ilíada 

traz muitas questões filosóficas, científicas e políticas onde a luta pelo governo de um só 

homem que obedece apenas às suas vontades não é o melhor exemplo a ser seguido. 

Novamente o povo é colocado como sujeito, são as decisões do povo que devem prevalecer 

frente a qualquer governo tirano. 

 
Na Ilíada, ainda que não pareça, existe muita filosofia, e muita ciência, e muita 
política, e se ensina aos homens, mais ou menos sem querer, que os deuses não são 
na realidade mais que poesias da imaginação, e que os países não podem governar 
pelo capricho de um tirano, e, sim, pelo acordo e respeito dos principais homens que 
o povo escolhe para explicar o modo como querem que governem (MARTÍ, 2006: 
49).  

 

Outro destaque na Revista é a demonstração do belo como o simples. Para Martí, a 

poesia de Homero se torna mais bonita e especial por contar histórias sem utilizar palavras 

arrogantes, recursos que, segundo Martí, os poetas usam apenas porque soam bem. Dessa 

maneira, Martí destaca o valor das palavras: não é necessário que se digam apenas por enfeite 

o importante é dizer o que se vê. A função do poeta não está em enfeitar a verdade e sim 

contá-la de forma original e com tamanha veracidade que as histórias não sejam esquecidas, 

como, para Martí, é o exemplo da Ilíada.  

 
Contudo, o mais bonito da Ilíada é aquela maneira de pintar o mundo, como se o 
homem o visse pela primeira vez, e corresse de um lado para outro chorando de 
amor, com os braços levantados, perguntando ao céu quem pode tanto, e onde está o 
criador, e como compôs e manteve tantas maravilhas. E outra beleza da Ilíada é o 
modo de dizer as coisas, sem essas palavras arrogantes que os poetas usam porque 
soam bem; e, sim, com poucas e fortes palavras como quando Júpiter consentiu que 
os gregos perdessem algumas batalhas, até que se arrependessem da ofensa que 
tinham feito a Aquiles, e “quando disse que sim, estremeceu o Olimpo”. Homero 
não procura fazer comparações entre as coisas que não se veem, e, sim entre as 
coisas que se veem: de maneira que o que ele conta não se esquece, porque é como 
se os tivesse tido diante dos olhos (MARTÍ, 2006: 49-50). 
 
 

Na Revista o autor vai demonstrando aos leitores iniciantes a importância de ler uma 

obra grandiosa como a de Homero.  Para Martí, ao ler a Ilíada o leitor “sente-se como um 



67 

gigante, ou como se estivesse no topo de um monte, com o mar sem fim aos seus pés” 

(MARTÍ, 2006). O destaque é também à força das palavras que trazem vivacidade à obra: 

como se a força das palavras na Ilíada pudesse reviver a história. Acreditando nisso, um outro 

importante apontamento refere-se às traduções, que fazem parte da vida literária de Martí, por 

acreditar na força da palavra, dedica um cuidado minucioso para que o fogo contido nas 

palavras não se perca em traduções distorcidas da versão original. Para ele, o aprendizado de 

diversos idiomas possibilita desfrutar o que há de belo e singular da palavra escrita. Sobre a 

Ilíada, Martí indica e comenta traduções realizadas em várias línguas:  

 

Em inglês, existem traduções excelentes, e aquele que souber inglês deve ler a Ilíada 
de Chapman, ou a de Dolsey, ou a de Landor, que têm mais de Homero que a de 
Pope, que é a mais elegante. Aquele que souber alemão deve ler a de Wolf, que é 
como estar lendo em grego. Aquele que não souber francês deve aprendê-lo em 
seguida, para que desfrute de toda a beleza daqueles tempos na tradução de Leconte 
de L'Isle, que faz os versos à moda antiga, como se fossem de mármore. Em 
castelhano, melhor é não ler a tradução que existe, que é de Hermosilla; porque as 
palavras estão ali, mas não o fogo, o movimento, a majestade, a divindade, às vezes, 
do poema em que parece que se vê o amanhecer do mundo, - em que os homens 
caem como os carvalhos ou como os pinhos, em que o guerreiro Ájax defende à 
lança seu barco dos troianos mais valentes, - em que Heitor, com uma pedrada, põe 
abaixo a porta de uma fortaleza, - em que os dois cavalos imortais, Xanthus e 
Dileus, choram de dor quando veem morto seu amo Pátroclo, - e as deusas amigas, 
Juno e Minerva, vêm do céu em um carro que a cada volta dada pela roda 
atravessam mais espaço do que o homem pode ver sentado em um monte, desde sua 
cadeira de balanço, até onde o céu se une ao mar (MARTÍ, 2006: 51). 

 

Após escrever sobre um texto fundamental da antiguidade clássica como A Ilíada, a 

escrita de Martí se debruça sobre a civilização indígena americana: o olhar cosmopolita do 

intelectual permite realizar articulações entre as civilizações, demonstrando de forma 

pedagógica para o leitor as especificidades e riqueza cultural dos povos originais. É um 

elemento recorrente nos escritos de La Edad de Oro a valorização do conhecimento de matriz 

autóctone além de evidenciar os conectivos com a história, mecanismo possível de 

recuperação e fortalecimento das raízes culturais. Assim ocorre no artigo As Ruínas Indígenas 

analisado a seguir. 

 

                                                Fig 20 – Las Ruinas Indias (Fonte: MARTÍ, 1989, p. 50) 
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Ao longo da Revista, Martí evidencia a história dos povos originários da América, 

mostrando a cultura, tecnologia e traços de um povo massacrado e inferiorizado desde o 

colonizador espanhol. Na segunda edição, o autor dedica um artigo para contar às crianças 

parte da história da América indígena. José Martí foi um dos raros intelectuais do seu tempo a 

apontar o caráter mestiço do povo americano como essencial para o fortalecimento da 

América. O conhecimento do passado e a aproximação das raízes históricas eram, para o 

intelectual cubano, elementos fundamentais para que os homens americanos pudessem 

assumir e defender sua própria identidade, e por isso, Martí desenvolve nessa Revista a 

valorização da autoctonia, contribuindo para a formação de uma nova cultura entre as crianças 

americanas e para a construção de um novo homem e uma nova mulher.  

O artigo que leva o título Ruínas Indígenas anuncia que não há poema mais belo e 

mais triste do que a história americana. E o povo originário vai crescendo ao olhar das 

crianças nas palavras da revista: o autor constrói uma pequena história da evolução dos povos 

indígenas mostrando dos povos mais simples até as civilizações mais complexas em arte, 

religião, grandiosa arquitetura, inteligência e outras características que são atribuídas à 

América dos índios.  

 

Não se pode ler sem ternura, e sem se ter a impressão de ver flores e plumas pelo ar, 
um desses bons livros velhos feitos de pergaminhos, que falam da América dos 
índios, de suas cidades e de suas festas, do valor de suas artes e da graça de seus 
costumes. Alguns desses índios viviam solitários e simples, sem roupas e sem 
necessidades, como povos recém-nascidos; e começaram a pintar suas estranhas 
figuras nas rochas das margens dos rios, onde os bosques são mais solitários e o 
homem pensa mais nas maravilhas do mundo. Outros eram povos mais antigos, e 
viviam em tribos, em aldeias de bambus ou de barro, comendo o que caçavam e 
pescavam, e lutando com seus vizinhos. Outros eram povos já formados, com 
cidades de cento e quarenta mil casas, e palácios adornados de pinturas de ouro, e 
grande comércio nas ruas e praças, e templos de mármore com estátuas gigante de 
seus deuses. Suas obras não se parecem às dos demais povos, do mesmo modo como 
não se parece um homem ao outro. Eles foram inocentes, supersticiosos e terríveis. 
Eles imaginaram seu governo, sua religião, sua arte, sua guerra, sua arquitetura, sua 
indústria, sua poesia. Tudo o que pertencia a esse povo era interessante, atrevido, 
novo. Foi uma raça artística, inteligente e limpa (MARTÍ, 2006: 92-93). 
 
 

O autor cita várias histórias indígenas e vai mostrando a diversidade e riqueza de 

etnias como os nahuatles e maias do México, os chibchas da Colômbia, os cumanagotos da 

Venezuela, os quéchuas do Peru, os aymaras da Bolívia, os charruas do Uruguai e os 

araucanos do Chile. “Com a imaginação se veem coisas que não se podem ver com os olhos” 

(MARTÍ, 2006), e assim o autor leva as crianças até Tenochtitlán, Cholula, Utátlan.  

Numa perspectiva pedagógica, Martí vai construindo algumas histórias indígenas 

comparando com outras civilizações ocidentais mais conhecidas para que sempre haja um 
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referencial em que as crianças possam se apoiar: 

 

Há reis como o chichimeca Netzahualpilli, que matam seus filhos porque 
desobedeceram à lei, do mesmo modo como o romano Bruto deixou matarem seu 
filho; há oradores que se levantam chorando, como o tlascalteca Xicotencatl, 
rogando a seu povo que não deixasse entrar o espanhol, como se levantou 
Demóstenes rogando aos gregos que não deixassem entrar Fillipo; há monarcas 
justos como Netzahualcoyotl, o grande poeta-rei dos chichimecas, que sabe, como o 
hebreu Salomão, levantar templos magníficos ao criador do mundo e fazer com alma 
de pai justiça entre os homens (MARTÍ, 2006: 94-95).  

 

Sendo Martí um dos raros intelectuais do século XIX que valorizavam a cultura 

originária americana, e certo de que o colonizador vislumbrava destruir a cultura indígena 

para além das heranças materiais, visto que havia uma permanente campanha de difamação do 

povo indígena, a Revista destaca às crianças a face cruel e opressora da colonização. A 

ignorância e a supertição impossibilitavam a convivência intercultural dos povos que 

utilizavam a força para subjugar ao seu domínio uma cultura considerada inferior, assim como 

aconteceu entre o colonizador e o indígena americano. Sobre o massacre sofrido pela 

população indígena o autor indica leituras como a do soldado espanhol Bernal Díaz e também 

o sacerdote Bartolomeu de las Casas, a quem dedica um artigo em outra edição de La Edad de 

Oro.      

 

A superstição e a ignorância transformam em bárbaros os homens em todos os 
povos. E dos índios falaram mais do que o necessário sobre essas coisas os 
espanhóis vencedores, que exageravam ou inventavam defeitos da raça vencida, para 
que a crueldade com que a tratavam parecesse justa e conveniente ao mundo 
(MARTÍ, 2006: 95). 

 

Os perigos da ignorância e da supertição são novamente ressaltados na Revista: o 

colonizador espanhol conseguiu adentrar e destruir Tenochtitlán aproveitando-se da rivalidade 

entre o próprio povo indígena e de suas supertições. Outro perigo destacado é a opressão. Não 

há diferença em ser oprimido pela própria cultura ou por uma cultura externa, as marcas que o 

sistema opressor deixa são as mesmas. 

     

Os astecas governaram como comerciantes, juntando riquezas e oprimindo o país; e 
quando chegou Cortês com seus espanhóis, venceu os astecas com a ajuda dos cem 
mil guerreiros índios que foram se unindo, pouco a pouco aos povos opressores. As 
armas de fogo e as armaduras de ferro dos espanhóis não amedrontaram os heróis 
índios; mas o povo fanático já não queria obedecer a seus heróis, acreditou que 
aqueles eram os soldados do deus Quetzalcoalt, que os sacerdotes haviam anunciado 
que voltaria do céu para os libertar da tirania. Cortês aproveitou-se das rivalidades 
entre índios, confundiu os que sentiam ciúmes, foi separando os chefes de seus 
povos acovardados, ganhou com presentes ou aterrorizou os fracos com ameaças, 
prendeu ou assassinou os justos e os bravos; e os sacerdotes que vieram da Espanha 
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depois dos soldados colocaram abaixo o templo do deus índio, e colocaram em cima 
o templo de seu deus (MARTÍ, 2006: 95-96). 
 
 

 Martí descreve no artigo a beleza da cidade de Tenochtitlán quando Cortêz chega ao 

México. É uma descrição rica da cultura local, destacando ao leitor o comércio, o modo de 

viver, de vestir, as edificações, entre outras coisas. O modo de educação das crianças 

indígenas também aparece na descrição do autor: é uma escola onde se aprendiam ofícios 

manuais, canto, dança, o cultivo da terra, que Martí julga necessário para todo homem, entre 

outras práticas. 

O autor deixa claro às crianças como a opressão colonial pode destruir uma cultura por 

mais significativa e grandiosa. As suntuosas cidades indígenas mexicanas foram colocadas 

abaixo e seu povo escravizado, os colonizadores espanhóis não queriam que restasse uma 

lembrança digna das terras que um dia foram governadas pelos nativos. E assim ocorreu: 

deixaram apenas ruínas: ruínas de uma arquitetura que um dia foi grandiosa e um povo em 

ruínas.   

 

De toda aquela grandeza apenas restam no museu uns poucos vasos de ouros, umas 
pedras como um guiso, de obsidiana polida, e um ou outro anel lavrado! 
Tenochititlán não existe, não existe Tulán, a cidade da grande feira. Não existe 
Texcoco, o povo dos palácios. Os índios de agora, ao passar diante das ruínas, 
abaixam a cabeça, movem os lábios como se dissessem algo, e enquanto as ruínas 
não ficam para trás, não colocam o chapéu. Desse lado do México, onde viveram 
todos esses povos de uma mesma língua e família, que ganharam o poder por todo o 
centro da costa do Pacífico onde estavam os nahuatles, não restou depois da 
conquista nem uma cidade inteira, nem um templo inteiro (MARTÍ, 2006: 98). 

 

O combate ao modelo colonial opressor é temática recorrente em toda a obra de Martí, 

e dessa forma, o tema é abordado de forma ampla na revista La Edad de Oro. Em As Ruínas 

Indígenas é a opressão colonial que sufoca e subjuga a vasta cultura original indígena e, 

partindo de uma perspectiva pedagógica fundada no exemplo, José Martí traz também na 

Revista um artigo que conta às crianças a heróica luta do padre Las Casas contra a escravidão 

indígena. Em destaque no texto analisado a seguir, a figura de Bartolomeu de Las Casas é 

apresentada de modo a suscitar no público leitor uma reflexão acerca de um modelo de 

dedicação à causa indígena. 

O artigo Padre Las Casas é sobre o sacerdote Bartolomeu de Las Casas (1484-1566), 

espanhol nascido em Sevilha que dedicou sua vida em defesa dos povos indígenas 

americanos. É um recurso pedagógico utilizado por Martí apresentar temas transversais às 

edições da Revista, sendo a questão indígena um dos mais abordados. No artigo As Ruínas 
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Indígenas, publicado na segunda edição de La Edad de Oro, o autor já havia mencionado a 

figura do padre Las Casas, mas por sua importância histórica na defesa dos direitos indígenas 

encontramos na terceira edição um artigo dedicado a história do padre Las Casas. No ano em 

que a Revista é publicada, se completa quatro séculos do nascimento de Bartolomeu de Las 

Casas, cuja memória, após quatrocentos anos, ainda se encontra presente. Segundo Martí isso 

se dava porque, Las Casas “parece que continua vivo até hoje, porque foi homem bom” 

(MARTÍ, 2006). 

 
Fig 21 – El Padre Las Casas 

(Fonte: MARTÍ, 1983, p. 88) 

 

Aos vinte e quatro anos, o padre Las Casas tomou parte da expedição de Colombo à 

ilha Espanhola10, esperando encontrar muitas maravilhas nas novas terras. Em todos os artigos 

de La Edad de Oro que abordam a população indígena americana Martí se refere ao massacre 

realizado pelo colonizador espanhol à população nativa, mas é através dos relatos de Las 

                                                
10  Atual República Dominicana. 
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Casas que as crianças podem conhecer como os índios receberam um tratamento cruel do 

colonizador espanhol. Para Las Casas, que imaginava ver maravilhas em terras americanas, e 

se deparou com um comportamento de muita crueldade por parte dos espanhóis, era difícil 

acreditar que o povo ao qual ele fazia parte era capaz de tamanhas atrocidades.  

 

Gostava muito de falar a bordo e fazer discursos. (…) Viajava todo alegre no barco, 
imaginando que ia ver muitas maravilhas. Porém, desde que havia chegado, quase 
não falava. A terra, essa sim, era muito linda, e se vivia ali como dentro de uma flor: 
mas aqueles conquistadores assassinos só podiam vir do inferno, não da Espanha! 
Porque espanhol ele também era, assim como seu pai, sua mãe: mas ele não saía 
pelas ilhas Lucayas11 para capturar índios livres: porque depois de dez anos não 
havia restado nenhum índio vivo em meio aos três milhões ou mais que vivam na 
Espanhola! Ele não caçava os índios com cães famintos, para matá-los de trabalhar 
nas minas: ele não queimava as mãos e os pés deles quando se sentavam, só porque 
não aguentavam mais andar, ou arreavam a cabeça porque já não tinham forças: ele 
não os chicoteava até vê-los desmaiar, só porque não sabiam informar aos seus amos 
o local onde havia mais ouro: ele não se divertia com os amigos na hora de comer, 
só porque o índio da cozinha não aguentou o peso da carga que trazia da mina e 
como castigo mandou cortar-lhe as orelhas: ele não usava gibão de luxo nem aquela 
capa pomposa para ir todo galante para a praça às doze horas, para assistir a 
condenação à fogueira a queima dos cinco índios que a justiça do governador 
mandou executar (MARTÍ, 2006: 147-148). 
 
 

O amor de Las Casas pelos índios e a luta por direitos terá sua origem, talvez, quando 

o padre “os viu arder, os viu olhar com desprezo, na fogueira, para os seus malfeitores” 

(MARTÍ, 2006). Em pouco tempo o padre já era conhecido na Ilha e mesmo na Espanha. 

Martí conta que o padre não tem nenhum outro poder além do seu coração, e é com ele que 

Las Casas enfrenta os fazendeiros e protesta contra a morte dos índios. Apesar de sacerdote, 

lugar social muito almejado à época e de forte influência social, os apelos de Las Casas não 

parecia surtir efeito com os fiéis, pelo evidente interesse em defender a vida humana ao invés 

dos interesses hierárquicos da Igreja.  

 

Esperava por seus ouvintes junto ao portão do auditório, caminhando depressa, com 
as mãos para trás, para dizer-lhes que vinha muito assustado, pois tinha visto 
morrerem seis mil crianças indígenas em três meses. E os ouvintes lhe diziam: 
“Acalme-se, mestre, que logo se fará justiça”: colocavam a capa sobre os ombros e 
iam comer e beber com os senhores de escravos, que eram os ricos dali, e tinham 
bom vinho e bom mel de Alcarria. Para Las Casas não havia nem comida e bebida, 
nem sonho: sentia na própria carne os dentes do dos cães molossos que os 
fazendeiros deixavam sem comer, para que famintos caçassem melhor os índios 
fugitivos: parecia que era sua própria mãe que jorrava sangue, quando descobria que 
haviam decepa;do a mãe de um índio só porque ele não pôde com a enxada: Las 
Casas acreditava que ele era o culpado de toda essas crueldade, pois não a 
solucionava; sentiu então que se iluminava e crescia, e que amava todos aqueles 
índios americanos como se fossem seus filhos (MARTÍ, 2006: 149).  

                                                
11 Nome das ilhas Bahamas no período colonial. 
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O artigo aborda a trajetória do padre Las Casas em meio século de luta pelo direito dos 

povos indígenas: uma luta solitária contra o poder colonial e dos grandes proprietários de 

terra. Martí ressalta a importância do saber em vários artigos da Revista, e uma qualidade 

destacada em Las Casas, é o uso da palavra escrita em sua luta,“a única maneira de se 

combater a maldade é através da palavra, e há muita maldade para denunciar, e a estou 

descrevendo de forma que ninguém a possa negar, em latim e castelhano” (CASAS apud 

MARTÍ, 2006).  

Outra importante questão no artigo O Padre Las Casas é a tolerância religiosa. Uma 

das principais justificativas para o massacre de índios no período era o fato de não serem 

cristãos, justificativa constantemente usada pelos conselheiros dos reis espanhóis, 

principalmente por Sepúlveda, conselheiro do rei Felipe e um dos principais inimigos da luta 

de Las Casas. Sobre essa questão 

 

Las Casas dizia a Sepúlveda que eles não tinham culpa por desconhecer a existência 
de Cristo, nem por desconhecer as línguas em que se falava de Cristo, nem por não 
ter notícia de Cristo que não fosse aquela que lhes haviam trazido junto com as 
armas; portanto, sendo assim, não podiam ser culpados de viverem sem o 
cristianismo (MARTÍ, 2006: 151). 

 

Martí mostra às crianças que até mesmo um defensor como Las Casas está passível ao 

erro: no início do processo da conquista o padre defende a escravidão negra ao invés da 

escravização indígena, pois, supostamente, os negros resistiriam melhor ao calor. No entanto, 

logo que compreendeu o modo e funcionamento do sistema escravagista, mudou radicalmente 

sua opinião. Segundo o artigo, o padre esmurrava o peito e dizia: “quisera pagar com meu 

próprio sangue aquele pecado que cometi em nome do meu amor pelos índios” (MARTÍ, 

2006).  

A luta de Frei Bartolomeu de Las Casas, suas experiências de combate contra a 

escravidão, transforma-o em exemplo de persistência às crianças: não importa quantos 

obstáculos tivesse que enfrentar, se fosse para seguir com seu dever iria seguir 

obstinadamente, como seguiu até o fim da sua vida. “O homem virtuoso deve ter o ânimo 

forte, não temer a solidão, nem esperar que os outros o ajudem, porque estará sempre sozinho: 

porém com a alegria de plantar o bem, pois ele se parece com o céu de uma manhã iluminada” 

(MARTÍ, 2006). 

 As virtudes e defeitos humanos são elementos recorrentes na narrativa de La Edad de 

Oro. Se há um modelo opressor feito por homens, há também homens virtuosos que não se 

submetem a nenhuma forma de domínio e estão dispostos a se rebelar mesmo frente à grandes 
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dificuldades. É assim com Las Casas, que não se deixou abater com a força da dominação do 

colonizador. 

Para Martí não se trata apenas de alertar e defender a América da opressão 

colonizadora: sua visão de mundo permite com que compreenda e dedique relevância à 

questões além das fronteiras geográficas da América Latina. Como apregoaria em seu 

conceito de nuestra América, os limites ultrapassam a geografia e se aproximam com uma 

perspectiva dos valores e da cultura. Adotando o fio condutor das significações culturais, o 

intelectual escreve sobre o continente africano no texto Histórias de Elefantes, aproximando 

os conteúdos históricos entre América e África. 

Em Histórias de Elefantes, Martí traz uma narrativa sobre a África e as riquezas do 

continente. Assim como a América, a África é apresentada como um continente disputado 

pelo colonizador europeu que procurava explorar toda terra que pudesse amealhar lucro para 

suas metrópoles. Para falar das riquezas africanas, Martí escolhe contar a história dos 

elefantes que por muito tempo foram um dos símbolos do lucro no continente já que o marfim 

dos dentes dos elefantes era uma mercadoria extremamente rara e valorosa para se comerciar.  

 

Sobre a África contam-se agora muitas coisas estranhas, porque andam por ali os 
europeus descobrindo o país, e os povos da Europa desejam mandar naquela terra 
rica, onde com o calor do sol crescem plantas de essência e de alimento, e outras que 
dão fibras para fazerem tecidos; e há ouro e diamantes, e elefantes que são uma 
riqueza, porque no mundo todo se vende muito caro o marfim dos dentes caninos 
(MARTÍ, 2006: 183). 
 
 

Mesmo onde há muita maldade, Martí procura sempre abordar o tema da bondade dos 

homens e, como anti-escravocrata que é não deixa de mencionar a maldade do comércio 

humano, que na África é praticado em larga escala. Apesar dos homens que vão para o 

continente africano pensando apenas em saquear as riquezas, o autor ressalta que existem 

boas pessoas que vão até terras africanas para que não haja comércio humano ou pelo desejo 

de conhecer.   

Durante alguns artigos da revista, o autor sempre tenta aproximar as crianças da 

natureza demonstrando a semelhança do comportamento dos animais e seres humanos. E é 

dessa maneira que Martí apresenta parte da história das disputas na África: a relação homem-

elefante mostra como a exploração pode ser desastrosa. 

 
Porém já não são peludos, como dos da Sibéria, mas apenas têm pelos pelos 
cantinhos da sua pele macia e enrugada, que dá medo de verdade, pela grande feiura. 
O certo é que com o elefante acontece o mesmo que com as pessoas, que só porque 
têm beleza de rosto e de corpo pensam tratar-se de alma bondosa, sem ver que isso é 
como um perfume fino, que não tem nada interior, mas pode ter fragrâncias 
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preciosas, ou um cheiro não muito agradável. Com o elefante é bom se ter cuidado, 
porque na hora em que o atacam, ou agridem sua fêmea ou seu filhote, ou o velho, 
ou o companheiro, sacode a tromba como uma chicotada, e com uma chicotada 
lança ao solo o homem mais forte, ou quebra um poste em pedaços, ou deixa uma 
árvore balançando (MARTÍ, 2006: 185).  

 

Em países como o Sião os elefantes são tratados com adoração e muito afeto, mas na 

África os elefantes são tratados como presas preciosas tanto pela sua carne como pelos seus 

dentes de marfim. São caçados pelos próprios povos africanos e pelas expedições europeias: o 

elefante que era um bicho de boa índole e se deixava domesticar pelo homem, teve sua 

espécie perseguida e massacrada para ver lucrar os homens da terra.  

 

É bom o elefante por índole, e se deixa domesticar pelo homem, que o tem como 
burro de carga, e vai sobre ele, sentado em uma sela, para lutar nas guerras da Ásia, 
ou caçar tigre, como em uma torre segura. (…) Na África os povos do país não os 
olham como deuses, colocam armadilhas na floresta, e caem em cima deles assim 
que os veem tombar, para se alimentarem da carne, que é saborosa e suculenta: ou os 
caçam enganando-os, porque ensinam as fêmeas a voltar ao curral por amor aos 
filhos, e onde sabem que andam uma manada de elefantes livres lançam as fêmeas 
para procurá-los, e a manada vem sem desconfiança atrás das mães que voltam para 
perto de seus filhotinhos: e lá os caçadores os enlaçam, e os vão domando com o 
afeto e a voz, até que quando os têm quietos, os matam para levar os dentes caninos. 
Expedição de europeus estão pela África caçando elefantes; e agora conta-se nos 
livros sobre uma grande caça, onde eram muitos os caçadores (MARTÍ, 2006: 186-
187).  
 

Com a história da caça ao elefante, Martí procura mostrar também para os leitores que 

o homem precisa aprender a se defender quando enfrenta perigo. Assim como afirma na 

última página publicada, “a vida de toucador não é para homens. É necessário de vez em 

quando ir viver ao natural, e conhecer a selva” (MARTÍ, 2006).  

 

O mais valente veio em cima de um caçador, um caçador que era quase um menino, 
e estava sozinho atrás, porque cada um foi seguindo o seu elefante. (…) Para baixo 
o caçador, sem tronco a que se segurar! Caiu sobre as patas de trás do elefante, e 
agarrou-se, com medo da morte, em uma pata traseira. O animal raivoso não podia 
sacudi-lo, porque a junta do joelho do elefante é próxima ao pé que mal lhe serve 
para dobrá-la. E como se salva o caçador? Corre bramindo o elefante. Sacode a pata 
contra o tronco mais forte, sem que o caçador se mova, porque corre para dentro e 
não faz mais que mutilar-lhe as mãos. Mas cairá finalmente, e de uma dentada 
morrerá o caçador! Tira a sua faca, e a crava na pata. O sangue escorre a jatos, e o 
animal enfurecido, pisoteando as plantas, vai ao rio, o rio da água que cura. E enche 
a tromba muitas vezes, e a esvazia na ferida, lança-a com força sobre o caçador, e o 
aturde. Já vai entrar mais no fundo o elefante. O caçador lhe dispara as cinco balas 
do seu revólver no ventre, e corre, tentando sobreviver, para uma árvore próxima, 
enquanto o elefante, com a tromba pendurada, cai à margem, e se desmorona 
(MARTÍ, 2006: 188-189). 

 

A coragem e o destemor são virtudes destacadas nos artigos de La Edad de Oro, como 

uma das marcas da escrita de José Martí. Tal destaque se dá, em certa medida, em razão de 
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seu evidente antagonismo às realidades históricas de seu tempo, como é o caso da colonização 

e escravidão.  

Outras virtudes em destaque na Revista são os talentos ligados às artes. As expressões 

culturais da humanidade são abordadas através de uma visão de mundo cosmopolita, como é 

possível constatar no artigo Músicos, Poetas e Pintores. O autor apresenta às crianças 

destacados nomes das artes ressaltando inclusive o talento de crianças e jovens para o mundo 

das artes. Em destaque o artigo dá a conhecer vários nomes de expressão na literatura, música, 

artes plásticas, entre outros. Assim parece que pela primeira vez as crianças se põem em 

contato com informações acerca de figuras expressivas antes reservadas a literatura 

considerad “séria” e dirigida aos adultos. 

No artigo Músicos, Poetas e Pintores, Martí apresenta às crianças certas dimensões da 

cultura ocidental. Esse artigo tem uma ligação especial com as crianças e jovens porque Martí 

mostra historicamente que além da maior parte da população no mundo ser formada por 

crianças e jovens, essa população tem grande valor quando se trata da produção do que há de 

melhor na cultura ocidental. Podemos notar pelo destaque feito aos primeiros anos da vida, a 

ideia que a formação do caráter dos adultos está intrinsecamente ligada a sua infância e 

juventude. Além da valorização da infância, o autor pensa o ser humano como um eterno 

aprendiz: seu corpo pode envelhecer e decair com a idade, mas a mente só tende a ganhar com 

o passar dos anos. Nesse artigo, podemos ver novamente em La Edad de Oro as crianças 

sendo reconhecidas como sujeitos da história.  

 

O mundo tem mais jovens que velhos. A maior parte da humanidade é de jovens e 
crianças. A juventude é a idade do crescimento e do desenvolvimento, da atividade e 
da vivacidade, da imaginação e do ímpeto. Quando não se cuida do coração e da 
mente nos anos jovens, pode-se temer que a velhice seja solitária e triste. Bem disse 
o poeta Southey12 que os primeiros vinte anos da vida são os que tem mais poder no 
caráter do homem. Cada ser humano carrega consigo um homem ideal, da mesma 
maneira que cada pedaço de mármore contém em seu estado bruto uma estátua tão 
bela como a que o grego Praxiteles fez do deus Apolo. A educação começa com a 
vida, e não acaba a não ser com a morte. O corpo é sempre o mesmo e decai com a 
idade; a mente muda sem cessar, e se enriquece e se aperfeiçoa com os anos. Mas as 
qualidades essenciais do caráter, original e enérgico de cada homem, se deixam ver 
desde a infância em um ato, em uma ideia, em um olhar (MARTÍ, 2006: 103). 
 
 

O autor volta à temática da educação indicando que cultivar a inteligência não é uma 

forma de se envaidecer ou se tornar melhor que os outros. O cultivo da inteligência está posto 

como um dever, somente assim o homem será capaz de respeitar a si mesmo e ao mundo. É 

                                                
12 Robert Southey (1774 – 1843) poeta britânico da escola do Romantismo. Escreveu o livro “História do 
Brasil”. 
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importante notar também que inteligência e a educação para Martí estão sempre articuladas de 

modo virtuoso à bondade; é impossível pensar um homem inteligente sem que seja honrado e 

bom. 

 
No mesmo homem costumam ir unidos um coração pequeno e um talento grande. 
Mas todo homem tem o dever de cultivar sua inteligência, por respeito a si mesmo e 
ao mundo. O normal é que o homem só consiga na vida um bem-estar permanente 
depois de muitos anos de esperar com paciência, e de ser bom, sem nunca se cansar. 
Ser bom dá prazer, e o transforma em uma pessoa forte e feliz. “A verdade é – disse 
o norte-americano Emerson – que a verdadeira novela do mundo está na vida do 
homem, e não há fábula nem romance que recrie mais a imaginação que a história de 
um homem bravo que cumpriu com seu dever” (MARTÍ, 2006: 103-104).  
 
 

Nomes como Haendel, Haydn, Sebastian Bach, Beethoven, Leonardo Da Vinci, Victor 

Hugo, Moliére, Cervantes, Robert Burns, Mozart, entre outros, são apresentados como 

crianças e jovens de inteligência notável. Martí apresenta a história dessas crianças mostrando 

seu talento, sua obra e parte da sua vida pessoal quando ainda crianças, e assim os leitores da 

Revista podem conhecer os grandes nomes das artes como se estivessem conhecendo outra 

criança. O célebre músico Mozart, é uma dessas personalidades que tem sua história 

aproximada das crianças: 

 
Mas de todos os garotos prodígio na arte da música, o mais célebre é Mozart. 
Parecia que não necessitava de mestre para aprender. Aos quatro anos, quando ainda 
não escrever, já compunha melodias; aos seis anos compôs um concerto para piano, 
e aos doze já não existia outro igual como pianista, e compôs a Finta Semplice, que 
foi sua primeira ópera. Aqueles mestres sérios não sabiam como entender um garoto 
que improvisava fugas13 dificílimas sobre um tema desconhecido, e se punha em 
seguida a brincar de cavalinho com a bengala de seu pai (MARTÍ, 2006: 105).  

 
 

 O autor discorre sobre talentos diferenciados: música, escultura e, algumas vezes, os 

talentos não são reconhecidos ou mesmo são tidos como inferior à cultura da época. Foi o que 

aconteceu com Michelangelo, um dos exemplos utilizados pelo autor para falar dos talentos 

entre os pintores e escultores. Com a história de Michelangelo, o autor amplia as noções de 

talento e inteligência: Michelangelo não tinha êxito com os livros, mas era excelente com os 

ofícios manuais. 

 

Entre os pintores e escultores foram muitos os que se revelaram na infância. O mais 
glorioso de todos é Michelangelo. Quando nasceu o mandaram ao campo para ser 
criado com a mulher de um britador, pelo que contava ele, depois de haver bebido o 
amor pela escultura com o leite de mãe. Assim que pôde manusear um lápis encheu 
as paredes do britador de desenhos, e quando voltou a Florência, cobria de gigantes 

                                                
13 Composições musicais que tem base em um tema e que se desenvolvem a partir deste tema em diferentes 
vozes e tons.  
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e leões o chão da casa de seu pai. Na escola não progredia muito com os livros, nem 
largava o lápis da mão; e era necessário tirá-lo a força da casa dos pintores. A pintura 
e a escultura eram naquela época trabalhos inferiores, e o pai, que vinha de família 
nobre, gastou em vão explicações e palmadas para convencer o filho de que não 
devia ser um miserável cortador de pedras (MARTÍ, 2006: 107). 

 

O autor reverbera nas crianças, através dos talentos apresentados no artigo, ideais de 

liberdade e honra: não haveriam de ser mais livres e mais honrados os jovens talentosos e de 

bom coração que ousavam desafiar o mundo com sua arte. Não que os anos de maturidade 

fossem dispensáveis, mas se trata de valorizar o que é produzido no período da infância e 

juventude e mostrar que o que vem das crianças e jovens tem valor suficiente para se tornar 

uma obra notável.  “O bravo poeta Koerner morreu aos vinte anos como ele queria morrer, 

defendendo sua pátria. Era doente quando criança, mas nada conteve seu amor pelas ideias 

nobres que se celebram nos versos.” (MARTÍ, 2006). 

 
 

Fig 22 – Músicos, Poetas e Pintores. 
 (Fonte: MARTÍ, 1989) 

 
 

A força de imaginação e a lucidez da reflexão de José Martí explicam sua potência e 

atualidade, reverberando até os dias de hoje. No entanto, é preciso ressaltar que a força de 

suas idéias reside na tentativa de propor soluções aos problemas de seu tempo. Umas das 

características mais observadas na narrativa de La Edad de Oro é o apelo constante a uma 

educação centrada no exame e na observação das realidades.  
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4. Da Revolução Francesa à Exposição de Paris: celebrando uma comunhão entre os 

povos 

 

A Revista realiza um esforço de reportar acontecimentos do tempo presente, como é o 

caso do artigo A Exposição de Paris apresentando às crianças as virtudes de um mundo novo, 

destacando as palavras chave do século da máquina, do progresso e da técnica. Aqui se pode 

observar alguma semelhança com as formas literárias que tratam as Exposições Universais 

como momentos privilegiados de auto-celebração dos valores burgueses, no entanto o autor 

tenta se afastar desses referentes para apresentar a Exposição de Paris como possível 

momento de comunhão entre os povos. Com uma narrativa extraída da matéria de seu próprio 

tempo, Martí oferece às crianças um panorama do mundo fabril e uma visão entusiasta da 

ciência, cultura e arte. 

 

Fig 23 – La Exposición de Paris (Fonte: MARTÍ, 1989) 
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Para abrir a terceira edição, Martí traz para as crianças detalhes da Exposição 

Universal de Paris, no ano de 1889 em comemoração aos cem anos da Revolução Francesa. 

Para apresentar às crianças a importância dessa exposição, Martí inicia o artigo contando aos 

leitores o que havia acontecido há cem anos que levaria os povos do mundo a se reunir no 

verão de 1889 em Paris. A primeira página do artigo se dedica a explicar que cem anos antes 

os homens viviam como escravos dos reis, sem direito, nem mesmo à expressão livre do 

próprio pensamento. Na França os homens viviam oprimidos, os trabalhadores do campo e da 

cidade, que para Martí eram os verdadeiros cavalheiros, não podiam se vestir de maneira 

decente e nem ousar questionar se havia justiça no modo em que eram tratados: falar e pensar 

sem hipocrisia era crime castigado com as penas mais severas pelos tiranos. 

 

Há 100 anos atrás, os homens viviam como escravos dos reis, que não os deixavam 
pensar e lhes tiravam muito do que ganhavam em seus ofícios, para pagarem tropas 
que lutavam com outros reis, para viverem em palácios de mármore e de ouro, com 
criados vestidos de seda e senhoras e cavalheiros de pluma branca branca, enquanto 
os cavalheiros de verdade, os que trabalhavam no campo e na cidade, não podiam 
vestir mais que de algodãozinho nem colocar plumas em seus chapéus. E se diziam 
que não era justo que os vagabundos vivessem do que ganhavam os trabalhadores, 
se diziam que um país inteiro não devia ficar sem pão para que um homem sozinho e 
seus amigos tivessem carros, roupas de tisso e de renda e jantares com quinze 
vinhos, o rei os mandava açoitar, ou os trancava vivos na prisão da Bastilha, até que 
morriam, loucos ou mudos: e em um pôs uma máscara de ferro, e o manteve preso 
por toda a vida, sem levantar-lhe nunca a máscara. Em todos os povos viviam os 
homens assim, com o rei e os nobres como amos, e os trabalhadores como animais 
de carga, sem poder falar, nem pensar, sem direito a crença, nem ter nada de seu, 
porque o rei lhes tirava seus filhos para soldados, e seu dinheiro o rei o tirava em 
contribuições, e suas terras o rei as dava todas aos nobres. A França foi o primeiro 
povo bravo, o povo que se levantou em defesa de seus homens, o povo que tirou do 
rei o poder (MARTÍ, 2006: 117). 
 

 

 

A Revolução Francesa de 1789 com seus ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, 

foi para Martí, como “se o mundo se acabasse, e começasse outro” (MARTÍ, 2006). Apesar 

dos rumos que a Revolução acabou tomando, os ideais iluministas se difundem pelo mundo. 

O autor descreve com minucia os diversos pavilhões da Exposição, e através das palavras e 

gravuras, Martí tenta proporcionar uma visita como se as crianças estivessem vendo com os 

próprios olhos. 
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                                              Fig 24 – La Exposición de Paris 

                                                                (Fonte: MARTÍ, 1989, p. 68) 

 

E todos os povos do mundo estão reunidos ali, numa imensidão de pavilhões que 

remontam às culturas mais diversas. É importante lembrar que os leitores da revista não vão 

visitar a Exposição com um olhar completamente novo já que no artigo da segunda edição 

chamado A História do homem, contada por suas moradias o início de muitas culturas foram 

apresentadas às crianças, dessa maneira, é como se ao visitar a Exposição através da Revista o 

leitor aprofundasse seu conhecimento sobre povos e diferentes culturas. O artigo por 

descrever grande parte dos pavilhões parece longo, mas os recursos visuais intercalados na 

descrição mantêm as crianças atentas e certamente ampliam a imaginação. Além de que existe 

um pavilhão dedicado às crianças que Martí faz questão de ressaltar: 
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E para nós, as crianças, há um palácio de brinquedos, e um teatro onde parecem 
vivos o malvado Barba Azul e a linda Chapeuzinho Vermelho. Vê-se o malvado com 
a barba como o fogo, e os olhos de leão. Vê-se em Chapeuzinho Vermelho o gorro 
avermelhado e um avental de lã. Cem mil visitantes entram todos os dias na 
Exposição (MARTÍ, 2006: 119). 
 

 

 Na Revista, os pavilhões são descritos com minúcia e recebem grande atenção de 

Martí, não há desdém por culturas diferentes, o interessante é proporcionar aos leitores a 

oportunidade de conhecer mais sobre outros povos. Apesar do respeito a todos os povos, 

Martí eleva o coração quando chega aos pavilhões das repúblicas americanas. 

 

 

Fig 25 - La Exposición de Paris 

 (Fonte: MARTÍ, 1989, p. 73) 
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 Fig 26 - La Exposición de Paris  

(Fonte: MARTÍ, 1989, p. 75) 

 

No pavilhão de nuestra América uma das primeiras repúblicas a ser mencionada é o 

Brasil.  

 

Mas ao outro lado é aonde nos vai o coração, porque ali estão, ao pé da torre, como 
os cachos de banana vai ao redor do tronco, os pavilhões famosos das nossas terras 
da América, elegantes e altivos como um guerreiro índio: o da Bolívia como o 
capacete, o do México como o cinto, o da Argentina como o penacho de cores: 
parece que o olham, como os filhos aos gigante! É bom ter sangue novo, sangue de 
povos que trabalham! O do Brasil está ali também, como uma igreja dominical em 
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um palmeiral, com tudo o que se dá em suas florestas densas, e vasos e urnas raras 
dos índios marajós do Amazonas, e em uma fonte uma vitória régia em que pode 
navegar uma criança, e orquídeas de estranha flor, e sacos de café, e montes de 
diamantes (MARTÍ, 2006: 126-127).  
 

Em edição anterior, Martí afirma que as crianças não devem tocar, nem pensar em 

nada que não souberem explicar e a isso se aplica uma educação científica, um conhecimento 

prático de como as coisas e a tecnologia funciona. O autor apresenta maravilhado o pavilhão 

das máquinas que está na Exposição: é possível conhecer as máquinas que fazem pó de aço, 

que afiam as agulhas, o modo de fazer a prensa tipográfica, entre outros recursos.  

 

Oh, não há tempo! Temos que ir ver a maravilha maior, e o atrevimento que abranda 
ao vê-lo o coração, e faz sentir um desejo de abraçar os homens e chamá-los de 
irmãos. Voltemos ao jardim. Entremos pelo pórtico do Palácio das Indústrias. (…) 
Por um corredor que faz pensar em coisas grandes, vai-se à escadaria que leva ao 
pedestal do monumento: se alçam os olhos: e se vê, cheia de luz de sol, uma sala de 
ferro em que poderiam mover-se ao mesmo tempo dois mil cavalos, em que 
poderiam dormir mil homens. E toda está coberta de máquinas, que dão voltas, que 
esmagam, que assoviam, que dão luz, que atravessam o ar silenciosas, que correm 
tremendo por debaixo da terra! Em quatro fileiras estão no centro as máquinas 
maiores. De um forno vermelho lhes vem a força. Vem através de correias, que não 
se 84déi de tão rápido que andam. Ao redor, unidas, estão todas as máquinas do 
mundo, as que fazem pó de aço, as que afiam as agulhas.  (…) Ali se fundem os 
metais com que se fazem as letras de imprimir, ali se faz o papel de tecido ou de 
madeira, ali a prensa imprime o jornal, deixa-o do outro lado, devolve-o, úmido. 
Uma máquina joga ar no poço de uma mina para que não se asfixiem os mineiros. 
Outra esmaga a cana e lança um jorro de mel. Pois dá vontade de chorar, ver as 
máquinas deste balcão. Rugem, sussurram, é como o mar: o sol entra 
torrencialmente. À noite, um homem aperta um botão, os dois arames da luz se 
juntam, e por sobre as máquinas, que parecem ajoelhadas na treva, derrama a 
claridade, pendido da abóboda, o céu elétrico. Longe onde tem Edison suas 
invenções, se acendem de um clarão vinte mil luzes, como uma coroa (MARTÍ, 
2006: 133-134). 

 

O artigo A Exposição de Paris é o esforço impresso de sintetizar uma grande 

variedade de costumes, culturas, valores estéticos, inventos e um conhecimento condensado 

em páginas que enaltecem o progresso, a técnica, a ciência, a arte e a cultura como valores e 

conquistas da humanidade.  

Na análise dos textos selecionados em La Edad de Oro para o presente capítulo, se 

percebe a originalidade e empenho dedicado à Revista por José Martí. O intelectual se dedica 

a escrever sobre certas dimensões da realidade onde a liberdade, os valores, a inteligência, a 

arte e a cultura são postos ao alcance das crianças. Tais elementos são desenvolvidos na 

narrativa de Martí em perspectiva histórica: é o fio da história que conduz e torna possível o 

diálogo entre o autor e seus leitores. É de destaque também a perspectiva pedagógica em José 

Martí; sua escrita é pontuada pelo recurso pedagógico do exemplo. Na análise deste conjunto 

de textos da Revista, é possível entender que o propósito editorial de La Edad de Oro difere 
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da maior parte das publicações contemporâneas dirigidas ao público infantil, seu ponto de 

partida não parece ser a leitura como recurso de mero entretenimento e apelo à fantasia, sua 

escrita se dirige com ênfase a formação crítica dos niños de nuestra América.  
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Capítulo III 

La Edad de Oro: lendo e escrevendo com as crianças de Nuestra América 

 

Partindo do periodismo como escrita pedagógica em José Martí, analiso neste capítulo 

uma segunda seleção de textos da revista La Edad de Oro. Além da perspectiva histórica 

presente nas matérias selecionadas, uma vez que tal perspectiva é característica da escrita do 

intelectual cubano, o esforço de análise se dirige ao gênero de narrativa mais próximo à 

fábula, ao universo lúdico, a observação prática, daí extraindo ensinamentos morais. De 

destaque na análise do material de pesquisa é a apreciação das crianças como sujeitos de ação 

na narrativa.  

São analisados neste capítulo, os seguintes textos: A História do Homem, Contada por 

suas Moradias, quando se apresenta aos leitores uma forma de narrar a vida em sociedade a 

partir da forma de viver e habitar em suas especificidades sócio-culturais; Uma Brincadeira 

Nova e Outras Antigas, uma narrativa que alia o gosto pela brincadeira na infância e a 

dimensão lúdica da vida das crianças para dialogar sobre as relações culturais entre os povos; 

Cada qual com seu ofício, é tradução da fábula sobre talentos do filósofo Ralph Waldo 

Emerson; História da Colher e do Garfo, uma narrativa sobre a produção de utensílios da 

vida cotidiana estendendo a compreensão sobre o mundo fabril e os que vivem de seu próprio 

trabalho; Mindinho, adaptação do conhecido conto de Laboulaye destacando o fundo moral da 

inteligência e do saber como atributos frente às adversidades; as narrativas em prosa e verso 

de Bebê e o Senhor Dom Pomposo e Os Sapatinhos Cor-de-Rosa, operam com os conteúdos 

da injustiça social.  

Como parte significativa do projeto editorial de La Edad de Oro, tentei demonstrar seu 

esforço no estabelecimento de uma escrita em diálogo com o novo público leitor, as crianças, 

elas próprias sujeito de narrativa e de ação em alguns dos textos analisados. Para reforçar esta 

dimensão do diálogo destaco ainda A Galeria das Máquinas e A Última Página, como um 

espaço editorial que explicita o diálogo entre o autor e seus leitores e, em alguma medida, 

como possível nexo entre o editor e a recepção da Revista, uma vez que o conteúdo alude às 

cartas enviadas pelas crianças. 
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1.  Modos de vida, moradia e trabalho: ensinamentos úteis 

 

O artigo de abertura da segunda edição conta a história do homem e das civilizações 

através da arquitetura. Martí começa falando das moradias de seu tempo, como referente às 

crianças, e vai remontando a evolução da habitação. Como na época em que o homem 

improvisava as primeiras habitações ainda não havia livros para que fossem registrados os 

acontecimentos, a história se faz através dos utensílios de cada época. E assim, Martí vai 

explicando para as crianças a evolução do homem através do tempo histórico: 

 

Naquele tempo não havia livros que contassem as coisas: pedras, os ossos, as 
conchas, os instrumentos de trabalho são os que mostram como viviam os homens 
de antigamente. Isso é o que se chama de “idade da pedra”, quando os homens 
viviam quase nus, ou vestidos com peles, lutando com as feras do bosque, 
escondidos nas cavernas das montanhas, sem saber que no mundo havia cobre, nem 
ferro lá nos tempos que chamam de “paleolíticos”: - Palavra comprida essa de 
“paleolítico”! Os homens de até então não sabiam sequer cortar a pedra, logo 
começaram a dar-lhe forma, com machados de pedra afiada, e essa foi a idade da 
nova pedra, que chamam de “neolítica”: neo, nova, lítica, de pedra: paleo, é claro, 
quer dizer velho, antigo (MARTÍ, 2006: 69).  

  

O autor compara várias habitações primitivas como as feitas pelos indígenas 

americanos, gauleses e germânicos, e demostrando as formas singulares de construção cria 

uma aproximação entre os povos que nem sabiam que do outro lado do mar outros povos 

usavam técnicas similares. Martí ressalta a importância do estudo para conhecer a história da 

humanidade, pois é somente através dele que se aprende que o homem é o mesmo em todo 

lugar. A importância do conhecimento seja ele nos documentos ou na oralidade, é 

fundamental para que os homens possam, mesmo que nasça em povos novos, saber como 

viviam os homens de antigamente e seguir sua evolução. 

 
Estudando se aprende isso: que o homem é o mesmo em todas as partes, e aparece e 
cresce do mesmo jeito, e faz e pensa as mesmas coisas, sem mais diferença que a da 
terra onde vive, porque o homem que nasce em lugar de árvores e de flores pensa 
mais na formosura e no enfeite, e tem mais coisas a dizer, que o que nasce em uma 
terra fria, onde vê o céu escuro e sua caverna na rocha. E outra coisa que se aprende, 
é que onde nasce o homem selvagem, sem saber que já há povos no mundo, começa-
se a viver da mesma forma que viveram os homens de milhares de anos atrás 
(MARTÍ, 2006: 71). 
 

O autor vai explicando na revista que apesar do homem ser o “mesmo” em todas as 

partes, não significa que tenha vivenciado os mais diversos períodos ao mesmo tempo. Martí 

quer fazer entender que sem um entrelaçamento entre as culturas os homens só têm a perder, 

uma vez que a união entre os povos mais novos e mais antigos gera um compartilhamento do 
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saber. Podemos notar também a preocupação pedagógica do intelectual em desvendar os 

mistérios da terra e sua formação para as crianças, é uma espécie de geografia social onde a 

vida dos homens está na terra e a terra está na vida dos homens.  

 

A terra vai pondo camadas conforme vão passando os séculos: a terra é como um 
bolo de massa folhada, que tem muitas camadas uma sobre a outra, camadas de 
pedra dura, e às vezes vem de dentro, do centro do mundo, uma massa de rocha que 
rompe as camadas sobrepostas e sai ao ar livre, e fica em cima da terra, como um 
gigante zangado, ou como uma fera irada, colocando fumaça e fogo pela cratera: 
assim se fazem os montes e os vulcões. Por essas camadas de terra é que se pode 
saber como o homem viveu, porque em cada uma estão enterrados os ossos deles, e 
restos dos animais e árvores daquela idade, e utensílios e machados; e comparando 
as camadas de um lugar com as de outro se vê que os homens vivem em todas as 
partes quase do mesmo jeito em cada idade da terra: só que a terra demora muito em 
passar de uma idade a outra, e aparecer uma nova camada, e assim aconteceu com os 
romanos e bretões da Inglaterra no tempo de Júlio César, que quando os romanos 
tinham palácios de mármore com estátuas de ouro, e usavam traje de lã muito fina, o 
povo da Bretanha vivia em cavernas, e se vestia com as peles selvagens, e lutava 
com armas feitas dos troncos duros (MARTÍ, 2006: 74).  

 
 

O artigo descreve habitações de inúmeras civilizações como os egípcios, hebreus, 

qechúas, astecas, gregos, etruscos, fenícios, persas, hindus, árabes, bizantinos, eslavos, 

africanos, entre outros. As descrições são sempre acompanhadas pelas gravuras das moradias 

o que deixa o artigo muito rico visualmente: além de imaginar, as crianças podem ver e 

comparar as diferenças e semelhanças entre as construções.  

 

 

Fig 27 – La Histoira Del Hombre – Contada por sus casas 

(Fonte: MARTÍ, 1989, p. 41) 
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Fig 28 – La Histoira Del Hombre – Contada por sus casas  

(Fonte: MARTÍ, 1989, p. 42) 

 

Além de apresentar as casas estruturalmente, o autor traz uma descrição 

pormenorizada do específico em cada povo: a maneira como a casa é construída, suas cores e 

mobília dizem respeito às singularidades do povo que a constrói. O leitor ainda consegue ter 

uma visão ampla sobre a região e as condições em que viviam os homens e as suas bases para 

desenvolver cada tipo de moradia. É assim que o autor descreve, por exemplo, as moradias 

egípcias: 

 

O Egito é como o povo pai do continente transatlântico: o povo mais antigo de todos 
aqueles países “clássicos”. E a casa do egípcio é como seu povo foi, delicado e 
elegante. O Egito era riquíssimo, como o grande rio Nilo que crescia todos os anos, 
e com o barro que deixava ao secar nasciam as plantações: por isso as casas ficavam 
no alto, por medo das inundações. Como lá há muitas palmeiras, as colunas das 
casas eram finas e altas, como as palmeiras; e sobre o segundo piso havia outro sem 
paredes, com um teto achatado, onde passavam a tarde ao ar fresco, vendo o Nilo 
cheio de barcos que iam e vinham com seus viajantes e suas cargas, e o céu da tarde, 
que é da cor de ouro e açafrão. As paredes e os tetos estão cheios de pinturas da sua 
história e religião; e gostavam tanto das cores, que inclusive a esteira com que 
cobriam o piso era de fios de cores diferentes (MARTÍ, 2006: 77). 
 
 

Como não poderia deixar de ser, Martí também comenta as casas de nuestra América 

antes e depois da chegada espanhola, mas é somente uma prévia, pois ainda na segunda 

edição Martí dedica um artigo inteiro para tratar de algumas civilizações nativas da América 
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antes da colonização espanhola. O colonizador espanhol destruiu a cultura nativa da América, 

só deixando intactas as construções cuja tecnologia ainda não tinham domínio. 

  

Em nossa América as casas têm algo de romano e de mouro, porque mouro e 
romano era o povo espanhol que governou a América, e lançou abaixo as casas dos 
índios. Derrubou-as pela raiz: demoliu seus templos, seus observatórios, suas torres 
de sinais, suas moradias; os conquistadores espanhóis destruíram tudo, menos as 
estradas, porque não sabiam levar as pedras que os índios souberam trazer, e os 
aquedutos, porque trazia água para eles (MARTÍ, 2006: 83). 

 
O conhecimento entre os povos, o tratamento amistoso e a união, são uma das 

principais idéias abordadas por Martí, percebendo na união dos povos a possibilidade de 

haver convivência respeitosa. A História do homem, contada por suas moradias, é uma 

tentativa de mostrar às crianças as diferenças entre as civilizações, sua evolução histórica, 

suas diferentes formas de habitar e a importância do aprendizado histórico e respeito entre os 

povos. 

 

Hoje todos os povos do mundo se conhecem melhor e se visitam: e cada povo tem 
seu modo de construir, conforme faça frio ou calor, ou seja de uma raça ou de outra, 
mas o que parece novo nas cidades não é seu jeito de fazer casas, mas que em cada 
cidade há casas mouras, e gregas, e góticas, e bizantinas e japonesas, como se 
começassem o tempo feliz em que os homens se tratam como amigos e se unem 
(MARTÍ, 2006: 83-84). 

 

Em História do homem, contada por suas moradias, Martí se propõe a contar a 

história da evolução dos homens partindo de um elemento comum em várias civilizações, no 

caso a forma de morar. Através da narrativa, o autor destaca elementos comuns às civilizações 

em seu esforço construtivo da habitação, ao mesmo tempo em que aborda como necessária 

uma comunhão maior entre os povos do mundo condição, segundo o autor, para que se 

constituam as bases de compartilhamento do saber.  

Abordando outra dimensão relativa à cultura e história humana, Martí apresenta aos 

pequenos leitores a História da Colher e do Garfo onde as crianças se deparam com 

ensinamentos úteis sobre o fabrico da colher e do garfo, destacando alguns aspectos do 

mundo do trabalho. 

Na quarta e última edição de La Edad de Oro é narrada a história do fabrico dos 

talheres. Martí já havia escrito que as crianças não deveriam tocar, nem ver nada que não 

soubessem explicar e nada melhor do que os utensílios do cotidiano para comprovar essa 

afirmação: era preciso explicar aos meninos e meninas a “mágica real” de como se produziam 

tais utensílios.  
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O artigo identifica às crianças o problema da compreensão. Para o autor, o motivo da 

aparente complicação reside no uso de difícil vocabulário, e na forma hermética de 

explicação. 

 
Contam-se as coisas com palavras tão difíceis, e ninguém pode entendê-las!: dizem 
a alguém na recente Exposição de Paris: “Tome uma djirincka14 - djirincka! - e veja 
em pouco tempo tudo aquilo que há na Esplanada”: mas primeiro deve-se explicar a 
esse alguém o que é djirincka! Por isso não se entende as coisas: porque não se 
entende as palavras usadas para falar sobre tais coisas (MARTÍ, 2006). 
 
 

Ao abordar o mundo do trabalho, da máquina e da própria vida, Martí escolhe falar 

dos trabalhadores: para ele os homens que estão verdadeiramente vivos são os que trabalham, 

ou seja, o sujeito é o homem e não a máquina. Podemos observar essa escolha também nas 

gravuras que acompanham o artigo; todas as figuras representam a labuta do mundo fabril.  

 

              

Fig 29 – Historia de la cuchara y el tenedor 

(Fonte: MARTÍ, 1989, p. 107) 

 

                                                
14 Pequeno veículo com capacidade para duas ou três pessoas. 
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Há no artigo a preocupação em explicar às crianças os materiais utilizados na 

fabricação das peças e a descrição do universo fabril. 

 

Quando alguém sabe para o que serve tudo o que a terra dá, e sabe o que os homens 
fizeram no mundo, sente desejo de fazer ainda mais do que eles fizeram: e isso é a 
vida. Porque os que estão com os braços cruzados, sem pensar e sem trabalhar, 
vivendo do trabalho de outros, esses comem e bebem como os demais homens, mas 
na verdade verdadeira, não estão vivos. Os que estão vivos de verdade são os que 
nos fabricam os talheres que usamos para comer, que parecem de prata, mas não são 
de prata pura, e sim de uma mistura de metais pobres, e a prata se põe por cima com 
ajuda da eletricidade como uma espécie de banho. Esses sim trabalham, e há 
oficinas que fabricam por dia quatrocentas dúzias de talheres, e que têm mais de mil 
trabalhadores: e muitos são mulheres, que fazem melhor que o homem todas as 
coisas de delicadeza e elegância (MARTÍ, 2006: 171-172). 
 
 

Martí retoma a questão de gênero na Revista, mostrando homens e mulheres como 

operários de fábrica. O autor aponta também a divisão social do trabalho onde os ofícios que 

exigem delicadeza são executados pelas mulheres e os que necessitam de força bruta são 

realizados pelos homens. O artigo ressalta também a forma como as mulheres devem ser 

tratadas: na primeira edição da revista Martí inicia sua primeira página dizendo que “nunca 

um menino é mais belo do que quando traz em suas mãozinhas de homem forte uma flor para 

sua amiguinha, ou quando leva sua irmãzinha pelo braço, para que ninguém a ofenda” 

(MARTÍ, 2006) e, na última edição, o intelectual volta a falar da forma de tratamento das 

mulheres, para ele “a mulher não é como nós [homens], mas como uma flor, e deve-se tratá-la 

assim, com muito cuidado e carinho” (MARTÍ, 2006). 

 

                           Fig 30 - Historia de la cuchara y el tenedor (Fonte: MARTÍ, 1989, p. 109) 
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Para contar a história da colher e do garfo, o autor vai contar para as crianças desde a 

época em que a produção dos talheres era completamente manual até a presença da máquina. 

A Revista explica de forma pedagógica a evolução da produção dos talheres: primeiro era 

feitos de pura prata por um homem e seu martelo, depois chegaram as misturas dos metais e 

as máquinas. Assim como Martí dedica atenção em explicar o processo manual da fabricação 

explica com minúcia o funcionamento das máquinas. Dessa maneira, ao ler o artigo por 

completo as crianças tem uma noção histórica e instrutiva da feitura dos utensílios mais 

comuns do seu dia a dia, assim como das grandes transformações operadas no mundo do 

trabalho como o sistema de fábrica e a introdução da maquinaria.  

E aqui estamos contando a história da Colher e do Garfo. Antes de fazia de prata 
pura tudo o que se usava na mesa, e as jarras, e fruteiras que hoje se fazem à 
máquina: unicamente para dar a um círculo de prata a forma de uma jarra, estava o 
pobre homem golpeando o círculo com o martelo ao redor de uma ponta da bigorna, 
até que se começava a ter forma de jarro, e logo o fundia de um lado e o alargava de 
outro, até que ficava redondo embaixo e estreito na boca, e logo, à mão, bordava por 
dentro os desenhos e as flores. (…) E depois, parece um passeio por uma rua de 
máquinas. Movendo-se todas ao mesmo tempo. O que as faz andar é o vapor, mas 
nem sempre há debaixo da máquina uma caldeira de água, que produz o vapor: o 
vapor está ali, no fundo da prataria, e dali ele move umas correias largas, que fazem 
girar as rodas, e assim que a roda gira e que cada máquina se move, giram as demais 
rodas. A primeira máquina é parecida com uma prensa de enxugar a roupa, onde a 
roupa sai espremida entre dois cilindros de borracha: ali os cilindros não são de 
borracha e sim de aço; e a barra de metal sai feito uma chapa, da grossura de um 
papelão: é um papelão de metal (MARTÍ, 2006:172-174). 
 
 

 

Fig 31 – Historia de la cuchara y el tenedor (Fonte: MARTÍ, 1989, p. 108) 

 

Como se pode perceber, em A História da colher e do garfo, Martí reforça nas páginas 

de La Edad de Oro uma das dimensões de seu ideário pedagógico, ou seja, a aliança entre a 
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dimensão teórica e a vivência prática. O autor dedica grande atenção a explicação do processo 

de manufatura e de maquinofatura, ressaltando a importância do saber prático.  

 

 

2.  Brincando com a história 

 

Uma Brincadeira Nova e Outras Antigas, talvez seja o artigo da primeira edição de La 

Edad de oro que traga a aproximação mais direta com o universo infantil. Martí faz uso do 

universo lúdico para mostrar ligações históricas entre as culturas dos povos, e realiza esse 

caminho pela principal porta de entrada para o mundo das crianças: as brincadeiras. Através 

de brincadeiras das crianças do século XIX em seu dia a dia, Martí vai demonstrando com 

diversos exemplos a existência de um percurso histórico, até mesmo, nas brincadeiras mais 

comuns. Não podemos deixar de observar também que todas as brincadeiras e jogos 

exemplificados por Martí, são exercidos coletivamente o que transforma o ato de brincar num 

grande momento de socialização.  

No período em que escreve a Revista Martí vive na cidade de Nova York (EUA) e dá 

início ao artigo com uma brincadeira popular no país: a brincadeira do burro. Para brincar é 

simples, descreve no artigo: “Desenha-se todo o burro, menos o rabo. O rabo é desenhado à 

parte, em um pedaço de papel ou de tecido, e depois se recorta, para que pareça um rabo de 

verdade. E aí está a brincadeira, colocar o rabo do burro onde ele deve estar” (MARTÍ, 2006).  

A partir da descrição da brincadeira do burro, Martí remonta a linha histórica onde demonstra 

que as brincadeiras da época já eram brincadas por crianças que viveram em tempos bem 

distintos e até mesmo em culturas diferentes. É importante observar também que sempre que 

possível há a criação de um vínculo entre um artigo e outro para que o leitor possa ir 

reconhecendo os argumentos históricos de uma edição para outra e tecer um fio condutor. No 

caso das brincadeiras, acontece com o exemplo do povo grego que havia sido conteúdo da 

página anterior. Em destaque pois, a unidade de seu projeto editorial, fazendo da Revista uma 

publicação de textos de natureza, estilo e gêneros variados, mas articulados desde um ponto 

de partida original: uma publicação educativa. 

 

Dizem nos Estados Unidos que esta brincadeira é nova, e nunca existiu antes; mas 
não é muito nova, é somente outro modo de brincar de galinha cega. É muito 
curioso; as crianças de agora brincam das mesmas coisas que as crianças de antes; 
pessoas de povoados que nunca se viram brincam das mesmas coisas. Fala-se muito 
dos gregos e dos romanos, que viveram há dois mil anos, mas os meninos romanos 
brincavam de boliche como nós, e as meninas gregas tinham bonecas com cabelo de 
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verdade, como as meninas de agora (MARTÍ, 2006: 57). 
 
 

Assim como as pessoas nos Estados Unidos poderiam pensar que haviam inventado a 

tal brincadeira, Martí expõe a tendência dos povos a acharem que sempre são originais e que 

seus pensamentos e tradições são únicos e de importância inigualável: “Os gregos foram 

como todos os novos povos, que acreditam ser os únicos donos do mundo” (MARTÍ, 2006). 

Para ele, a importância maior estava em percorrer as possíveis heranças nas tradições e 

desvenda-las, assim como quem vai abrir um baú de histórias, para as crianças. Por trás da 

brincadeira do burro, existe a história de um homem de muita coragem e honra que viveu na 

França e, talvez, esse tenha sido um dos motivos para que essa fosse a brincadeira escolhida 

para abrir o artigo: uma das brincadeiras infantis mais usuais e que se perpetuou pelo tempo 

tem origem em uma história de honra e valor.  

 
A galinha cega não é tão velha, ainda que há mais ou menos mil anos é brincada na 
França. E as crianças não sabem porque lhes vendam os olhos, e que esta brincadeira 
a fazia um cavaleiro muito corajoso que existiu na França, que ficou cego em um dia 
de luta e não soltou a espada, nem quis que o curassem e seguiu lutando até morrer: 
esse foi o cavaleiro Collin-Maillard. Depois o rei quis que nos jogos de luta, que se 
chamavam torneios, lutasse sempre um cavaleiro com os olhos vendados para que as 
pessoas da França nunca se esquecessem daquele de grande coragem. E a partir daí 
surgiu a brincadeira (MARTÍ, 2006: 59). 
 

As qualidades como bravura e honradez não se perdem de vista nem quando se fala de 

jogos e brincadeiras, pois para falar das formas de brincar, Martí considera a história dos 

povos e de sua maneira de viver. Iniciando pelo jogo do burro, a revista parte para uma volta 

em alguns continentes onde podemos conhecer brincadeiras como a dança do pau e a dança 

do pau de fitas. Com a dança do pau, é possível conhecer parte da cultura da Nova Zelândia, a 

quem Martí elogia como “gente brava, que luta por sua terra tão bem como dançam no pau” 

(MARTÍ, 2006). Além do assunto ser do cotidiano infantil, existe no texto um trabalho em 

relação a identificação das crianças com os povos, principalmente os nativos, tentando não 

mostrar a cultura original como algo exótico.  

 
Os povos, da mesma forma que as crianças, precisam de tempos em tempos algo 
assim novo como correr muito, rir muito, dar gritos e saltos. É que na vida não se 
pode fazer tudo o que se quer, e o que vai ficando sem ser feito, aparece assim, de 
tempos em tempos, como uma loucura. (…) Os homens de todos os países, brancos, 
negros, japoneses ou índios, precisam fazer algo bonito e atrevido, algo perigoso e 
de movimento, como essa dança do pau, dos negros da Nova Zelândia. (MARTÍ, 
2006: 60-61).  
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               Fig 32 – Un juego nuevo, y otros viejos 
                          (Fonte: MARTÍ, 1989, p. 27) 
   
 
 

Com a dança do pau, é destacada a valorização da autoctonia. Martí fala de povos 

diversos como franceses, japoneses e ingleses, mas abre espaço para falar dos negros e 

indígenas de forma  valorosa. Para as crianças da América espanhola que cresciam com a 

depreciação dos costumes dos povos nativos, Martí traz um novo olhar onde através das 

brincadeiras é possível falar do caráter dos homens nativos. O autor traz em especial os povos 

indígenas do México, país onde morou, e os define como “homens finos e trabalhadores” 

(MARTÍ, 2006). Tratar os homens nativos como finos e trabalhadores era certamente algo 
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novo, pois durante toda a colonização e o período seguinte os indígenas eram caracterizados 

como um povo inferior. O autor demonstra a riqueza da cultura nativa do México antes da 

colonização espanhola. Um claro destaque de seu pensamento anti-colonial, aqui empenhado 

no propósito formador do público leitor infantil. 

 

Os índios do México tinham essa mesma dança do pau, quando vieram os espanhóis. 
Tinham brincadeiras muito lindas os índios do México. Eram homens muito finos e 
trabalhadores, que não conheciam a pólvora e as balas como os soldados do 
espanhol Cortês, mas sua cidade era como se fosse de prata, e a própria prata se 
lapidava como uma renda, com tanta delicadeza como na melhor joalheria. Em suas 
brincadeiras eram tão ligeiros e originais como em seus trabalhos. Essa dança do pau 
foi entre os índios uma diversão de muita agilidade e atrevimento; porque se 
jogavam do alto do pau que media umas vinte varas, e vinham pelo ar dando voltas e 
fazendo demonstrações de ginástica, estando presos somente por uma corda muito 
fina e forte, e a chamavam de metate (MARTÍ, 2006: 61). 
 
 

Dos povos tidos como civilizados e de cultura elevada, como exemplo os franceses e 

ingleses, Martí mostra que as brincadeiras utilizadas nesses países já eram realizadas com 

muita destreza nas civilizações indígenas e negras, ou seja, havia cultura indígena e negra 

nessas sociedades que se auto-proclamavam avançadas e superiores. Além da dança do pau, a 

Revista apresenta a dança do pau de fita15 “que é uma dança muito difícil em que cada homem 

tem uma fita de uma cor, e vai trançando e destrançando a fita ao redor do pau, fazendo laços 

e figuras engraçadas, sem equivocar-se nunca” (MARTÍ, 2006). O autor tenta demonstrar no 

artigo uma espécie de equivalência cultural onde podemos ver num mesmo patamar, ou até 

mesmo a cultura indígena num patamar um pouco superior por se tratar da origem, as 

tradições dos povos onde a cor da pele e o idioma não valem mais do que a expressão de um 

povo. Nesse mesmo artigo o intelectual cubano oferece uma pequena digressão sobre uma 

brincadeira que inclusive é muito apreciada no Brasil: a bola. A bola era jogada por todos os 

povos e entre os índios era muito popular, mas, infelizmente, essa história nunca chega a ser 

contada. 

 

Mas os índios do México jogavam com o pau tão bem como os ingleses mais louros, 
ou os canários de costas largas; e não era somente defender-se com ele o que sabiam 
fazer, como fazem agora os japoneses e os mouros kabilas. E já são cinco povos que 
fizeram o mesmo que os índios: os da Nova Zelândia, os ingleses, os canários, os 
japoneses e os mouros. Sem falar da bola, que todos os povos jogam, e entre os 
índios era uma paixão, acreditavam que o bom jogador era homem vindo do céu, e 
que os deuses mexicanos, que eram diferentes dos deuses gregos, desciam a terra 
para dizer-lhes como jogar e apanhar a bola. Mas a história da bola, que é muito 
curiosa, ficará para outro dia (MARTÍ, 2006: 62). 

                                                
15 No Brasil, esta dança, é encontrada em vários estados, fazendo parte do repertório de grupos folclóricos de 
diversas etnias. 
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Na narrativa Uma brincadeira nova e outras antigas, Martí utiliza elementos lúdicos 

ligados à infância, como as brincadeiras, na intenção de se aproximar das crianças e 

demonstrar que diversas expressões de sua vida cotidiana, de seus costumes e das brincadeiras 

da meninice também tem história. Aqui se observa um notável recurso narrativo no sentido de 

partir do universo próximo, do singular, para a ampliação do conhecimento, o geral. Além 

disso, o tema das diferenças culturais, do respeito e tolerância são abordados na narrativa, 

buscando difundir os valores próprios as distintas culturas por oposição as ideologias do 

tempo, em maioria, classificatórias e hierarquizantes.  

 

 

3. A criança como personagem: ensinamentos morais e virtudes 

 
Em La Edad de Oro, no intuito de enriquecer o conteúdo da Revista, Martí recorre aos 

escritos de pensadores de destaque, segundo seu próprio cânone. Assim acontece com a fábula 

Cada qual com seu ofício do filósofo estadunidense Ralph Waldo Emerson (1803 – 1882). 

Emerson é um dos principais nomes do Transcendentalimo, que durante o século XIX trouxe 

novas ideias sobre religião, literatura, cultura e filosofia, onde se tenta conhecer a essência 

humana em profundidade. Outro motivo da admiração de Martí por Emerson era porque o 

filósofo 

 

por muitos anos, criticou asperamente a metalização da sociedade estadunidense, 
sendo uma das poucas personalidades dessa nação que se opôs à guerra contra o 
México em 1846, por considerá-la uma obra de conquista e saque, estranha aos 
fundamentos da liberdade e da democracia (RODRÍGUEZ, 2006). 
 
 

Martí procura em Emerson uma leitura possível, ao entendimento das crianças leitoras. 

A fábula de Emerson é curta, o que possibilita um melhor entendimento do leitor, e 

interessante pelo argumento poético e relacionado diretamente à natureza. Serve também 

como um descanso instrutivo e pedagógico para que o leitor possa passar para a leitura de 

uma próxima narrativa mais extensa. O diálogo na fábula acontece entre um esquilo e uma 

montanha, onde o autor tenta mostrar que apesar de talentos diferentes, não existe um melhor 

do que o outro, pois é na diferença dos talentos que reside sua significação. 
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Fig 33 – Fábula Cada Uno a Su Oficio 

(Fonte: MARTÍ, 1989, p. 16) 

 
 
 

No ensinamento de Emerson o leitor recolhe um conteúdo moral sobre a valorização 

dos diferentes ofícios, seu reconhecimento e respeito.  

Neste estudo destaco também outro elemento do ideário pedagógico martiano: a 

valorização da curiosidade e da perspicácia, como sendo um atributo a ser considerado na 

educação das crianças. José Martí apresenta na Revista a inteligência e a busca do saber como 

parte da formação das crianças. Essa perspectiva de fundo moral, articulando a curiosidade e 

o saber pode ser vista na narrativa Mindinho (Pequeno Polegar) analisada a seguir. 
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Fig 34 – Meñique 

(Fonte: MARTÍ, 1989, p. 07) 

 

Na segunda metade do século XIX era comum que revistas e periódicos utilizassem 

diversas traduções principalmente do francês, uma língua de grande circulação da época. 

Martí também utiliza traduções em La Edad de Oro, onde tenta reunir de variadas fontes a 

melhor escrita para crianças, uma escrita baseada nos argumentos moral e cívico. O 

intelectual realiza uma cuidadosa tradução para que os argumentos que ilustrem “a idade de 

ouro” permaneçam com a mesma vivacidade em língua espanhola.  

A primeira tradução da revista é o conto de Mindinho, ou Pequeno Polegar, de autoria 

de Laboulaye16. O conto é traduzido do francês e a moral da história é que a inteligência vale 

mais do que a força bruta. O enredo se passa em um país distante onde três irmãos de uma 

família pobre, assim que crescidos, saem de casa a pedido do pai para buscar fortuna mundo 

afora. Os irmãos são: Pedro, de inteligência curta, Paulo, invejoso e ciumento e Joãozinho 

[Mindinho] rápido como uma mola e tão pequeno que cabia dentro da bota de seu próprio pai. 

Apesar de desgostosos por deixar o pai e a terra onde cresceram e plantaram, os irmãos saem 
                                                
16 Conto do francês Edouard René Lefebvre de Laboulaye (1811 – 1883) do livro Contes Blues  (Paris, 1864). 
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de casa. A história se desenvolve a partir do momento que os irmãos decidem ir ao palácio de 

um reino que fica distante uma légua e encontra-se com vários problemas.  

 

Mas aconteceu que de repente, numa noite de muito calor, nasceu direto da terra, 
diante das seis janelas, um carvalho enorme com galhos tão grossos e tanta folhagem 
que deixou em plena escuridão o palácio real. Era uma árvore encantada e não tinha 
machado que a pudesse derrubar (…) E isso não era tudo. Porque naquele país, até 
mesmo das pedras do caminho brotavam mananciais de água; mas no palácio 
reinava grande seca. (…) O rei havia prometido dar título de marquês e doar muitas 
terras e dinheiro àquele que cavasse um poço no pátio do castelo, onde se pudesse 
guardar água para todo o ano. Mas ninguém conseguiu o prêmio, porque o palácio 
estava encravado num rocha, e à medida que se retirava a terra por cima, aparecia 
por baixo uma camada de granito (MARTÍ, 2006: 28). 

 

O rei prometeu dar recompensas, inclusive a mão da sua filha, a quem resolvesse os 

problemas do palácio, mas os irmãos não vão sonhando em casar-se com a princesa, e sim 

arrumar um trabalho em meio a tantas pessoas que se deslocam ao palácio. A miudeza de 

Mindinho não impede que ele tenha muita curiosidade sobre as coisas que estão a seu redor. 

Os irmãos estão sempre caçoando dele, mas Mindinho não se ressente nem se julga bobo. 

Mindinho tem a curiosidade das crianças, laçando assim uma identificação com o leitor. Ele 

quer saber como as coisas acontecem, as formas da natureza e, por conta de suas muitas 

dúvidas e a vontade de saber, faz sempre muitas perguntas a seus irmãos que geralmente não 

estão interessados em responder, pois julgam bobagem a curiosidade do irmão mais novo.  

 

Os três iam caminho afora, Pedro sempre contente, Paulo falando sozinho, e 
Mindinho saltando daqui pra lá, enfiando-se entre todos os atalhos e esconderijos, 
olhando tudo com seus olhinhos brilhantes de esquilo. A cada passo tinha algo novo 
para perguntar aos seus irmãos: por que as abelhas metiam a cabecinha nas flores, 
por que as andorinhas voavam tão perto da água, por que as borboletas não voavam 
direito. Pedro se punha a rir, e Paulo dava de ombros e ordenava que se calasse 
(MARTÍ, 2006: 29). 
 

Em certo momento do caminho os irmãos chegam a um grande pinheiral onde se 

escuta um barulho muito forte como se fosse um machado e árvores caindo. A curiosidade de 

Mindinho logo se aguça pra saber de onde vem um barulho tão estrondoso, enquanto seus 

irmãos tentam desencorajá-lo. Por serem mais velhos e maiores, os irmãos de Mindinho 

sempre tentam impor sua superioridade, mas o conto quer mostrar que não existe uma relação 

de inteligência hierarquizada por conta da idade, ao contrário, como o mais novo ainda tem a 

sede do conhecimento é ele que descobre os segredos escondidos na natureza. O conto 

começa a mostrar o valor da curiosidade de Mindinho: 
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 ─ Eu queria saber por que andam cortando lenha lá em cima  ─ disse Mindinho. 
─ Quer saber de tudo justo aquele que nada sabe   ─ disse Paulo, resmungando. 
 ─Até parece que esse aí nunca ouviu cortar lenha ─ disse Pedro, dando um beliscão 
em Mindinho. 
─Vai imbecil, e logo voltarás cansado, por não acreditares no que dizem teus irmãos 
maiores. 
E arrastando-se e saltando entre ramagem e pedras, subiu Mindinho por onde vinha 
o som. E o que encontrou Mindinho no alto do monte? Um machado encantado, que 
cortava sozinho, e punha abaixo um pinheiro muito resistente. 
─Bom dia, senhor machado  ─ disse Mindinho  ─  não estás cansado de cortar 
sozinho esta árvore tão velha? 
─Há muitos anos, meu filho, espero por ti  ─ respondeu o machado. 
─Pois aqui estou  ─ disse Mindinho. 
E sem começar a tremer, nem perguntar nada mais, meteu o machado num grande 
saco de couro, e desceu um monte, pulando e cantando (MARTÍ, 2006: 29-30). 
 
 

        A vontade de saber de Mindinho faz com que ele se torne também destemido. Apesar do 

pouco tamanho em relação ao machado o pequeno não tem medo de levar consigo o segredo 

que descobriu, talvez, já prevendo que um artefato mágico como aquele poderia ser útil ao seu 

pouco tamanho. Ainda impulsionado por sua curiosidade, o irmão mais novo acha mais dois 

artefatos: uma picareta e uma casca de noz, ambas encantadas. O mais importante do conto 

não se dá pelos objetos mágicos, e sim pela inteligência e sagacidade de Mindinho, sem isso 

de nada serviria a magia contida nesses utensílios, primeiramente porque ninguém iria achá-

los e depois porque era necessário saber a hora oportuna para usar os talentos que havia 

adquirido.  

Ao chegar ao palácio do rei, a situação não havia mudado: o carvalho continua a barrar 

a luz do sol e não existe água. A única mudança é que o rei, irritado com tantas tentativas 

inúteis, manda cortar as orelhas daqueles que ao tentar cortar o carvalho e cavar o poço não 

tenham sucesso. Ao avistar o cartaz Pedro foi o primeiro a rir e tentar golpear a árvore: sem 

sucesso, teve as orelhas cortadas. Acusando o irmão de inútil, Paulo, logo em seguida, corta 

uma grande raiz da árvore, que por sua vez faz nascer duas enormes raízes. O rei, já furioso, 

mandou cortar as orelhas de Paulo que não quis aprender com o exemplo do irmão. Apesar de 

ter visto o que aconteceu com os irmãos “o coração de Mindinho não se encolheu de medo, e 

pulou em cima do carvalho” (MARTÍ, 2006). Desprezando a aparência de Mindinho o rei 

mandou logo que o retirassem, mas o pequeno conseguiu fazer valer seu talento mais raro: a 

inteligência:   

 

─Senhor rei, tua palavra é sagrada. A palavra de um homem é lei, senhor rei. Eu 
tenho direito pelo teu cartaz de tentar minha sorte. Já terás tempo para cortar-me as 
orelhas caso eu não corte a árvore. 
─E o nariz também, se não a cortas. 
Mindinho retirou com muito trabalho o machado encantado de seu grande saco de 
couro. O machado era maior que Mindinho. E Mindinho lhe disse: “Corta, machado, 
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corta!”. E o machado cortou, talhou, partiu, derrubou os galhos, aplainou o tronco, 
arrancou as raízes, limpou a terra em círculo, à direita e à esquerda, e tanta lenha 
empilhou da árvore em pedaços, que o palácio se aqueceu com o carvalho durante 
todo o inverno (MARTÍ, 2006: 32-33). 
 
 

Mindinho procedeu da mesma forma com o poço e a água resolvendo os problemas 

que afligiam o palácio. Apesar de Mindinho ter demostrado grande valor, o rei não pretende 

casar sua filha com um homem tão pequeno. O rei fez de Mindinho marquês, mas Martí vai 

desenvolvendo sutilmente o caráter negativo de se ter um rei, um senhor absoluto das terras e 

das decisões importantes. Aqui o tema do poder é enfatizado: ele mostra que os reis, mesmo 

tendo dado a sua palavra que para a época era coisa de muito valor, sempre tentam atuar em 

benefício próprio pensando apenas no seu bem estar e nas aparências.  

 

O rei não pode dormir aquela noite. Não era o agradecimento o que o mantinha 
desperto, e sim, o desgosto de casar sua filha com aquele ser minúsculo que cabia na 
bota do próprio pai. Como bom rei que era, já não queria cumprir o prometido; e 
zumbiam-lhe nos ouvidos as palavras do Marquês Mindinho: “Senhor, tua palavra é 
sagrada. A palavra de um homem é lei, rei”. O rei mandou buscar Pedro e Paulo, 
porque apenas eles poderiam dizer-lhe quem eram os pais de Mindinho, e se 
Mindinho era pessoa de bom caráter e de modos finos, como querem que sejam seus 
genros, porque a vida sem educação é mais amarga que o pautenente e a retama 
(MARTÍ, 2006: 34). 
 
 

Algumas das narrativas em La Edad de Oro partem dos elementos mágicos, para 

evidenciar que a força do conhecimento e da sabedoria humanas são superiores a poderes 

mágicos ou força bruta: é a educação que faz a vida ser mais doce, melhor de ser vivida. A 

questão de gênero volta a ser abordada na Revista. A princesa da história é apresentada como 

moça inteligente e formosa. Apresentada como prêmio juntamente com os títulos e as terras, 

essa princesa não aceita simplesmente se casar com Mindinho, talvez, essa recusa possa se 

dar por conta da pequena figura de Mindinho, mas é raro que as princesas demonstrem 

vontade própria no tipo de fabulação literária convencional. Aqui, o mais original é que a 

princesa defende que a mulher, seja de qual classe social, deve casar-se com quem deseja 

tendo assim domínio sobre sua própria escolha. Na segunda metade do século XIX as 

mulheres ainda não desfrutam dessa liberdade de escolha, sendo essa uma construção cultural 

difícil de ser eliminada e aceita pela maioria da sociedade. 

 

─ Filha de rei ou filha de camponês, respondeu ela, a mulher deve casar-se com 
quem seja de gosto. Deixa-me, pai, defender-me nisto que me interessa. Mindinho, 
continuou a princesa dizendo em voz alta: és valente e bem-aventurado, mas isso 
não basta para agradar às mulheres (MARTÍ, 2006: 39). 
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Ao final da disputa entre Mindinho e a princesa, a inteligência de Mindinho consegue 

surpreender a princesa que aceita casar-se com ele. A ideia da princesa e o príncipe casando-

se e vivendo felizes para sempre não aparece no conto, ao invés do “felizes para sempre” o 

conto dá a deixa para pensar uma vida real, aquela que começa após o casamento onde as 

pessoas vão conhecendo o caráter umas das outras. Esse é também um pensamento peculiar, 

pelo questionamento acerca das relações sociais, das inter-subjetividades: 

  

No casamento da princesa com Mindinho não houve muita novidade, porque dos 
casamentos não se pode dizer nada ao princípio, senão depois, quando começam as 
penas da vida, e se vê se os casados se ajudam e se querem bem, ou se são egoístas e 
covardes (MARTÍ, 2006: 42). 
 

Na história são evidenciados os sentimentos que, na visão de Martí, formariam o 

caráter de bons homens e mulheres. Um sentimento fortemente refutado é a inveja: os irmãos 

de Mindinho que antes menosprezavam sua curiosidade tiveram destinos diferentes. Pedro, 

que não era invejoso, fica feliz com as realizações do irmão, mas Paulo, invejoso e 

amarelento, não suportou ver o irmão feliz,“e se foi ao bosque para não ouvir nem ver, e no 

bosque morreu, porque os ursos o comeram numa noite escura”(MARTÍ, 2006). Outros 

sentimentos destacados no conto são a bondade e a gentileza, apresentados como uma base do 

convívio harmônico. Para conquistar o respeito das pessoas, Mindinho não precisou usar o 

dinheiro ganho, nem a influência dos títulos que recebeu. O que o fez respeitado foi a 

bondade e gentileza que trazia em si. Martí, não dissocia a inteligência da bondade: para ele 

são características articuladas na formação intelectual do ser. Para o autor, o grande talento da 

vida é agir com o coração: as pessoas de bom coração são as de verdadeiro talento, espécie de 

corolário da justiça e merecimento. Mindinho passa a ser governante do reino, e o autor usa 

como exemplo o coração de governante do pequeno Mindinho que está onde o coração de 

todo governante deveria estar: no povo. A inteligência e a bondade do pequenino governante 

trazem também o senso de justiça social onde quem governa não deve prejudicar aos pobres 

para beneficiar aos ricos ou ao interesse próprio. 

 

(…) com sua bondade e gentileza, ganhou o carinho de sua mulher e de toda a corte 
e, quando morreu o rei, passou a mandar e governar por cinquenta e dois anos. E 
dizem que governou tão bem que seus vassalos nunca quiseram outro rei que não 
fosse Mindinho, que não tinha prazer se não quando via seu povo contente, e não 
lhes retirava aos pobres o dinheiro de seu trabalho para dá-lo, como outros reis, aos 
seus amigos folgados, ou aos valentões que os defendem dos reis vizinhos. Contam 
que de veras nunca houve rei tão bom como Mindinho. Mas não é necessário dizer 
que Mindinho era bom. Bom tinha que ser um homem de inteligência tão grande; 
porque aquele que é ignorante não é bom, e o que é bom não é ignorante. Ter talento 
é ter bom coração; o que tem bom coração, esse é o que tem talento. Todos os 
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malandros são idiotas. Os bons são os que ganham quando tem paciência para 
esperar (MARTÍ, 2006: 43). 

 

 

Na adaptação da fábula de Mindinho é possível destacar um recurso utilizado em 

algumas narrativas de La Edad de Oro: as crianças são protagonistas e, dessa maneira, os 

valores e elementos morais podem ser discutidos com maior propriedade e, partindo do 

universo infantil. O pequeno Mindinho é o mais novo de três irmãos e sempre rechaçado 

pelos mais velhos, mas suas virtudes e sede de saber propiciam a superação das dificuldades. 

É de destaque também o senso de justiça social abordado na Revista, característica possível 

de encontrar na análise de Bebê e o Senhor Dom Pomposo e Os Sapatinhos Cor-de-Rosa.  

Essa é uma história de um menino chamado Bebê. Aos cinco anos e assim como as 

crianças pequenas, está em um momento de descobrir muitas coisas que acontecem ao seu 

redor. É característica de Bebê, assim como da maioria das crianças, a curiosidade do saber 

como as coisas acontecem. Martí não exclui as crianças de ser um sujeito pensante, e assim é 

Bebê: pensa e reflete sobre o que está a sua volta e chama sua atenção. O pequeno nasce em 

uma família de recursos, mas não é a possibilidade de ter muitas coisas que faz de Bebê um 

menino especial, e sim, a sensibilidade de pensar com o coração. Ao contrário dos adultos que 

já cresceram e fazem valer mais as aparências, as crianças conseguem enxergar mais as 

pessoas do que suas vestes. Em Bebê e o Senhor Dom Pomposo, Martí se aproxima da forma 

de pensar dar crianças: 

 

Bebê usa vestes como as do duquezinho Fauntleroy, aquele que não tinha vergonha 
de que o vissem conversando na rua com crianças pobres. (…) Como gostam muito 
dele, ele gosta muito de todos. Não é um santo. Oh, não! Torce o nariz para a criada 
francesa quando ela não quer dar-lhe mais doces, e uma vez se sentou durante uma 
visita com as pernas cruzadinhas, e quebrou uma vez um belo vaso, correndo atrás 
de um gato. Mas quando vê uma criança descalça quer lhe dar tudo o que tem: leva 
açúcar para o seu cavalo todas as manhãs, e o chama de “cavalinho da minha alma” 
(MARTÍ, 2006: 63). 
 

 

O autor recupera nessa narrativa a valorização da tradição oral. O menino passa muito 

tempo escutando histórias contadas pelos empregados mais velhos que eram africanos: contos 

que falam da África, dos costumes e a vida que levavam na terra natal. Além de valorizar a 

cultura oral das pessoas que trabalham em sua casa, Bebê também aprende muitas coisas 

escutando a sua mãe. Na história não aparece uma figura paterna, e a figura materna, além de 

extremamente presente, é detentora de diversos conhecimentos que são compartilhados com 

Bebê: não é estritamente necessário que haja uma figura masculina para ensinar coisas 
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interessantes e instrutivas para o menino. A mãe do pequeno parece encarnar o exemplo de 

mulher. 

  

Passa horas e horas com os empregados mais velhos, ouvindo os contos de sua terra 
da África, de quando eles eram príncipes e reis, e tinham muitas vacas e muitos 
elefantes: e cada vez que Bebê vê sua mãe, põe-lhe o braço pela cintura, ou se senta 
ao seu lado no banquinho, para que lhe conte como nascem as flores, e de onde vem 
a luz do sol, e de que é feita a agulha com a qual ela costura, e se é verdade que a 
seda de seu vestido é feita por uma minhoca, e se as minhocas vão fabricando a 
terra, como disse ontem na sala aquele senhor de óculos. E a mãe lhe diz que si, que 
existem minhocas que fabricam casinhas de seda, compridas e redondas, que se 
chamam casulos; e que já é hora de dormir, como as minhoquinhas, que se metem 
no casulo, até saírem feito borboletas (MARTÍ, 2006: 63-64). 
 

 

Ainda criança, Bebê se depara com várias questões que vai descobrindo pouco a pouco 

como a doença de sua mãe e as diferenças entre ter ou não dinheiro. Todos os anos Bebê vai a 

Paris junto com sua mãe para que ela vá aos bons médicos que poderão curar sua tosse, é 

provável que Martí apresente a partir da mãe de Bebê um mal comum no século XIX: a 

tuberculose. Mas dessa vez a ida a Paris será um pouco diferente porque Bebê não irá só com 

a mãe, seu primo Raul também irá acompanhá-los. A partir desse momento na história, com a 

entrada do primo Raul, Bebê começa a fazer observações entre o tratamento que é dado a ele 

e ao seu primo. É interessante destacar também que espécie de visita a mãe de Bebê os leva 

em Paris, todo esse conjunto de ações acaba formando parte do pensamento de Bebê e é uma 

forma de apresentar às crianças que leem a Revista uma parte da cidade de Paris e suas 

crianças: há crianças pobres e sem nem onde dormir e que precisam trabalhar. 

 

Bebê e Raul fizeram muitas visitas hoje: foram com sua mãe ver os cegos, que leem 
com os dedos, em um livro com letras muito altas: foram à rua dos jornais, para ver 
como as crianças pobres, que não têm casa onde dormir, compram diários para 
vendê-los depois, e pagar sua casa (MARTÍ, 2006: 65).  
 

 

Essa relação entre pobreza e riqueza vai sendo construída a partir da situação concreta 

das personagens para que as crianças observem que as diferenças de modo de vida não 

decorrem do modo de ser das pessoas ou de seu caráter, e sim da posse material. O autor faz 

inclusive uma distinção de caráter onde as pessoas boas, independente de ricas ou pobres, não 

dão importância a esse tipo de tratamento. É assim com a mãe de Bebê que apesar de ser uma 

mulher rica tem bom coração, ao contrário do tio Dom Pomposo cujo nome identifica um 

homem com poucos modos e muitos interesses.  
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Bebê está pensando na visita do senhor Dom Pomposo. Bebê está pensando. Ele 
pensa com os olhos fechados: ele se lembra de tudo. (…) E não deixava sua mãe se 
mover, e lhe colocava uma almofada detrás das costas e um banquinho nos pés, e 
falava com ela como dizem que se falam com as rainhas! Bebê se lembra do que o 
criado velhinho lhe disse, que as pessoas falam assim com sua mãe, porque sua mãe 
é muito rica, e que sua mãe não gosta disso, porque sua mãe é boa. E Bebê volta a 
pensar na visita. Logo que entrou no quarto o senhor Dom Pomposo lhe deu a mão, 
como os homens dão aos pais, colocou-lhe o chapeuzinho na cama, como se fosse 
uma coisa santa, e lhe deu muitos beijos, uns beijos feios, que grudavam na cara, 
como se fossem manchas. E quanto a Raul, o pobre Raul, sequer o cumprimentou, 
nem lhe tirou o chapéu, nem lhe deu um beijo. Raul estava sentado em uma 
poltrona, com o chapéu na mão, e com os olhos muito grandes. E então Dom 
Pomposo se levantou do sofá colorido: “Veja, veja, Bebê, o que tenho guardado: isto 
custa muito dinheiro, Bebê: isto é para que goste muito do seu tio”. E tirou do bolso 
um chaveiro com trinta chaves, e abriu uma gaveta que cheirava como a penteadeira 
de Luísa, e trouxe para Bebê uma espada dourada Oh, que espada! Oh, que grande 
espada! E lhe colocou pela cintura o cinto de couro brilhante Oh que cinto tão 
luxuoso! E lhe disse: “Anda, Bebê: olhe-se no espelho, essa é uma espada muito 
bonita: isso é exclusivo do Bebê.” E Bebê, muito contente virou a cabeça para onde 
Raul estava, que o olhava, olhava a espada, com os olhos maiores do que nunca, e 
com uma carinha muito triste, como se fosse morrer: - Oh, que espada tão feia, tão 
feia! Oh que tio tão mau! Bebê estava pensando em tudo isso. Bebê estava pensando 
(MARTÍ, 2006: 65-66). 

 

 

A visita ao tio Dom Pomposo e tudo que havia ocorrido despertaram em Bebê 

pensamentos entre as diferentes condições de vida, ideias que Martí quer despertar nas 

crianças que tivessem a oportunidade de ler La Edad de Oro. Bebê se deu conta de que seu 

primo Raul, por não ter mãe nem dinheiro, era tratado como invisível. O autor deseja fomenta 

nas crianças um sentimento de compaixão, de amor ao semelhante: Bebê se alegra ao receber 

a espada, mas se entristece com a maldade do Tio Dom Pomposo em destratar Raul. Essa 

atitude desperta em Bebê muitos pensamentos que o levam a uma solução: compartilhar o que 

ganhou com o primo. Com a história do pequeno Bebê, Martí constrói uma lição de 

convivência e um caminho de reflexão para as crianças ao encontrarem outros meninos e 

meninas pelo mundo. 

 

E quem mandará fazer cavalos para Raul? Ninguém, ninguém: Raul não tem mãe 
que lhe compre roupas de duquezinho: Raul não tem tios compridos que comprem 
espadas para ele. Bebê levanta a cabeça pouco a pouco: Raul está dormindo. Luísa 
foi para seu quarto perfumar-se. Bebê escorrega da cama, vai à penteadeira na ponta 
dos pés, levanta a espada devagar, para não fazer barulho... E o que faz, o que faz 
Bebê? Vai rindo, vai rindo o maroto! Até que chega até o travesseiro de Raul, e 
coloca a espada dourada em seu travesseiro (MARTÍ, 2006: 66).  

 

 

 

 



108 

Em Bebê e o Senhor Dom Pomposo, o intelectual cubano aborda o conteúdo das 

injustiças sociais.  Partindo da história de Bebê que, pouco a pouco, compreende que o mundo 

dos adultos é organizado também a partir de interesses de ordem material. Os leitores de La 

Edad de Oro conhecem através dos olhos de Bebê um mundo onde as crianças também 

sofrem com as injustiças sociais, trazendo assim uma reflexão aos pequenos leitores.  

Neste estudo monográfico destaco a sensibilidade na escrita de José Martí em relação 

às crianças, bem como o modo da narrativa em diálogo com o universo infantil ou tentando 

falar diretamente aos meninos e meninas. Tal compreensão é encontrada também na poesia Os 

Sapatinhos Cor-de-Rosa, onde se dirige às meninas para abordar outra vez o tema das 

condições sociais diferenciadas. 

 Os Sapatinhos Cor-de-Rosa, poema de José Martí, narra a história da pequena Pilar e 

seu passeio na praia com seus sapatinhos cor-de-rosa, quando encontra uma senhora pobre 

com sua filha doente e descalça. Podemos fazer uma relação entre a história de Pilar e a de 

Bebê, da narrativa Bebê e o Senhor Dom Pomposo publicada na primeira edição de La Edad 

de Oro. A base narrativa é similar, com a singularidade de apresentar personagens meninos e 

meninas, em seus universos particulares. 

  Tanto Bebê como Pilar, vivem em famílias ricas onde não lhes falta nada, mas a 

percepção de mundo das crianças começa a mudar quanto têm sua realidade confrontada com 

a de crianças desvalidas. Martí penetra sutilmente no universo infantil de meninos e meninas 

para demonstrar as diferenças existentes no mundo e como as crianças podem ser sensíveis 

em suas percepções.  
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Fig 35 – Los Zapaticos de Rosa 

(Fonte: MARTÍ, 1989, p. 94) 
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                                                    Fig 36 – Los Zapaticos de Rosa  (Fonte: MARTÍ, 1989, p. 95) 
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                                                      Fig 37 – Los Zapaticos de Rosa 

                                                         (Fonte: MARTÍ, 1989, p. 96) 

 

Um dos elementos mais originais da escrita de José Martí, conforme estudada nesta 

monografia, tomando La Edad de Oro como objeto do conhecimento, é o esforço do autor no 

estabelecimento de um diálogo com seu leitor. Na abertura da primeira edição da Revista o 

intelectual cubano já indica essa disposição quando incentiva as crianças a escrever e propõe, 

inclusive, um concurso onde os melhores textos de comprovada autoria infantil seriam 

publicados na Revista.  

 Como tentativa de compreensão sobre o processo de recepção da Revista, o texto A 

Galeria das Máquinas é um indicio metodológico a ser considerado, posto que é um espaço 

utilizado pelo autor para comentar as cartas enviadas pelas crianças. 

 
 

4. Ler para escrever: conversando com os leitores 

 

Desde a primeira edição da revista, Martí tenta travar um diálogo com as crianças 

incentivando-as sempre a escrever para La Edad de Oro para tirar qualquer dúvida que elas 

tenham ou mesmo para conversar com o autor, que o próprio escreve, deve ser encarado pelas 
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crianças como um amigo, uma figura familiar. O destaque para A Galeria das Máquinas 

acontece porque esse é o primeiro artigo que vem diretamente em resposta a cartas escritas 

pelas crianças e a comentários que a revista recebe. É uma forma também de valorizar a 

participação da criança, pois o autor não só leu as cartas que elas enviaram, como também 

dedica uma página para comentar e responder o que lhe perguntam. E quando as crianças 

perguntam se é verdade tudo aquilo que estava escrito no artigo A Exposição de Paris, 

publicado na terceira edição, o autor retorna dizendo que às crianças nada deve ser dito além 

da verdade, pois é na infância onde se começa o conhecimento de uma vida. 

 
As crianças leram com muita atenção o último número de A Idade de Ouro, e são 
divertidas as cartas que nos enviam, perguntando-nos se é verdade tudo aquilo que 
diz o artigo da Exposição de Paris. Claro que é verdade. Para as crianças não se 
deve dizer-lhes mais que a verdade, e ninguém deve lhes dizer o que não souber, 
porque então as crianças vivem acreditando no que lhes disse o livro ou o professor, 
e trabalham e pensam como se isso fosse verdade, de modo que se descobrem que 
era mentira o que lhes diziam, já lhes resulta a vida cheia de erros, e não podem ser 
felizes com esse modo de pensar, nem sabem como são as coisas de verdade, nem 
podem voltar a ser crianças, e começar a aprender tudo novamente (MARTÍ, 2006: 
199).  
 

O artigo da Exposição foi muito elogiado, mas um senhor que estava na exposição sugere que 

seria necessário o acréscimo de uma gravura para que as crianças pudessem ver bem todas as 

riquezas das máquinas. “E como A Idade de Ouro quer que as crianças sejam fortes, e 

valentes, e de boa estatura, aqui está, para ajudá-las a fortalecer seu coração, a gravura de A 

Galeria das Máquinas” (MARTÍ, 2006).  

 

Fig 38 – La galería de las máquinas (Fonte: MARTÍ, 1989, p. 127) 
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Nas quatro edições de La Edad de Oro, o corpus documental desta pesquisa, destaco a 

página que se repete em todas as edições. Como seção fixa, a Última Página é dedicada aos 

comentários do autor sobre os conteúdos de cada edição, quando realiza uma análise 

articulada entre os mesmos e aborda alguns elementos de síntese ou de fundo moral, base de 

seu projeto editorial como projeto educativo. 

A Última Página está presente no fim das quatro edições da Revista e funciona como 

uma forma de diálogo direto entre Martí e os leitores de La Edad de Oro. Ao fim da primeira 

edição na Última Página se realiza um diálogo entre Martí e seus leitores, como ele mesmo 

escreve “estas últimas páginas serão como a sala-de-estar de A Idade de Ouro, onde 

conversaremos como se estivéssemos em família” (MARTÍ, 2006). O autor faz uma 

despedida onde condensa os assuntos tratados em todos os números dando sempre uma 

significação a cada um deles. Para ele, trinta e duas páginas é um espaço pequeno “para 

conversar com as queridas crianças que serão no futuro hábeis como Mindinho, e valentes 

como Bolívar” (MARTÍ, 2006), ou seja, Martí deposita nas crianças as melhores qualidades 

das personagens. Poetas como Homero as crianças não mais poderão ser, escreve Martí, pois 

o poeta de hoje deve exercer uma tarefa de aconselhamento, deve disseminar o amor entre os 

povos e não a ira, no entanto a poesia não é um recurso de distração e sim um recurso literário 

de crítica onde a liberdade deve ser exaltada e qualquer tentativa de privá-la deve ser 

reprimida ardorosamente pela pena do poeta: 

 
O que o poeta de hoje fará é aconselhar os homens que se amem, e pintar toda 
beleza do mundo de maneira que se veja nos versos como se estivesse pintada com 
cores, e castigar com a poesia, como com um chicote, aos que quiserem tirar a 
liberdade do homem, ou roubar com leis ardilosas o dinheiro do povo, ou quiserem 
que os homens lhes obedeçam como carneiros. Os versos não serão feitos para dizer 
se estamos contentes ou se estamos tristes, e sim para serem úteis ao mundo, 
ensinando-lhes que a natureza é bela, que a vida é uma obrigação, que a morte não é 
feia, que ninguém deve ficar triste ou acovardar-se enquanto houver livros nas 
livrarias, e luz no céu, e amigos, e mães (MARTÍ, 2006: 67). 
 

 

O autor propõe também um ideal de vida: a vida é uma obrigação. Não uma obrigação 

no sentido de um fardo a se carregar, mas uma obrigação de ser útil enquanto se vive, de 

cultivar coisas boas, de não se acovardar frente às opressões e viver honradamente. A 

esperança é também algo singular para o autor: enquanto houver livros, ou seja, enquanto 

houver ideias para cultivar, luz no céu para que elas possam brotar e mães e amigos para 

cultivá-las não há motivo para se acovardar. Martí resgata também a força do saber. O que 

importa é a força que está no saber, e a força dos punhos deve ser utilizada apenas quando os 

brutos quiserem oprimir um povo, para isso é necessário estar preparado também.  
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Antigamente tudo era feito à força: atualmente, a força está no saber, mais que nos 
punhos embora seja bom aprender a se defender, porque sempre há gente bruta no 
mundo, e porque a força dá saúde, e porque devemos estar prontos para lutar; para 
quando um povo ladrão quiser vir roubar nosso povo. Para isso é bom ter o corpo 
forte; mas para as demais coisas da vida, a força está em saber muito, como diz 
Mindinho (MARTÍ, 2006: 67-68). 
 

 

Para aguçar a curiosidade do leitor são adiantados alguns assuntos da próxima edição 

como a História do homem contada por suas moradias e a explicação de como se fazem o 

talher de mesa. Para Martí, “é necessário que as crianças não vejam, não toquem, não pensem 

em nada que não saibam explicar. Para isso se publica A Idade de Ouro. E aqui está o amigo 

para tudo o que quiserem perguntar” (MARTÍ, 2006), assim se despede da primeira edição o 

amigo dos ninõs americanos. 

 
Na Última Página da segunda edição, Martí se despede dos leitores lamentando 

novamente o curto espaço em que se publica La Edad de Oro: “Não foi oferecida a vocês a 

História da colher, do garfo e da faca para este número? Pois não coube. Nem muitas outras 

coisas mais que eu tinha escritas. Assim é a vida, que não cabe nela todo o bem que alguém 

poderia fazer” (MARTÍ, 2006). E na despedida de mais uma edição e na espera de uma nova 

no outro mês, o amigo das crianças sugere que os meninos se juntem pelo menos uma vez por 

semana para fazer algum bem todos juntos. A Última Página que funciona sempre como um 

diálogo, “uma sala de estar”, como escreveu o próprio Martí, dá pistas de que apesar de só ter 

circulado uma edição da revista ela já está sendo reconhecida como uma boa literatura. E 

assim como juntos os meninos devem fazer algum bem, Martí pede para que juntos, o autor e 

os leitores, possam agradecer de coração as pessoas que falaram bem de La Edad de Oro: 

 
Os meninos deveriam juntar-se pelo menos uma vez na semana, para ver a quem 
poderiam fazer algum bem, todos juntos. E agora nos juntaremos, o homem d' A 
Idade de Ouro e seus amiguinhos, e todos em coro, de mãos dadas, agradeceremos 
com o coração, em agradecimento de irmão, às belas senhoras e nobres cavalheiros 
que tiveram o carinho de dizer que A Idade de Ouro é boa. 

 

Na Última Página da terceira edição, Martí diz para as crianças que nessa edição é 

possível ver o velho e o novo do mundo com o frei Las Casas e a Exposição de Paris e que 

não há como qualificar o tempo. Nas edições anteriores, o autor anuncia a História da Colher, 

do Garfo e da Faca, porém mais uma vez não houve espaço para o artigo e, por isso, Martí se 

desculpa com as crianças e usa como mau exemplo a sua atitude, considerada por ele pedante, 

de sempre ficar anunciando a história como se fosse uma maravilha e no final não restar lugar. 
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Para ele as coisas boas devem ser feitas sem precisar de muito alarde. Não esquece também de 

falar sobre o artigo da Exposição de Paris aconselhando que os leitores leiam duas vezes e 

depois cada parágrafo solto, sem esquecer, é claro, de ler com muita atenção o artigo dos 

pavilhões de Nossa América.  

 
 
As coisas boas devem ser feitas sem chamar todo o universo para vê-las. Se é bom é 
porque merece, e porque ali, no fundo, se pode sentir o gostinho de quando se faz 
bem uma coisa, ou quando se diz algo útil aos demais. Isso é melhor do que ser 
príncipe: ser útil. As crianças deveriam chorar quando passasse um dia sem que 
pudessem aprender algo novo, sem que pudessem servir para algo. Quem sabe se 
serve, quem sabe, o artigo da Exposição de Paris! Mas vai acontecer como com a 
Exposição, que de tão grande que é não se pode vê-la toda, porque ao vê-la pela 
primeira vez, sai-se dali com faíscas e com joias na cabeça, mas depois vendo mais 
devagar, cada beleza vai aparecendo por inteira e clara entre outras belezas. É 
necessário ler duas vezes: e ler depois cada parágrafo solto: o que se deve ler, 
sobretudo, com muito cuidado, é o artigo dos pavilhões da Nossa América. É uma 
pena que na Idade de Ouro, não se possa encontrar gravuras dos pavilhões do 
Equador. Como é triste quando falta um irmão à mesa (MARTÍ, 2006: 159). 
 

Em outubro de 1889, é publicado o último número de La Edad de Oro. Na última 

página da quarta edição, apesar de Martí direcionar seu texto mais aos pais, não há uma 

despedida formal, nem um aviso de que aquela seria a última edição da revista. O motivo para 

que a revista chegasse ao fim seria porque o editor A Da Costa Gomez insistia para que Martí 

tratasse de temas que iam contra os princípios do intelectual cubano. Em carta escrita para seu 

amigo Manuel Mercado no dia 26 de novembro de 1889 Martí dirá que “porque, por fé ou por 

motivos comerciais queria o editor que eu falasse do 'temor de Deus' e que o nome de Deus, e 

não a tolerância e o espírito divino, estivesse em todos os artigos e histórias” (MARTÍ apud 

RETAMAR, 1983). 

 

 

 

Fig 39 – La última página 

 (Fonte: MARTÍ, 1989, p. 127) 
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Fig 40 – La última página 

 (Fonte: MARTÍ, 1989, p. 128) 
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Na análise dos textos selecionados para este capítulo, pude perceber na obra de José 

Martí, voltada às crianças, a sensibilidade com que o autor aborda temas complexos: a 

profundidade de conteúdo é a mesma encontrada na vasta obra martiana. O intelectual cubano 

se dedica a uma escrita de modo útil y sencillo, mas sobretudo com o propósito de entender o 

universo mental das crianças para que o diálogo por escrito se torne possível. Em carta à 

Maria Mantilla destaca um dos principais argumentos de sua escrita em La Edad de Oro – 

alcançar o entendimento sensível das crianças modo em que as palavras ganham sentido e 

sonoridade.  

 

Es bueno que al mismo tempo que traduzcas (...) leas un libro escrito en castellano 
útil y sencillo, para que tengas el oído y en el pensamiento la lengua en que escribes. 
(...) Yo quise escribir así en La Edad de Oro; para que los niños me entendiesen, y el 
lenguaje tuviera sentido y música (MARTÍ,1990 : 80). 
 

 

O fio condutor dos escritos da Revista permanece sendo a história, porém o autor 

agrega recursos literários do universo lúdico e da observação prática para realizar reflexões de 

fundo moral. Nesta pesquisa, apesar da natureza monográfica do trabalho e de seus limites, o 

periodismo pedagógico da revista La Edad de Oro é rica fonte de pesquisa para compreender 

uma dimensão significativa do pensamento original de José Martí, acrescido aqui de uma 

singularidade, uma escrita para os meninos e meninas. 
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Considerações Finais 

 

“Yo vengo de todas partes,  
Y hacia todas partes voy”.  

José Martí 
 

 Durante os caminhos trilhados nesta pesquisa, além do aprendizado e das descobertas, 

próprio de uma pesquisa, pude constatar nos escritos analisados a atualidade do pensamento 

de José Martí.  

As idéias do intelectual cubano impressas na segunda metade do século XIX devem 

ser compreendidas à luz dos embates de seu tempo, no entanto, embora datadas, têm grande 

potência para a posteridade, uma vez que seu pensamento desborda de seu tempo para 

atualizar muitas das questões do tempo presente com que se depara a América Latina.  

 Uma das faces originais da obra martiana, dedicada ao diálogo com os niños de 

Nuestra América, são meninos e meninas encarados como sujeitos de história e construtores 

de um novo mundo onde a chave de um novo momento social encontra-se na formação, no 

querer saber, na educação, observada em Martí, como a própria vida. 

 Não há, talvez, melhor exemplo para evidenciar a força de argumentação de José 

Martí do que o conceito de Pátria apresentado aos leitores de La Edad de Oro  em seu 

primeiro artigo, quando personagens como Símon Bolívar, San Martín e Hidalgo, 

reconhecidos como fundadores e mártíres da luta independentista na América. A Pátria 

martiana parte de uma perspectiva revolucionária que estrapola fronteiras geógraficas e se 

funda na própria humanidade, não deixando de lado as raízes e o amor pela terra que se fazem 

tão necessários à formação do caráter de homens e mulheres.  

A oposição à opressão colonial e a vivência nos Estados Unidos contribuiram para que 

se tornasse também um visionário: Martí foi um dos primeiros intelectuais do século XIX a 

apontar os perigos representados pelo imperialismo dos vizinhos do norte, reflexão que 

mesmo mais de um século após a sua morte se mantém atual.   

Durante a pesquisa foi possível analisar diversos temas destacados por Martí como 

essenciais à formação dos sujeitos sociais, de maneira individual e coletiva. É possível fixar a 

originalidade e atualidade do pensamento de José Marti ao nos depararmos com as fontes do 

século XX que se fundamentam nas idéias do intelectual cubano. Exemplo dessa atualidade é 

a Revolução Cubana de 1959, que afirma José Martí como seu inspirador e autor intelectual. 

Em sua defesa conhecida como La Historia me absolvera, Fidel Castro denuncia a proibição 

da entrada na prisão dos escritos do “mestre”, forma como Fidel se refere ao intelectual, 
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considerados pela censura demasiado subversivos. 

 

De igual modo se prohibió que llegaran a mis 
manos los libros de Martí; parece que la censura de la prisión 
los consideró demasiado subversivos. ¿O será porque yo dije 
que Martí era el autor intelectual del 26 de Julio? Se impidió, 
además, que trajese a este juicio ninguna obra de consulta 
sobre cualquier otra materia. ¡No importa en absoluto! Traigo 
en el corazón las doctrinas del Maestro y en el pensamiento las 
nobles ideas de todos los pueblos17.  
 

 

Ao pensar na figura mais conhecida e admirada pelo povo cubano as informações, 

obtidas principalmente através da grande mídia, hão de induzir ao erro: nem Fidel nem 

Guevara; o verdadeiro herói e mártir de Cuba é José Martí. As obras escritas pelo intelectual 

são bastante populares principalmente entre a juventude que tem contato desde a infância, nos 

currículos escolares, com as obras do Maestro. As referências a José Martí na ilha são 

inúmeras, tendo a Biblioteca Nacional de Cuba seu nome e um centro de estudos destinado à 

sua obra, o Centro de Estudos Martianos.  

 Também em outros países de Nuestra América é atual o recurso ao pensamento de 

José Mart, como é o exemplo da República Bolivariana da Venezuela. No dia 19 de abril de 

2010, o presidente venezuelano Hugo Chávez iniciou o discurso Nunca más Venezuela será 

colonia yanqui da seguinte forma: 

 

Un saludo al heroico pueblo venezolano, aquí estamos los hijos y las hijas de 
Bolívar, 200 años después en esta Caracas que es cuna [berço], como diría José 
Martí, Cuna de América. El 19 de abril, queridos mandatarios, querida Presidenta 
argentina, queridos presidentes de Cuba, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, República 
Dominicana; queridos primeros ministros de Dominica, de San Vicente y las 
Granadinas; señores embajadores, embajadoras, enviados especiales de África, Asia, 
Europa; pueblos y gobiernos hermanos, señores Generales, Almirantes, oficiales, 
cadetes, tropas, estudiantes, juventud venezolana, niños y niñas de la Patria, mujeres 
bolivarianas18. 

 

 

Os estudos sobre a variada dimensão de La Edad de Oro, seu escrito para os meninos e 

meninas, observam a contribuição de José Martí para que as crianças sejam reconhecidas 

como sujeitos não apenas do futuro, mas necessariamente no tempo presente. Em 28 de 

janeiro de 1960, durante a comemoração do nascimento de José Martí, Ernesto Che Guevara 

falou às crianças e jovens ressaltando a influência das ideias martianas na Revolução Cubana 

                                                
17  Disponível em http://www.4shared.com/file/56587198/597b02ac/La_Historia_me_absolvera.html 
18  Disponível em http://www.chavez.org.ve/chavez/discursos/nunca-venezuela-colonia-yanqui/ 
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e a importância de recordar sempre o sentimento de amor em Martí: maior ainda quando se 

tratava das crianças e da juventude. 

 
Queridos compañeros: niños y adolescentes de hoy, hombres y mujeres de mañana; 
héroes de mañana, si es necesario, en los rigores de la lucha armada: héroes, si no, 
en la construcción pacífica de nuestra nación soberana: 
Hoy es un día muy especial, un día que llama a la conversación íntima entre 
nosotros, los que de alguna manera hemos contribuido con un esfuerzo directo a la 
Revolución, y todos ustedes. 
Hoy se cumple un nuevo aniversario del Natalicio de José Martí, y antes de entrar en 
el tema quiero prevenirles una cosa: he escuchado hace unos momentos: ¡Viva el 
Che Guevara!, pero a ninguno de ustedes se le ocurrió hoy gritar: ¡Viva Martí!... y 
eso no está bien...  
Y no está bien por muchas razones. Porque antes que naciera el Che Guevara y todos 
los hombres que hoy lucharon, que dirigieron como él dirigió; antes que naciera todo 
este impulso libertador del pueblo cubano, Martí había nacido, había sufrido y había 
muerto en aras del ideal que hoy estamos realizando. 
Más aún, Martí fue el mentor directo de nuestra Revolución, el hombre a cuya 
palabra había que recurrir siempre para dar la interpretación justa de los fenómenos 
históricos que estábamos viviendo y el hombre cuya palabra y cuyo ejemplo había 
que recordar cada vez que se quisiera decir o hacer algo trascendente en esta Patria... 
porque José Martí es mucho más que cubano: es americano; pertenece a todos los 
veinte países de nuestro continente y su voz se escucha y se respeta no sólo aquí en 
Cuba sino en toda América. 
(...)Esa es mi recomendación final, que se acerquen a Martí sin pena, sin pensar que 
se acercan a un dios, sino a un hombre más grande que los demás hombres, más 
sabio y más sacrificado que los demás hombres, y pensar que lo reviven un poco 
cada vez que piensan en él y lo reviven mucho cada vez que actúan como él quería 
que actuaran. 
Recuerden ustedes que de todos los amores de Martí, su amor más grande estaba en 
la niñez y en la juventud, que a ellas dedicó sus páginas más tiernas y más sentidas y 
muchos años de su vida combatiendo. 
Para acabar, les pido que me despidan como empezaron, pero al revés: con un Viva 
Martí, ¡que está vivo! (CENTRO DE ESTUDOS MARTIANOS, 1985) 
 
 

Uma questão relevante e de possível observação nesta pesquisa é o lugar que o público 

infantil ocupa na obra de Martí. Sendo um intelectual de larga atividade, José Martí dedica 

parte de seu tempo para escrever, na forma mais clara possível, às crianças. Não era um 

esforço, no sentido de sacrifício, que o intelectual realizava: as crianças eram parte do projeto 

político de Nuestra América e, dessa maneira, o revolucionário se debruça na tentativa de um 

diálogo com os ninõs.  

No decorrer da leitura da Revista se percebe as formas de aquisição e o acesso à 

publicação. Porém, a distância no tempo de publicação da obra dificulta averiguar seu 

processo de recepção, e o registro aqui recolhido se atém àquele fixado por meio da Revista, 

quando o editor se refere às cartas recebidas pelos pequenos leitores. Na pesquisa foi possível 

atentar para algumas questões relativas à história do livro e das práticas de leitura no mundo 

ocidental, bem como à formação de um novo público leitor, no caso, as crianças. No entanto, 

a história da leitura na América Latina e as publicações dedicadas ao público infantil no 
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continente americano podem ser aprofundadas em um estudo futuro, assim como há muito 

para pesquisar sobre a própria Revista, que apresenta elementos e idéias de grande riqueza, 

sendo ainda o ideário pedagógico de Martí e a sua obra - que reunida oferece em torno de 28 

tomos - um farto campo de estudos e pesquisas, como demonstra a rica bibliografia em várias 

áreas do conhecimento em diversos países.   

No Brasil é possível destacar vários estudos sobre a obra de José Martí: em pesquisa 

realizada na dissertação de mestrado de Maria Angélica Guidolin dos Santos intitulada José 

Martí: Um olhar cosmopolita em La Edad de Oro (2004), em destaque trabalhos 

desenvolvidos nos estudos de Pós-graduação, ali citados vários estudos datados entre 1995 e 

2000. Os estudos se encontram principalmente na área de História e Educação, mas também 

na Literatura, Psicologia e outros campos, não tendo a pesquisa encontrado referência a 

estudos na área de Comunicação Social.  

Considero por fim, que este estudo monográfico em torno de uma obra martiana possa 

de algum modo contribuir para o exame do pensamento de José Martí, no caso alargando sua 

recepção no Brasil e quiçá ampliar nosso conhecimento acerca da realidade de Nuestra 

America. A pesquisa deseja também participar do esforço de compreensão do ideário 

pedagógico martiano principalmente em relação à educação das crianças e em discussão com 

o campo do periodismo como escrita de fundo pedagógico.  
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ANEXOS 
 

 
Nuestra America 

José Martí 
 
El Partido Liberal  
México, 30 de enero de 1891 
 

Cree el aldeano vanidoso que el mundo entero es su aldea, y con tal que él quede de 

alcalde, o le mortifique al rival que le quitó la novia, o le crezcan en la alcancía los ahorros, 

ya da por bueno el orden universal, sin saber de los gigantes que llevan siete leguas en las 

botas y le pueden poner la bota encima, ni de la pelea de los cometas en el Cielo, que van por 

el aire dormidos engullendo mundos. Lo que quede de aldea en América ha de despertar. 

Estos tiempos no son para acostarse con el pañuelo en la cabeza, sino con las armas en la 

almohada, como los varones de Juan de Castellanos: las armas del juicio, que vencen a las 

otras. Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. 

No hay proa que taje una nube de ideas. Una idea enérgica, flameada a tiempo ante el 

mundo, para, como la bandera mística del juicio final, a un escuadrón de acorazados. Los 

pueblos que no se conocen han de darse prisa para conocerse, como quienes van a pelear 

juntos. Los que enseñan los puños, como hermanos celosos, que quieren los dos la misma 

tierra, o el de casa chica, que le tiene envidia al de casa mejor, han de encajar, de modo que 

sean una, las dos manos. Los que, al amparo de una tradición criminal, cercenaron, con el 

sable tinto en la sangre de sus mismas venas, la tierra del hermano vencido, del hermano 

castigado más allá de sus culpas, si no quieren que les llame el pueblo ladrones, devuélvanle 

sus tierras al hermano. Las deudas del honor no las cobra el honrado en dinero, a tanto por la 

bofetada. Ya no podemos ser el pueblo de hojas, que vive en el aire, con la copa cargada de 

flor, restallando o zumbando, según la acaricie el capricho de la luz, o la tundan y talen las 

tempestades; ¡los árboles se han de poner en fila para que no pase el gigante de las siete 

legua! Es la hora del recuento, y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado, 

como la plata en las raíces de los Andes. 

A los sietemesinos sólo les faltará el valor. Los que no tienen fe en su tierra son hom-

bres de siete meses. Porque les falta el valor a ellos, se lo niegan a los demás. No les alcanza 

al árbol difícil el brazo canijo, el brazo de uñas pintadas y pulsera, el brazo de Madrid o de 

París, y dicen que no se puede alcanzar el árbol. Hay que cargar los barcos de esos insectos 

dañinos, que le roen el hueso a la patria que los nutre. Si son parisienses o madrileños, vayan 

al Prado, de faroles, o vayan a Tortoni, de sorbetes. ¡Estos hijos de carpintero, que se 
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avergüenzan de que su padre sea carpintero! ¡Estos nacidos en América, que se avergüenzan, 

porque llevan delantal indio, de la madre que los crió, y reniegan, ¡bribones!, de la madre 

enferma, y la dejan sola en el lecho de las enfermedades! Pues, ¿quién es el hombre? ¿el que 

se queda con la madre, a curarle la enfermedad, o el que la pone a trabajar donde no la vean, y 

vive de su sustento en las tierras podridas con el gusano de corbata, maldiciendo del seno que 

lo cargó, paseando el letrero de traidor en la espalda de la casaca de papel? ¡Estos hijos de 

nuestra América, que ha de salvarse con sus indios, y va de menos a más; estos desertores que 

piden fusil en los ejércitos de la América del Norte, que ahoga en sangre a sus indios, y va de 

más a menos! ¿Estos delicados, que son hombres y no quieren hacer el trabajo de hombres! 

Pues el Washington que les hizo esta tierra ¿se fue a vivir con los ingleses, a vivir con los 

ingleses en los años en que los veía venir contra su tierra propia? ¡Estos «increíbles» del 

honor, que lo arrastran por el suelo extranjero, como los increíbles de la Revolución francesa, 

danzando y relamiéndose, arrastraban las erres! 

Ni ¿en qué patria puede tener un hombre más orgullo que en nuestras repúblicas 

dolorosas de América, levantadas entre las masas mudas de indios, al ruido de pelea del libro 

con el cirial, sobre los brazos sangrientos de un centenar de apóstoles? De factores tan 

descompuestos, jamás, en menos tiempo histórico, se han creado naciones tan adelantadas y 

compactas. Cree el soberbio que la tierra fue hecha para servirle de pedestal, porque tiene la 

pluma fácil o la palabra de colores, y acusa de incapaz e irremediable a su república nativa, 

porque no le dan sus selvas nuevas modo continuo de ir por el mundo de gamonal famoso, 

guiando jacas de Persia y derramando champaña. La incapacidad no está en el país naciente, 

que pide formas que se le acomoden y grandeza útil, sino en los que quieren regir pueblos 

originales, de composición singular y violenta, con leyes heredadas de cuatro siglos de 

práctica libre en los Estados Unidos, de diecinueve siglos de monarquía en Francia. Con un 

decreto de Hamilton no se le para la pechada al potro del llanero. Con una frase de Sieyès no 

se desestanca la sangre cuajada de la raza india. A lo que es, allí donde se gobierna, hay que 

atender para gobernar bien; y el buen gobernante en América no es el que sabe cómo se 

gobierna el alemán o el francés, sino el que sabe con qué elementos está hecho su país, y 

cómo puede ir guiándolos en junto, para llegar, por métodos e instituciones nacidas del país 

mismo, a aquel estado apetecible donde cada hombre se conoce y ejerce, y disfrutan todos de 

la abundancia que la Naturaleza puso para todos en el pueblo que fecundan con su trabajo y 

defienden con sus vidas. El gobierno ha de nacer del país. El espíritu del gobierno ha de ser el 

del país. La forma de gobierno ha de avenirse a la constitución propia del país. El gobierno no 

es más que el equilibrio de los elementos naturales del país. 
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Por eso el libro importado ha sido vencido  en América por el hombre natural. Los 

hombres naturales han vencido a los letrados artificiales. El mestizo autóctono ha vencido al 

criollo exótico. No hay batalla entre la civilización y la barbarie, sino entre la falsa erudición 

y la naturaleza. El hombre natural es bueno, y acata y premia la inteligencia superior, mientras 

esta no se vale de su sumisión para dañarle, o le ofende prescindiendo de él, que es cosa que 

no perdona el hombre natural, dispuesto a recobrar por la fuerza el respeto de quien le hiere la 

susceptibilidad o le perjudica el interés. Por esta conformidad con los elementos naturales 

desdeñados han subido los tiranos de América al poder; y han caído en cuanto les hicieron 

traición. Las repúblicas han purgado en las tiranías su incapacidad para conocer los elementos 

verdaderos del país, derivar de ellos la forma de gobierno y gobernar con ellos. Gobernante, 

en un pueblo nuevo, quiere decir creador. 

En pueblos compuestos de elementos cultos e incultos, los incultos gobernarán, por su 

hábito de agredir y resolver las dudas con su mano, allí donde los cultos no aprendan el arte 

del gobierno. La masa inculta es perezosa, y tímida en las cosas de la inteligencia, y quiere 

que la gobiernen bien; pero si el gobierno le lastima, se lo sacude y gobierna ella. ¿Cómo han 

de salir de las universidades los gobernantes, si no hay universidad en América donde se 

enseñe lo rudimentario del arte del gobierno, que es el análisis de los elementos peculiares de 

los pueblos de América? A adivinar salen los jóvenes al mundo, con antiparras yanquis o 

francesas, y aspiran a dirigir un pueblo que no conocen. En la carrera de la política habría de 

negarse la entrada a los que desconocen los rudimentos de la política. El premio de los 

certámenes no ha de ser para la mejor oda, sino para el mejor estudio de los factores del país 

en que se vive. En el periódico, en la cátedra, en la academia, debe llevarse adelante el estudio 

de los factores reales del país. Conocerlos basta, sin vendas ni ambages; porque el que pone 

de lado, por voluntad u olvido, una parte de la verdad, cae a la larga por la verdad que le faltó, 

que crece en la negligencia, y derriba lo que se levanta sin ella. Resolver el problema después 

de conocer sus elementos, es más fácil que resolver el problema sin conocerlos. Viene el 

hombre natural, indignado y fuerte, y derriba la justicia acumulada de los libros, porque no se 

administra en acuerdos con las necesidades patentes del país. Conocer es resolver.Conocer el 

país, y gobernarlo conforme al conocimiento es el único modo de librarlo de tiranías. La 

universidad europea ha de ceder a la universidad americana. La historia de América, de los 

incas acá, ha de enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe la de los arcontes de Grecia. 

Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra. Nos es más necesaria. Los políticos 

nacionales han de reemplazar a los políticos exóticos. Injértese en nuestras repúblicas el 

mundo; pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas. Y calle el pedante vencido; que no 
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hay patria en que pueda tener el hombre más orgullo que en nuestras dolorosas repúblicas 

americanas. 

Con los pies en el rosario, la cabeza blanca y el cuerpo pinto de indio y criollo, veni-

mos, denodados, al mundo de las naciones. Con el estandarte de la Virgen salimos a la 

conquista de la libertad. Un cura, unos cuantos tenientes y una mujer alzan en México la 

república, en hombros de los indios. Un canónigo español, a la sombra de su capa, instruye la 

libertad francesa a unos cuantos bachilleres magníficos, que ponen de jefe de Centro América 

contra España al general de España. Con los hábitos monárquicos, y el Sol por pecho, se 

echaron a levantar pueblos los venezolanos por el Norte y los argentinos por el Sur. Cuando 

los dos héroes chocaron, y el continente iba a temblar, uno, que no fue el menos grande, 

volvió riendas. Y como el heroísmo en la paz es más escaso, porque es menos glorioso que el 

de la guerra; como al hombre le es más fácil morir con honra que pensar con orden; como 

gobernar con los sentimientos exaltados y unánimes es más hacedero que dirigir, después de 

la pelea, los pensamientos diversos, arrogantes, exóticos o ambiciosos; como los poderes 

arrollados en la arremetida épica zapaban, con la cautela felina de la especie y el peso de lo 

real, el edificio que habían izado, en las comarcas burdas y singulares de nuestra América 

mestiza, en los pueblos de pierna desnuda y casaca de París, la bandera de los pueblos 

nutridos de savia gobernante en la práctica continua de la razón y de la libertad; como la 

constitución jerárquica de las colonias resistía la organización democrática de la República, o 

las capitales de corbatín dejaban en el zaguán al campo de bota y potro, o los redentores 

bibliógenos no entendieron que la revolución que triunfó con el alma de la tierra había de 

gobernar, y no contra ella ni sin ella, entró a padecer América, y padece, de la fatiga de 

acomodación entre los elementos discordantes y hostiles que heredó de un colonizador 

despótico y avieso, y las ideas y formas importadas que han venido retardando, por su falta de 

realidad local, el gobierno lógico. El continente descoyuntado durante tres siglos por un 

mando que negaba el derecho del hombre al ejercicio de su razón, entró, desatendiendo o 

desoyendo a los ignorantes que lo habían ayudado a redimirse, en un gobierno que tenía por 

base la razón; la razón de todos en las cosas de todos, y no la razón universitaria de unos so-

bre la razón campestre de otros. El problema de la independencia no era el cambio de formas, 

sino el cambio de espíritu. 

Con los oprimidos había que hacer una causa común, para afianzar el sistema opuesto 

a los intereses y hábitos de mando de los opresores. El tigre, espantado del fogonazo, vuelve 

de noche al lugar de la presa. Muere echando llamas por los ojos y con las zarpas al aire. No 

se le oye venir, sino que viene con zarpas de terciopelo. Cuando la presa despierta, tiene al 
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tigre encima. La colonia continuó viviendo en la república; y nuestra América se está 

salvando de sus grandes yerros -de la soberbia de las ciudades capitales, del triunfo ciego de 

los campesinos desdeñados, de la importación excesiva de las ideas y fórmulas ajenas, del 

desdén inicuo e impolítico de la raza aborigen-, por la virtud superior, abonada con sangre 

necesaria, de la república que lucha contra la colonia. El tigre espera, detrás de cada árbol, 

acurrucado en cada esquina. Morirá, con las zarpas al aire, echando llamas por los ojos. 

Pero «estos países se salvarán», como anunció Rivadavia el argentino, el que pecó de 

finura en tiempos crudos; al machete no le va vaina de seda, ni el país que se ganó con lanzón 

se puede echar el lanzón atrás, porque se enoja y se pone en la puerta del Congreso de Iturbide 

«a que le hagan emperador al rubio». Estos países se salvarán porque, con el genio de la 

moderación que parece imperar, por la armonía serena de la Naturaleza, en el continente de la 

luz, y por el influjo de la lectura crítica que ha sucedido en Europa a la lectura de tanteo y 

falansterio en que se empapó la generación anterior, le está naciendo a América, en estos 

tiempos reales, el hombre real. 

Éramos una visión, con el pecho de atleta, las manos de petimetre y la frente de niño. 

Éramos una máscara, con los calzones de Inglaterra, el chaleco parisiense, el chaquetón de 

Norteamérica y la montera de España. El indio, mudo, nos daba vueltas alrededor, y se iba al 

monte, a la cumbre del monte, a bautizar a sus hijos. El negro, oteado, cantaba en la noche la 

música de su corazón, solo y desconocido, entre la olas y las fieras. El campesino, el creador, 

se revolvía, ciego de indignación, contra la ciudad desdeñosa, contra su criatura. Éramos 

charreteras y togas, en países que venían al mundo con la alpargata en los pies y la vincha en 

la cabeza. El genio hubiera estado en hermanar, con la caridad del corazón y con el 

atrevimiento de los fundadores, la vincha y la toga; en desestancar al indio; en ir haciendo 

lado al negro suficiente; en ajustar la libertad al cuerpo de los que se alzaron y vencieron por 

ella.  

Nos quedó el oidor, y el general, y el letrado, y el prebendado. La juventud angélica, 

como de los brazos de un pulpo, echaba al Cielo, para caer con gloria estéril, la cabeza, 

coronada de nubes. El pueblo natural, con el empuje del instinto, arrollaba, ciego de triunfo, 

los bastones de oro. Ni el libro europeo, ni el libro yanqui, daban la clave del enigma 

hispanoamericano. Se probó el odio, y los países venían cada año a menos. Cansados del odio 

inútil de la resistencia del libro contra la lanza, de la razón contra el cirial, de la ciudad contra 

el campo, del imperio imposible de las castas urbanas divididas sobre la nación natural, 

tempestuosa e inerte, se empieza, como sin saberlo, a probar el amor. Se ponen en pie los 

pueblos, y se saludan. «¿Cómo somos?» se preguntan; y unos a otros se van diciendo cómo 
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son. Cuando aparece en Cojímar un problema, no van a buscar la solución a Dantzig. Las 

levitas son todavía de Francia, pero el pensamiento empieza a ser de América. Los jóvenes de 

América se ponen la camisa al codo, hunden las manos en la masa, y la levantan con la 

levadura del sudor. Entienden que se imita demasiado, y que la salvación está en crear. Crear 

es la palabra de pase de esta generación. El vino, de plátano; y si sale agrio, ¡es nuestro vino! 

Se entiende que las formas de gobierno de un país han de acomodarse a sus elementos 

naturales; que las ideas absolutas, para no caer por un yerro de forma, han de ponerse en 

formas relativas; que la libertad, para ser viable, tiene que ser sincera y plena; que si la 

república no abre los brazos a todos y adelanta con todos, muere la república. El tigre de 

adentro se echa por al hendija, y el tigre de afuera. El general sujeta en la marcha la caballería 

al paso de los infantes. O si deja a la zaga a los infantes, le envuelve el enemigo la caballería. 

Estrategia es política. Los pueblos han de vivir criticándose, porque la crítica es la salud; pero 

con un solo pecho y una sola mente. ¡Bajarse hasta los infelices y alzarlos en los brazos! ¡Con 

el fuego del corazón deshelar la América coagulada! ¡Echar, bullendo y rebotando, por las 

venas, la sangre natural del país! En pie, con los ojos alegres de los trabajadores, se saludan, 

de un pueblo a otro, los hombres nuevos americanos. Surgen los estadistas naturales del 

estudio directo de la Naturaleza. Leen para aplicar, pero no para copiar. Los economistas 

estudian la dificultad en sus orígenes. Los oradores empiezan a ser sobrios. Los dramaturgos 

traen los caracteres nativos a la escena. Las academias discuten temas viables. La poesía se 

corta la melena zorrillesca y cuelga del árbol glorioso el chaleco colorado. La prosa, 

centelleante y cernida, va cargada de idea. Los gobernadores, en las repúblicas de indios, 

aprenden indio. 

De todos sus peligros se va salvando América. Sobre algunas repúblicas está durmien-

do el pulpo. Otras, por la ley del equilibrio, se echan a pie a la mar, a recobrar, con prisa loca 

y sublime, los siglos perdidos. Otras, olvidando que Juárez paseaba en un coche de mulas, 

ponen coche de viento y de cochero a una pompa de jabón; el lujo venenoso, enemigo de la 

libertad, pudre al hombre liviano y abre la puerta al extranjero. Otras acendran, con el espíritu 

épico de la independencia amenazada, el carácter viril. Otras crían, en la guerra rapaz contra 

el vecino, la soldadesca que puede devorarlas. Pero otro peligro corre, acaso, nuestra 

América, que no le viene de sí, sino de la diferencia de orígenes, métodos e intereses entre los 

dos factores continentales, y es la hora próxima en que se le acerque, demandando relaciones 

íntimas, un pueblo emprendedor y pujante que la desconoce y la desdeña. Y como los pueblos 

viriles, que se han hecho de sí propios, con la escopeta y la ley, aman, y sólo aman, a los 

pueblos viriles; como la hora del desenfreno y la ambición, de que acaso se libre, por el 
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predominio de lo más puro de su sangre, la América del Norte, o en que pudieran lanzarla sus 

masas vengativas y sórdidas, la tradición de conquista y el interés de un caudillo hábil, no está 

tan cercana aún a los ojos del más espantadizo, que no dé tiempo a la prueba de altivez, 

continua y discreta, con que se la pudiera encara y desviarla; como su decoro de república 

pone a la América del Norte, ante los pueblos atentos del Universo, un freno que no le ha de 

quitar la provocación pueril o la arrogancia ostentosa o la discordia parricida de nuestra 

América, el deber urgente de nuestra América es enseñarse como es, una en alma e intento, 

vencedora veloz de un pasado sofocante, manchada sólo con sangre de abono que arranca a 

las manos la pelea con las ruinas, y la de las venas que nos dejaron picadas nuestros dueños. 

El desdén del vecino formidable, que no la conoce, es el peligro mayor de nuestra América; y 

urge, porque el día de la visita está próximo, que el vecino la conozca, la conozca pronto, para 

que no la desdeñe. Por el respeto, luego que la conociese, sacaría de ella las manos. Se ha de 

tener fe en lo mejor del hombre y desconfiar de lo peor de él. Hay que dar ocasión a lo mejor 

para que se revele y prevalezca sobre lo peor. Si no, lo peor prevalece. Los pueblos han de 

tener una picota para quien les azuza a odios inútiles; y otra para quien no les dice a tiempo la 

verdad. 

No hay odio de razas, porque no hay razas. Los pensadores canijos, los pensadores de 

lámparas, enhebran y recalientan las razas de librería, que el viajero justo y el observador 

cordial buscan en vano en la justicia de la Naturaleza, donde resalta en el amor victorioso y el 

apetito turbulento, la identidad universal del hombre. El alma emana, igual y eterna, de los 

cuerpos diversos en forma y en color. Peca contra la Humanidad el que fomente y propague la 

oposición y el odio de las razas. Pero en el amasijo de los pueblos se condensan, en la 

cercanía de otros pueblos diversos, caracteres peculiares y activos, de ideas y de hábitos, de 

ensanche y adquisición, de vanidad y de avaricia, que del estado latente de preocupaciones 

nacionales pudieran, en un período de desorden interno o de precipitación del carácter acu-

mulado del país, trocarse en amenaza grave para las tierras vecinas, aisladas y débiles, que el 

país fuerte declara perecederas e inferiores. Pensar es servir. Ni ha de suponerse, por antipatía 

de aldea, una maldad ingénita y fatal al pueblo rubio del continente, porque no habla nuestro 

idioma, ni ve la casa como nosotros la vemos, ni se nos parece en sus lacras políticas, que son 

diferentes de las nuestras; ni tiene en mucho a los hombres biliosos y trigueños, ni mira 

caritativo, desde su eminencia aún mal segura, a los que, con menos favor de la Historia, 

suben a tramos heroicos la vía de las repúblicas; ni se han de esconder los datos patentes del 

problema que puede resolverse, para la paz de los siglos, con el estudio oportuno y la unión 

tácita y urgente del alma continental. ¡Porque ya suena el himno unánime; la generación 
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actual lleva a cuestas, por el camino abonado por los padres sublimes, la América trabajadora; 

del Bravo a Magallanes, sentado en el lomo del cóndor, regó el Gran Semí, por las naciones 

románticas del continente y por las islas dolorosas del mar, la semilla de la América nueva! 

 
 


