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RESUMO 

Desde a primeira edição em 1936, o livro “Raízes do Brazil”, escrito por Sérgio Buarque de 

Holanda, é uma fonte importante para o pensamento social brasileiro, investigando as origens 

da fraca coesão social demonstrada pelos brasileiros, entre outras categorias de interesse para 

a ciência da Administração, que ele teceu, no esforço de explicar a partir das raízes históricas 

o tecido social brasileiro. Neste trabalho se encetou a revisitação daqueles insights junto com 

o modelo do Espaço-Dinâmica Organizacional de Paulo Emílio Martins, que proporciona um 

roteiro para a análise das organizações sociais, situando em cinco parámetros primários em 

contínua mudança a historicidade das organizações. 

Palavras-chave: Espaço-Dinâmica Organizacional,  Raízes do Brazil, pensamento social 

brasileiro 
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ABSTRACT 

Since the first edition in 1936, the book “Raízes do Brasil”, written by Sérgio Buarque de 

Holanda, is a remarkable source for the Brazilian Social Thinking, investigating the origins of 

the poor social cohesion demonstrated by the Brazilians, among other categories of interest 

for the science of Management which he wove in an effort to explain since the historical roots 

the Brazilian social tissue. In the present work, it happened a revisiting of those insights, 

together with the model of Organizational Space-dynamic (Espaço-Dinâmica 

Organizacional), from Paulo Emílio Matos Martins, that provide a guide for analysis of social 

organizations, situating in five dynamic parameters in permanent transformation, the 

historicity of the organizations. 

Key words : space - Organizational dynamics , Roots of Brazil , Brazilian Social Thought. 
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INTRODUÇÃO 

1.1 O PROBLEMA 

Em 1936, Sérgio Buarque de Holanda publicou Raízes do Brasil. O livro é uma análise 

sociológica de evolução histórica da formação do ethos brasileiro. Tornou-se rapidamente um 

marco do pensamento brasileiro. Muita literatura foi produzida desde o seu lançamento (1936) 

no escrutínio de suas ideias. Este livro canônico, junto com as obras contemporâneas à 

primeira de Gilberto Freyre, Casa-Grande & Senzala (1933) e de Caio Prado Júnior, 

Formação do Brasil Contemporâneo (1942), integram o pensamento social brasileiro e são 

uma inflexão intelectual na encruzilhada temporal do período da industrialização e 

urbanização. 

Raízes do Brasil é de enorme interesse para o pensamento administrativo por 

contemplar categorias essenciais tais como: o trabalho, hierarquização, cultura intelectual, 

coesão social e identidade grupal. A permeabilidade sociológica que se depreende de Holanda 

forma um continuum que transita do cultural, passando pelo administrativo e alcançando o 

político. 

Hoje, vive-se outro ponto de inflexão histórica que desafia o pensamento brasileiro a 

interpretá-lo e projetar o futuro. Após um período de redemocratização sob as elites 

acomodadas à hegemonia do centro político-econômico global, pensa-se pela primeira vez em 

autonomia nacional e regional autênticas. Mudanças inexoráveis na tecnologia da 

comunicação põem em cheque os mecanismos tradicionais de representação simbólica e, 

incipientemente, da identidade. Uma série de governos de esquerda vem sendo eleitos na 

América latina, governos estes que lutam por relegar a ingerência estrangeira e suas elites 

tributárias locais. 

1.1 A QUESTÃO DE PARTIDA 

Neste trabalho busca-se interrogar como as ideias de Raízes do Brasil podem auxiliar na 

reflexão sobre o “espaço-dinâmica organizacional” (Martins, 2012, págs. 323-38), daqui por 

diante de nome EDO, no Brasil contemporâneo. A reavaliação e o acolhimento das ideias de 

Holanda, sua análise crítica e o exercício de atualização cronológica da realidade brasileira 

contemplando as mesmas é, assim, o problema central desta dissertação. 

 

1.2 RECORTE DA PESQUISA 

Esta pesquisa analisa, a partir das ideias-chaves de Sérgio Buarque de Holanda, em sua obra 

“Raízes do Brasil” (1936) a dinâmica do trabalho e sua significação no espaço histórico de 
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formação da sociedade brasileira, em contra-ponto com a que se desenvolveu nos países de 

colonização castelhana no continente. 

A partir da análise proposta por Martins (2012) no seu “espaço-dinâmica 

organizacional” (EDO), procurou-se entender, criticar e atualizar a análise de Holanda sobre a 

formação da burocracia e da sociedade brasileira. Enfim, buscou-se analisar de onde viemos, 

quem somos e para onde vamos. O Brasil é mais do que um Estado: é um bloco cultural em si. 

Igualmente é mais do que o conjunto de seus nacionais. Poderosos interesses dos outros 

sofrem e geram interinfluências com o país, suas organizações e seu vultoso potencial 

econômico. A dissertação encarou o país, conforme Holanda, em sua escala de importância, 

pelo tamanho e potencial.  

1.3 JUSTIFICATIVA 

Pensar sobre algo pode ter duas perspectivas, igualmente válidas conforme os objetivos 

almejados. Uma é a de esmiuçar determinado objeto, se possível mensurá-lo e extrair 

conclusões. Ocorre em estudos de caso, em perspectivas estanques e em enfoques limitados. 

Trazem a vantagem da concentração dos esforços e o poder das conclusões como subsídios 

para os processos decisórios. São de limitado auxílio, porém, quanto à análise ideológica do 

motor do poder. 

Outra perspectiva é a que se compromete a abstrair das particularidades e se dedica a 

investigar objetos que se destacam, por sua escala, como conjunto. Formam complexas redes 

de significantes, tanto internos quanto externos. Estão atrelados a um senso filosófico, 

portanto, pelo esforço integrador que encarnam. Isto é claramente mostrado em sua afinidade 

com a ideologia. A ideologia, como motor de poder, é indissociável de qualquer análise, mas 

nesta perspectiva ela se explicita, como um espírito organizador da realidade. 

Esta segunda perspectiva moveu a presente dissertação. O exercício de análise de 

amplo espaço no tempo histórico é raro nos trabalhos acadêmicos voltados para a 

Administração, uma ciência preocupada com o presente como poucas. Seus trabalhos 

acadêmicos são frequentemente atemporais ou contemporâneos. O exercício de ampliar o 

tempo histórico de análise é coerente com a visão de Holanda que descortina a influência 

portuguesa e ibérica desde o descobrimento até o ano de 1936, mostrando sua continuidade. 

O trabalho se propõe a servir como uma contribuição de uma futura integração sul-

americana, construção que demandará crescentes energias da Administração. Instituições 

plurinacionais, esforço infraestrutural e aproximação educacional deverão ocorrer pari passu. 

E a perspectiva histórica em andamento deverá ser adotada para compreender como se chegou 

até aqui. Isto é imprescindível para que grandes obstáculos às sinergias que se podem obter 
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caiam e a cooperação entre os países sul-americanos floresça e frutifique em resultados 

econômicos, sociais e políticos. 

1.4 BREVE RELATO DA ORGANIZAÇÃO DESTE TRABALHO 

Este trabalho é composto de uma introdução, de uma descrição da metodologia que o animou 

e de um referencial teórico. Três referências balizaram seu conteúdo: o livro Raízes do Brasil, 

de Sérgio Buarque de Holanda, com seu conteúdo analítico de corte histórico-sociológico, a 

construção teórica do “espaço-dinâmica organizacional” de Martins (2012), com papel 

integrador de organizar os elementos que aliam os processos históricos aos administrativos e 

referências críticas à obra, com a análise crítica da obra de Holanda e o Brasil, contemplando 

sua contemporaneidade, suas identidades e perspectivas. 

O referencial teórico buscou abranger uma gama de assuntos que, longe de esgotar o 

tema, buscam uma ampliação da análise de Holanda. Dessa obra foram selecionadas 

categorias fomentadoras da discussão que se seguem. No fim do trabalho são feitas 

considerações finais, retornando à obra para apontar sua atualidade e eventuais anacronismos, 

bem como sugerindo possíveis pesquisas. 
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2 METODOLOGIA 

2.1 GENERALIDADES 

Seguindo uma célebre classificação de Burrell e Morgan, estudada no programa do Mestrado, 

na análise organizacional podem se estabelecer quatro paradigmas sociológicos, conforme os 

critérios de objetividade-subjetividade de um lado, em combinação com os critérios de 

funcionalismo (regulação)-mudança radical. 

Para Burrell e Morgan, toda análise das organizações incidirá em um dos quatro casos 

que aqueles critérios combinados formam: quatro paradigmas em que uma tipologia se 

constrói e que incluem trabalhos na área administrativa e correntes doutrinárias que refletem 

acerca deles. 

Desta forma, há dois paradigmas da mudança radical. O primeiro é marcado pela 

subjetividade. É o “humanitarismo radical”, e comporta a Teoria crítica, o Existencialismo 

francês e o individualismo anarquista. Anseia por mudanças e se baseia em um critério que 

parte do sujeito individual em introspecção. O segundo paradigma da mudança radical 

diferencia-se do primeiro por se apoiar em referências objetivas e coletivas: inclui a Teoria 

social russa, a Teoria do conflito e o Marxismo mediterrâneo contemporâneo. 

Por outro lado, há dois paradigmas sociológicos na análise das organizações, segundo 

Burrell e Morgan, que privilegiam a continuidade e evolução dos processos, sua regulação. 

Igualmente podem ter um corte objetivo ou subjetivo. O primeiro, o paradigma funcionalista 

objetivo, inclui a Teoria integrativa e a Teoria do sistema social. O segundo, de feição 

funcionalista e subjetiva, inclui a Fenomenologia, a Hermenêutica e a Sociologia 

fenomenológica. 

Por seu caráter interpretativista, o presente trabalho se situa no paradigma 

funcionalista e subjetivo. A própria análise temporal que chega a recuar dois milênios no 

acesso da península ibérica à romanização, à sujeição à uma estrutura administrativa de 

vanguarda para a época e a uma civilização com registros escritos, seguida de duas conquistas 

externas multisseculares, são apreciadas evolutivamente. Portugal, matriz do Brasil, é um país 

notoriamente “funcionalista” por causas, entre outras, geográficas e históricas. O Brasil pode 

também ser imputado com tal traço. A placidez deste bloco cultural é de difícil discussão. A 

interpretação evolutiva e crítica do país norteia a dissertação, malgrado suas propostas de 

reforma. 

Quanto às fontes, as literárias foram as mais abundantes, de longe. Leituras abundantes 

e integrais foram prospectadas para subsidiar o trabalho. Muita informação que poderia ter 

sido incluída ficou de fora por questões de espaço. O acesso à rede eletrônica também foi 
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diária no esforço de compreensão do país contemporâneo. As referências bibliográficas 

poderiam ter sido muito ampliadas, de forma que se buscou incluir apenas livros 

integralmente lidos e conscientemente se refreou o ímpeto de incluir novas citações, muitas 

vezes interessantes, que eram descobertas em pesquisas subsequentes. 

O papel de memento dos fatos importantes a uma análise histórica e de sua realidade 

administrativa ocorreu na revisão avançada do trabalho através do modelo teórico do Espaço-

dinâmica organizacional (Martins, 2012). Foram incluídos alguns tópicos e selecionados 

outros para se contemplar as cinco dimensões daquele modelo e balancear melhor o trabalho, 

reduzindo-se alguns que pareceram em excesso. 

É um trabalho que, em resumo, é puramente quantitativo, de revisão literária 

principalmente, e que na tipologia de Burrell e Morgan de paradigmas sociológicos aplicados 

às organizações é interpretativista. 

2.2 APONTAMENTOS SOBRE O FORMATO DA DISSERTAÇÃO 

Quando se iniciou o esboço do presente trabalho, evidenciou-se que o maior contributo que o 

mesmo poderia prestar à construção do conhecimento perpassava por erigir uma consciência 

sintética a partir da análise de inúmeros aspectos da sociedade brasileira. 

De forma natural, emergiu o formato de ensaio. Conjugando a agilidade de juízos, o 

trânsito livre de objetos e mesmo o coloquialismo de transmissão eficiente, se despe do 

complexo aparato que é tão importante em múltiplos contextos. 

Privilegiando antes o conteúdo do que a forma, nem por menos é destituído de 

metodologia. As citações numerosas ancoraram o texto de forma a ora justificar o raciocínio, 

ora advertir para fatos pouco visíveis. 

E não é infenso à tradição intelectual brasileira. Quem teve o privilégio de acessar 

Sérgio Buarque percebe a ousadia que seus insights sulcaram no pensamento nacional, sem 

preocupação com oficialismos, antes, com a declaração de aspectos ancestrais de nossa 

sociedade em dialética com os fatos mais recentes à época de seus escritos, dos quais avulta 

perante nossos olhos Raízes do Brasil. 

Destarte, a proposta deste trabalho é a de traçar, usando uma analogia, uma radiografia 

do Brasil. Não é um organismo previsível como o humano, em que ossos seguem, malgrado 

suas formas diversas, a previsibilidade dos atlas anatômicos. Antes, assomam com a urgência 

que suscitam, preocupações com os fatos históricos e sociais, nem sempre maduros, mas que, 

decerto, enquanto presentes no pensamento, já pertencem ao imenso acervo da sociedade. 

Pensando em Montaigne dos Essais, o qual foi sucedido por uma plêiade de ilustres 

escritores tão importantes, até os dias atuais, reproduzimos a lacônica e precisa definição que 
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uma obra (LE GRAND LAROUSSE ILLUSTRÉ, 2014, P.458) sua conterrânea traz: Littér. Ouvrage 

em prose rassemblant des réflexions diverses ou traitant um sujet d’intérêt general sans 

prétendre l’épuiser. 

Pode-se acrescentar, ainda, ao rol das virtudes que tal formato comporta, a intervenção 

moral e a dimensão política, com a coloração afetiva, indissociáveis nos fenômenos humanos 

e sociais, que os mesclam e encapsulam, aí sim, no invólucro de racionalidade de que o 

método e a linguagem acadêmicas são tão prototípicos. 

As fontes foram majoritariamente livros, de que se buscou, sempre que possível, a 

aquisição para aprofundamento e consulta posterior. Muitos foram lidos integralmente. Filmes 

e até músicas foram vistos e ouvidas. Também se utilizaram livros encontrados na web. A 

consulta bibliográfica foi extensíssima, não registrando as referências bibliográficas a 

totalidade de obras que influenciaram este trabalho. Ficaram ausentes sem prejuízo entrevistas 

e outros métodos assemelhados de coleta de dados. 

Com a generalidade que o tema deste trabalho comporta, muitas referências se 

impuseram, pois a ubiquidade dos valores e das representações se impõem nas mais 

comezinhas facetas da experiência humana, o que dificultou sua seleção por um lado, mas por 

outro forneceu em abundância exemplos, pinçados principalmente, mas nem de longe 

exclusivamente, de obras históricas. 

Um último apontamento para as notas de rodapé. Mais amiúde do que desejáramos, 

tais notas se tornaram mais do que mera referência. Sob o risco de quebra do ritmo da linha 

principal, tanto em seu raciocínio quanto em sua coesão, deixou-se que elas se tornassem um 

recurso coadjuvante do texto. 
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 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.3 EDO - ESPAÇO-DINÂMICA ORGANIZACIONAL 

A ideia de “espaço-dinâmica organizacional” (Martins, 2012) como sendo o objeto de estudo 

da teoria administrativa foi escolhida para roteirizar a análise, que faremos a seguir, desse 

objeto no Brasil vis-à-vis à leitura de Sérgio Buarque de Holanda na sua obra interpretativa da 

nossa nacionalidade: “Raízes do Brasil” (1936). A seguir apresentaremos brevemente esta 

proposta de Martins. 

Uma metáfora explicativa desse espaço-dinâmica seria a da orquestra sinfônica. Cada 

uma das cinco classes de instrumentos (as cordas, as madeiras, os metais, os instrumentos de 

percussão e os instrumentos de teclas) se faz ouvir em conjunto ou não, e embora haja 

momentos silentes e de solos, se sabe que todos os instrumentistas estão lá prontos a 

contribuírem para o efeito final da execução. Todas as frequências são captadas pelo ouvinte, 

mas a música (o espaço-dinâmica alegoricamente) só faz sentido se apreciada no tempo. Daí a 

perspectiva histórica do modelo de Martins para a análise organizacional. 

Tomando estas cinco dimensões, o autor calcula o número de possíveis combinações 

de suas interações, tomando-lhes em duos, ternos, quadras e quinas, alcançando um total de 

26 combinações, aprofundando ainda mais o modelo e enriquecendo suas possibilidades na 

análise de organizações. Esta versão estendida das cinco dimensões primárias foi representada 

graficamente pelo autor, que reproduzimos (figura 1) em seguida: 

 

Figura 1 - Sinergias das dimensões do espaço organizacional Martins (2012, p.326) 

Fonte: desenhado pelo Autor 

Quanto ao aspecto da dinâmica, ou seja, de sua operacionalização através do trabalho 

associado (Fig.2)o aspecto mutável do espaço de análise, o modelo identifica  no 

planejamento e na organização desse trabalho (coletivo), convergindo assim para os 

elementos da análise administrativa tradicional. 
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A utilização dos recursos da organização se fará em função de objetivos a atingir (a 

“missão”) e, harmonizando este esforço com os meios interno e externo, traçará 

(planejamento) e regulará, através de uma estratégia, uma base de orientação das diretrizes 

para a gestão, isto é, da própria dinâmica deste espaço.  

Reproduzimos na Figura 2 de Martins, que incorpora os objetivos definidos para a 

organização ao pentágono em que os vértices sediam as cinco dimensões primárias de sua 

análise administrativa. Essa figura captura as cinco dimensões em um dado instante (t) 

integrando a ela um vetor resultante dessa dinâmica que é orientado no sentido do atingimento 

dos objetivos organizacionais. 

Quando visitamos o modelo de Martins e buscamos paralelos ao Brasil que Holanda 

esboçou em Raízes, as dimensões simbólica-cultural, física e humana são bastante nítidas. As 

agruras que o pré-país colonial sofre ainda hoje estão mais marcadamente gestadas nas 

dimensões primárias da tecnologia e da política, sistematicamente sufocadas legislativamente 

no sentido da submissão, imobilismo, servilismo e alienação gerais. A boçalidade das elites 

do império que Holanda descreve em seu “apego bizantino pelos livros” e a crença no poder 

das ideias que ele identifica nos positivistas que promoveram pelo golpe militar a mudança 

para o regime republicano surgem aí. 

Estas duas dimensões são as duas mais distantes da maioria nesse universo. A política, 

até bem depois do império era censitária por Lei ou pelos fatos. A tecnológica, entendida 

como técnica do fazer exige a edição de livros e universidades. Com a política colonial 

tolhida aos ditames tirânicos de Lisboa e acessível apenas aos grandes senhores de engenho, 

ou seja, à plutocracia, e por outro lado a mesquinhez das atividades tecnológicas – que tem 

por pressuposto circulação de livros e ideias ou o fomento decidido do Estado, todas 

abortadas ativamente pela Coroa em Lisboa, o objetivo de servir o exclusivo colonial estava 

assegurado. 

No capítulo 2 de Raízes, um dos atributos sociais da colônia brasileira é o labéu 

associado ao trabalho vil (não intelectual). A não fixação nos ofícios e a incapacidade de livre 

e duradoura associação que Holanda descreve estão provavelmente radicados no que o vetor 

trabalho-objetivos de Martins descreveria na colônia brasileira: trabalho acéfalo apontando 

para objetivos traçados em prol e para um universo externo. 
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Figura 2 -  Objetivos, Dinâmica e Estratégia Organizacional no Instante t. Martins (2012, p.327) 

Fonte: desenhado pelo Autor 

Sérgio Buarque em “Raízes do Brasil” abordou sociologicamente traços ibéricos 

integralmente transpostos para o meio brasileiro. Seu interesse é atual e merece reflexão por 

conter aspectos diretamente ligados às dimensões sociais das organizações. A exaltação do 

prestígio pessoal diante do privilégio contém aspectos que dissipam a coesão social, minando 

os esforços coletivos que as organizações precisam colimar. Holanda não se prendeu a 

aspectos simbólicos. Aceita tais traços em ibéricos e brasileiros sem preocupação com a 

origem. Nas partes centrais e finais desta dissertação a preocupação com a possível gênese e 

reprodução destas é maior do que em “Raízes”. 

A dimensão simbólica, por outro lado, é muito mais complexa hoje do que na época de 

“Raízes”. A revolução técnica tornou as comunicações mais exuberantes e instantâneas do 

que os futuristas daquela época podiam conceber. 

Em Martins os cinco parâmetros não se apresentam estanques. Em sinergia se fundem 

e coalescem em dinâmica que nunca estaciona. É possível reconhecer combinações binárias, 

ternárias, etc. mas todos estarão presentes em uma disposição em que a historicidade conferirá 

movimentação. Neste trabalho, que não é atemporal nem fixo cronologicamente (como em 

“Raízes”), um modelo como este confere o acervo mínimo necessário de conceitos para 

ancorá-lo. 



- 10 - 

 

Figura 3 – Objetivos, dinâmica e estratégia organizacional no instante t. Martins (2012,p.329) 

Fonte: desenhado pelo Autor 

A Figura 3 explicita as dinâmicas que o EDO adquire sua senda histórica. A sequência 

de momentos sucessivos no tempo com o gradualismo de variações em cada um dos 

parâmetros primários é visível sob a forma prismática da série de pentágonos, um como 

transformação do outro. Esta transformação configura a historicidade do ambiente 

organizacional. 

O quadro de fundo na Figura 3 retrata o ambiente externo à organização social. A 

organização navega conforme a gestão, norteada pelo vetor que parte do trabalho em 

perseguição dos objetivos estratégicos, sob pressões internas e externas. 

Esta cadeia de estados em evolução corresponde à historicidade do modelo do EDO, 

refletindo o aprisionamento na dimensão temporal das organizações, desde Estados-nação até 

empresas e instituições de diferentes naturezas. Ter um antes e um depois é característico das 

organizações, é possuir uma história, contar com tradições e desenvolver uma cultura. 

A perspectiva histórica está presente em “Raízes” e se tornou mais importante nas obras 

posteriores de Holanda. No Brasil, a primeira organização física do território se deu em 1534, 

a instalação dos primeiros engenhos, na mesma época, e a primeira centralização política local 

se deu em 1549. A primeira câmara municipal, a de São Vicente, data de 1532. Os engenhos 

foram, junto com o equipamento náutico e a manufatura importada, tudo de tecnológico que 

por séculos os brasileiros acessaram. A organização administrativa foi umbilicalmente 

submetida à metrópole. Hoje nossa preocupação em termos administrativos, é, em poucas 
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palavras, lutar para que o Brasil não tenha mais metrópoles. O caminho para isto passa pela 

integração regional, administrativa, econômica e política. 

2.4 REFERÊNCIA NA CLASSIFICAÇÃO DE BURREL E MORGAN 

A classificação de Burrell e Morgan (1979) para a análise organizacional embasa quatro 

paradigmas sociológicos, conforme os critérios de objetividade-subjetividade de um lado, em 

combinação com os critérios de regulação-mudança radical, de outro. 

 

Figura 4 - Diagrama dos paradigmas de Burrell e Morgan para teoria social e estudo das organizações 

Fonte: https://www.ncjrs.gov/policing/mitar2_2.gif, acesso em 04/12/15 

Para Burrell e Morgan, toda análise das organizações incidirá em um dos quatro casos 

que aqueles critérios combinados formam: quatro paradigmas em que essa tipologia se 

constrói e que incluem os trabalhos na área administrativa e suas correntes doutrinárias. 

Desta forma, há dois paradigmas da mudança radical. O primeiro é marcado pela 

subjetividade. É o “humanitarismo radical”, e comporta a teoria crítica, o existencialismo 

francês e o individualismo anarquista. Anseia por mudanças e se baseia em um critério que 

parte do sujeito individual em introspecção. O segundo paradigma da mudança radical 

diferencia-se do primeiro por se apoiar em referências objetivas e coletivas: inclui a teoria 

social russa, a teoria do conflito e o marxismo mediterrâneo contemporâneo. 

Por outro lado, há dois paradigmas sociológicos na análise das organizações, segundo 

Burrell e Morgan, que privilegiam a continuidade e evolução dos processos e sua regulação. 

Igualmente podem ter um corte objetivo ou subjetivo. O primeiro, o paradigma funcionalista 

objetivo, inclui a teoria integrativa e a teoria do sistema social. O segundo, de feição 

https://www.ncjrs.gov/policing/mitar2_2.gif
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funcionalista e subjetiva, inclui a fenomenologia, a hermenêutica e a sociologia 

fenomenológica. 

Por seu caráter interpretativista, o presente trabalho se situa no paradigma 

funcionalista e subjetivo. A própria análise temporal que chega a recuar dois milênios no 

acesso à península ibérica à romanização, à sujeição à uma estrutura administrativa de 

vanguarda para a época e a uma civilização com registros escritos, seguida de duas conquistas 

externas multisseculares sucessivas, a visigótica e a omíada árabe, são apreciadas 

evolutivamente.  

Portugal, matriz do Brasil, é um país notoriamente “funcionalista” por causa de 

determinantes, entre outros, geográficos e históricos. O Brasil pode também ser imputado com 

tal traço. A placidez deste bloco cultural é de difícil discussão. A interpretação evolutiva e 

crítica do país norteia a dissertação. 

É um trabalho que, em resumo, é puramente qualitativo, de revisão literária, e que na 

tipologia de Burrell e Morgan de paradigmas sociológicos aplicados às organizações poderia 

ser classificado de interpretativista. 

2.5 RAÍZES DO BRASI 

De grande inspiração para este trabalho foi a leitura de Raízes do Brasil, obra de Sérgio 

Buarque de Holanda dos idos de 1936. Necessário complementar tal colocação. O trabalho se 

inspirou não somente no conteúdo de Raízes, como se aduz. Holanda, como intérprete do 

Brasil, interessa à Administração porque esta é intimamente associada à cultura em que se 

situa e, com a crescente integração em blocos regionais que acompanha a globalização, na 

relação com os vizinhos e com as potências que tem poder de influenciá-la. Sobre os vizinhos 

e suas semelhanças e disparidades conosco, Holanda é um precoce observador. 

Outra inspiração oriunda de Raízes é a liberdade estilística. Holanda espraia na forma 

ensaística a liberdade narrativa e a imagem poética. O presente trabalho só pode emular 

daquele o ideal, pois o grande talento é almejado por todos, não atingido. Ademais, esta 

dissertação acadêmica deve se preocupar com a Administração. Outro traço flagrante é a 

marca que a influência da leitura dos blogues e sites, com sua linguagem livre, imprimiram ao 

presente. Revisões foram feitas para aproxima-lo do que deve ser um trabalho acadêmico, mas 

algo de libelo ainda permaneceu. 

Holanda, autor culto, de prosa expressiva e agradável, lançou seu livro em época de 

conflagração mundial. Aqui se busca haurir do grande autor não suas ideias, já provadas pelo 

tempo, oitenta anos após sua primeira edição (1936), mas refletir em sua coragem opinativa, 

em sua autonomia de visão e em sua profunda empatia pelo Brasil e sua gente. Esta gente está 
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incluída em numerosos âmbitos administrativos, todos em simbiose com frações de identidade 

que compõem cada indivíduo no Brasil. De todas estas identidades, a nacionalidade é a mais 

significativa, formalmente. E se é verdade que o tecido nacional é tão policrômico quanto o 

número de brasileiros, é inegável que ele não é fruto histórico de fatores indistintos. 

Não encontrará o leitor, assim, ecos, mas reptos e tentativas de explicações, 

maiormente por digressões históricas. Se estas derem a impressão de ser o verdadeiro tecido 

conjuntivo da obra, não possuindo a doçura objetiva de Holanda, esfumaçando-se os assuntos 

em sequência, é porque o tempo e o espaço nesta obra são muito menos circunscritos. Todos 

estão em movimento centrípeto em torno do que é ser brasileiro, definidor último do tipo de 

coesão que predominará nas organizações administrativas locais ou nativas. 

No presente trabalho, há também uma grande preocupação com um aspecto 

indissociável de qualquer sistema administrativo: a hierarquia, dado por excelência do poder, 

também se estabelece no concerto das nações. A gemelaridade da Administração com a 

Política é uma convicção que moveu este trabalho. Exercer um poder político é, 

simultaneamente, encabeçar uma função administrativa. E esta é subordinada a um estágio 

tecnológico da produção. 

Os oitenta anos transcorridos viram a aceleração da urbanização e da industrialização, 

com os conflitos políticos e ideológicos de classe culminando na guerra fria. A civilização 

patriarcal agrária que Holanda enxergou no Brasil colônia estava em desagregação avançada. 

Sua influência persistente no ethos brasileiro foi descrito no célebre capítulo do homem 

cordial. 

Holanda pintou os ibéricos como infensos a uma moral de trabalho como a 

protestante-calvinista, com relativa baixa capacidade de organização social e pouco apreço 

pela hierarquia. O presente trabalho diverge quanto à explicação de Holanda, rememorando a 

multissecular moral beligerante que move aqueles povos do norte, com seu sistema de valores 

subjacente de agressão simbólica permanente aos vizinhos, que monitoram com atenciosa 

sutileza.  

A Administração racional daqueles povos do norte é a mesma que se exprobra nos 

antigos romanos, por construção cultural, nas religiões cristãs. Sua construtiva coesão social, 

que os observadores encaram como matriz de gestão administrativa mais eficiente, não tem 

olhos para o seu militarismo econômico essencial, que alimentou sistemas financeiros 

calcados em chantagem militar, roubo de terras e de recursos minerais, repressão, racismo, 

rapina de trabalho e representação ideológica. Estas são as raízes, não paralelismos de suas 
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festejadas organizações econômicas e sociais ou de sua administração menos perdulária. No 

Brasil, causou o golpe de 1964. 

Em Raízes, a Ciência da Administração se encontrava há cerca de duas décadas das 

obras referencias de Taylor (1911) e de Fayol (1915). A influência do conceito de 

racionalização do mundo de Weber, então uma referência recente, igualmente pesou nas 

ideias de Holanda quanto às virtudes econômicas e as características sociológicas que as 

conformam. 

Eram então as vésperas do Estado Novo. Há pouco mais de um século os Estados 

Unidos iniciara mais explicitamente seu frenesi imperialista que levaria de roldão todo o 

México setentrional, a Florida e muito mais. O México foi invadido pelos EUA na década 

(1910) de sua revolução, das citadas obras fundadoras da Ciência da Administração, e da 

Revolução de outubro. 

No ano de Raízes havia somente três anos que os estadunidenses evacuaram da 

Nicarágua, doze da República Dominicana, dois anos do Haiti. Já se delineava a admiração 

programada através dos magnatas das comunicações (O Globo foi fundado em 1925) na 

América latina, sucedâneos nanicos de Hearst. Era o auge da atribuição à superioridade 

civilizacional, racial e capitalista da escalada infrene do poder ocidental, embora desafiada, 

crescentemente, pela exegese e prática marxista. 

Não se pode subestimar o poder que as avassaladoras conquistas projetaram nos 

intelectuais latino-americanos, rendidos, parte aos vencedores, parte a seu reverso ideológico, 

também de origem norte-europeia. Nenhuma leitura, digna de nota e eficaz surge na América 

latina que não remeta àquelas fontes. 

O “erro” estaria na raça miscigenada? Na religião romana? Holanda aduziu ideias 

sobre a escassa coesão social local devido à paixão pela autonomia pessoal do ibérico, 

atrelando-a as virtudes da ausência do orgulho racial e da preponderância do valor pessoal. 

Foi uma explicação para a aparente desagregação social e às agruras perante o colosso do 

norte, implacável, e em vias, quem sabe, de tomar também a América do Sul. 

Finalmente, associou a defesa do livre arbítrio – que se pode lembrar, foi objeto 

específico de disputa entre Erasmo de Roterdã e Martinho Lutero – transmutada na obediência 

cega que os jesuítas encarnaram. Ora, a irresistível oposição entre igreja católica e igrejas 

reformadas surge como deus ex machina para resolver qualquer proeminência do norte sobre 

o sul da Europa e da América, em detrimento de razões geográficas, demográficas ou 

estratégicas.  
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Neste trabalho se denegará esta visão canônica de suposta ruptura em prol de uma 

visão continuísta. Um olhar atento mostra a solução de continuidade que nossos livros de 

história escolares mesmos não podem ver sob a autoridade da tradição histórica europeia. 

As organizações demandam pessoas, relações sociais direcionadas a objetivos e 

recursos. Holanda trata das três esferas, em contextualização dinâmica. Trata de um grande 

drama cultural em que pessoas muito diferentes (portugueses, índios) entabulam relações, 

servis, familiares e econômicas, sob uma distante organização estatal metropolitana, 

sorvedouro insaciável de recursos da colônia, a qual gerencia com ciumento zelo. 

2.6 POVOS INDUSTRIOSOS E POVOS AVENTUREIROS 

Na segunda parte de Raízes, Holanda distingue dois tipos de povos – os industriosos e os aven 

tureiros, perfilando entre os aventureiros, com destaque, os ibéricos e os ingleses. Queda 

irresistível ao leitor que sabe se tratar de texto da década de trinta do século XX, completar, 

posto que não citados, os prussianos dentre os que se afeiçoaram ao trabalho laborioso.  

É necessário recordar que a situação geográfica determinou os países que puderam 

arrebatar as Américas. A qualificação de aventureiros parece destinada aos povos 

colonizadores, todos no ocidente do continente europeu, que não podiam por geografia ter 

obstadas as rotas de navegação. 

Povos mais numerosos e militarmente mais poderosos nada puderam fazer, quando 

aprisionados nas entranhas do continente. A Rússia se espalhou por contiguidade, não por 

mar, a Turquia e o império Habsburgo, idem. Os prussianos se tornaram laboriosos e 

militaristas porque sua vulnerável situação o impôs, não por atavismo. 

É esquecido com demasiada frequência o peso da geometria dos litorais e cordilheiras 

no destino e diferenciação dos povos, em favor de explicações mais conceituais. A grandeza 

arrogante e infalível da Grã-Bretanha realizada em infindáveis conquistas e agressões 

impunes só foi viabilizada pela defesa natural de sua insularidade polar, sem qualquer mérito 

civilizacional que não dela decorresse. 

A administração britânica enriqueceu as classes dominantes britânicas com riquezas 

materiais sem fim, por apropriação dos empreendimentos e das finanças, desde a baixa idade 

média, quando cessaram os riscos de invasão das suas ilhas. A exploração através de 

empréstimos foi a influência dominante sobre o Brasil do século XIX. Tudo que se entende 

por administração no Brasil, pública ou privada tem sua marca. Não de aventureiros por 

caráter etnográfico, como Holanda qualifica os ingleses, mas de dominadores de base militar, 

conforme a Geografia. 
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A incessante atividade oportunista sobre povos de além-mar, de natureza exploradora 

e desestabilizadora, originalmente sobre os europeus continentais, formou o império britânico 

e deste foi inspirada a maior parte da cultura brasileira de visão de ordem do mundo, de 

empreendedorismo e, crescentemente, de ideais políticos e administração eficiente. 

Este trabalho, portanto, rejeita esta classificação romântica (irá concordar com outras). 

Os prejuízos culturais refletem injunções decorrentes de fatos que afetam os homens, suas 

rotas de transporte e de comunicações, as dimensões demográficas e territoriais, etc. 

A geografia limita e condiciona. O investimento incessante da administração pública 

brasileira deve ser na infraestrutura, o que implica em interiorizar o país, reduzindo as 

defasagens sociais, regionais e com os vizinhos sul-americanos. 

O Brasil precisa se ocidentalizar dentro de seu território, a Amazônia deve ser 

priorizada, com o deslocamento do eixo político se necessário. O referencial brasileiro é os 

Estados Unidos e a Europa setentrional. Preconceitos múltiplos, positivos e negativos 

sustentam esta escala de valores. 

Os romanos tomaram o oeste, na península ibérica porque eram confins atingíveis. Às 

antigas reservas contra os países quentes se pode responder com fatos históricos. Quais 

arquiteturas da Escandinávia antiga podem ser cotejadas com os templos maias e astecas, que 

o racismo gosta de associar à infâmia? 

Assim, é necessário relativizar o “gênio aventureiro que trouxe à América” os 

portugueses, que Holanda coloca usando a terra de forma perdulária. Houvesse um continente 

de quarenta milhões de quilômetros quadrados próximo à Ásia veríamos japoneses e malaios 

reproduzir o espírito aventureiro atribuído aos ibéricos. Ante uma imensidão de terras a se 

conhecer, expedito pelas ameaças dos concorrentes, para melhor controlar e defender, não se 

estabeleceria a frugal agricultura intensiva dos nipônicos do mundo real, com sua carência de 

terras férteis. 

Nesta linha de raciocínio – a conquista quase súbita de um mundaréu de terras mal 

defendidas, muitas vezes por povos relativamente pouco numerosos, em estágio civilizatório 

neolítico, explica-se a lastimável condição e déficit tecnológico da agricultura que Holanda   

atribuiu ainda ao suposto espírito aventureiro. 

A Holanda se deve a gratidão de cunhar hipóteses e pensar o Brasil com atenção e 

simpatia. Hoje é costume se repreender às pessoas de séculos ou décadas idas por critérios 

atuais, recriminando-as moralmente! Tratamento que semelha o que o cristianismo devota às 

crenças que a antecederam ou as atuais que dela não comungam as crenças básicas... 
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Ainda no capítulo “Trabalho e Aventura” de Raízes, Holanda colige provas da prévia 

mistura do sangue lusitano com o negro, na metrópole mesma, por meados do século XVI. A 

grande empresa colonial, o engenho de açúcar, comportou uma opulenta classe dominante e 

patriarcal, montada, inicialmente, com capitais holandeses. Em Celso Furtado este processo é 

descrito. Já em Raízes não houve este viés de análise. 

A importação da mão de obra africana pode ter insuspeitadas razões às já aventadas 

pelos historiadores. É desejável recordar que houvera um emirado na Sicília e que por 

setecentos anos o elemento sul mediterrâneo árabe e berbere dominou terras ibéricas. Mais: o 

esforço missionário muçulmano fazia esforços bem sucedidos na conversão dos povos do 

golfo da Guiné e demais povos negros ao sul do Magrebe, aumentando seu território, 

população e potencial militar. 

A sangria demográfica representada pelo tráfico negreiro ibérico, especialmente na 

área sujeita à islamização, seria uma atalaia e uma cabeça de ponte profilática para o crescente  

aumento de contingentes muçulmanos através da conversão? Já se sabia que ao sul do Saara o 

deserto cedia lugar a savanas e florestas... 

Holanda pegou uma “fotografia” da miscigenação de raças e, modernistamente, atribui 

esta mescla a uma generosa e quase descuidada ausência de prosápia de linhagem. Lembra o 

quadro “Operários” (1933), de Tarsila do Amaral (Raízes é de 1936). 

A esta edulcorada visão de Holanda, comum à vanguarda artística modernista, do povo 

harmônico e até heterótico, corresponde à construção simbólica da nacionalidade que tomou o 

tempo de Raízes, com versões à direita e à esquerda, como o “Manifesto da Poesia Pau-

Brasil” (1924), o “Manifesto Antropófago” (1928) e o “Manifesto do Verde-amarelismo ou da 

Escola da Anta” (1929). Na verdade eram os anos vinte e sua ousadia, orgíaca e melancólica a 

um tempo, seguidos da escalada para a conflagração bélica dos anos trinta. 

É de se destacar que esta visão do Brasil, que se afirmou e ainda vige, é o do país de 

cinco séculos, que se descobriu como culminação de quase um século de desenvolvimento 

náutico português autônomo. Esta visão com antolhos é hegemônica e se aduz dos livros de 

história do ensino fundamental. 

Vale iluminar alguns fatos. A primeira navegação rumo às Índias pelo litoral africano 

foi encetada em 1291, à época de Dante, quatro anos antes do retorno de Marco Polo de suas 

célebres viagens para Veneza. Foi obra dos irmãos genoveses Ugolino e Vandino Vivaldi. 

Eles tomaram o rumo que os navegantes portugueses mais precocemente recordados só iriam 

intentar décadas depois. Estes irmãos, patrícios de Cristóvão Colombo – que duzentos anos 
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descobriria a América – pagaram com a própria vida seu arrojo, desaparecendo na perigosa 

viagem.  

Eles viajaram com barcos de navegação mediterrânea. São escassamente citados. 

Mesmo em um autor como Celso Furtado, a cantilena é que os portugueses idealizaram e 

realizaram a proeza náutica sozinhos, com ineditismo, chegando-se a tentar negar a Colombo 

sua naturalidade.  

Em “Formação Econômica do Brasil”, Furtado atribui aos feitos de Vasco da Gama 

uma “rasteira” nos poderosos interesses econômicos de genoveses e venezianos. Olvidou a 

sua previsibilidade histórica, o protagonismo dos naturais destes povos naquelas descobertas e 

o fato de que estes eram os povos católicos mais expostos às “razzias” daqueles ferozes 

infiéis, representados à época pelos temíveis turcos, se aliviando no périplo africano pelas 

óbvias vantagens estratégicas. Na verdade, o pensamento do século XX negou a qualquer 

coisa que não fosse estritamente econômico, consistência. 

É marcante que o primeiro almirante de Portugal fosse o igualmente genovês 

Emanuele Pessagno (Manuel Pessanha) a partir de 1317, cargo que se tornou hereditário em 

sua família. 

Foi o genovês Colombo que pediu ao rei de Portugal que financiasse sua viagem. 

Após a negativa, procurou os monarcas de Espanha. Quando de seu retorno triunfante da 

primeira viagem, aportou em Lisboa, onde inadvertidamente correu risco de morte pelo 

sucesso de sua façanha, já que, nos conta Synesio Goes Filho, “Dom João II foi cometido que 

houvesse por bem de ali o matarem”. 

Por tudo isto, e por decerto muitos outros fatos da história portuguesa, a simples 

relação biunívoca entre Portugal e Brasil é uma grosseira súmula que serve à ideologia de 

origem, mas não ao entendimento das complexas interações envolvidas para constituir um  

entendimento profundo. Por exemplo, o papel da Inglaterra, na visão comum, é muito 

apequenado frente à enorme potência que exerceu sobre Portugal e sua maior colônia, ao 

longo de muitas décadas. Holanda em Raízes optou por apreciar apenas o interregno holandês 

no nordeste. Mas teve o grande mérito de contrapor em muitos aspectos a obra colonial dos 

castelhanos à dos portugueses, enriquecendo em muito seu ensaio. 

Os irmãos Vivaldi levaram, em sua expedição de 1291, dois frades franciscanos. O 

ímpeto de converter outros povos já estava claramente presente. É de se notar que Henrique 

de Coimbra, oficiante da primeira missa no Brasil (em 1500, na Praia da Coroa Vermelha, 

litoral sul da Bahia), era igualmente franciscano. A continuidade de uma empreitada 
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multissecular e plurinacional, não o consórcio com o imigo, se manifesta quando se ajusta do 

prejuízo da visão atual dos estados-nações ubíquos. 

Instaurado o tráfico, os negros antes de serem embarcados nos tumbeiros para a 

travessia do Atlântico eram batizados. É necessário situar que tais atos de, a um tempo, 

violência física, comércio e violência ideológica, são profundamente sugestivos de guerra. 

Para afastar a égide de violência e fanatismo isolados que se costuma atribuir a tais atos, é 

necessário lembrar que o Império islamizado de Mali, na região da borda sul-saariana, existia 

desde 1230. A defesa estratégica de longa distância, do território português, muito deve aos 

italianos e aos espanhóis, aqueles pelas expedições e coleta de informações de longa distância, 

estes pela resistência no sul da península. 

É só olhar as vestes das quituteiras de Salvador, na cultura do candomblé, hoje alvo de 

poderosos planos de desnaturação traduzidos em perseguição pentecostal, para perceber a 

influência islâmica. O turbante e a figura geral do traje demonstra cabalmente que os temores 

dos latinos da Europa não eram infundados e já estavam em curso. 

A fotografia de Holanda de um português sem preconceitos raciais obnubila a visão de 

estadistas que estes povos que Holanda julga adeptos do livre arbítrio desintegrador e do 

estoicismo dissipador tinham de seu entorno. Ele se esqueceu de perceber a dinâmica violenta 

de sua situação geográfica e a necessidade de equilibrar uma permanência defensiva com uma 

ofensiva eficaz contra o assédio militar que já ocorrera em diversas oportunidades, com 

decisões as mais rápidas possíveis. 

É uma visão das raízes brasileiras que é desenraizada de seu meristema profundo e 

pouco encontrável na narrativa histórica brasileira, mais angustiada em seus limites formais, 

em categorias que remetem à nacionalidade e à metrópole como se tudo que fosse 

fundamentalmente relevante se resumisse ao eixo que os une. 

O “espírito aventureiro” em Raízes talvez oculte os planos e as antevisões de riscos 

que haveriam os peninsulares dotados de poder decisório, sempre premidos ao norte, sob a 

cruz, e ao sul pelos sequazes de Maomé. A mescla de raças, a importação da carga humana e 

os medos expeditos e alegadamente irresponsáveis e involuntários dos ibéricos ocultaram 

mais providência e tirocínio que hoje se consegue vislumbrar. 

2.7 HERANÇA RURAL EM BUARQUE DE HOLANDA 

Holanda traça com tintas convincentes o caráter agrário da colônia brasileira até avançado o 

século XVIII e, mesmo, até a chegada da corte de Dom João ao Rio de Janeiro em 1808. 

Resta examinar o que sobra do quadro que ele traça. A autonomia quase feudal dos 

latifundiários que pouco precisava importar além de sal, ferro, chumbo e pólvora, e que em 
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suas casas grandes de engenho tinham todos os produtos e serviços que mesmo o mercado 

mais próximo não oferecia: gado, caça, pescado, serviços de barbearia e outros, numa 

opulência autossuficiente quase medieval, conquanto que em uma moldura de absolutismo de 

pater família que semelhava o da antiguidade. 

Holanda nos ensina que esta unidade de família estendida do patriarca sobre os filhos, 

famulagem e escravaria avançou mesmo no século XIX adentro, já nas portas da República, 

viciando as lealdades que se desviavam da igualdade niveladora das leis para o grupo 

patriarcal de base agrária. 

É mister relembrar sempre a situação da sociedade luso-brasileira desde o fim da 

União Ibérica até o Tratado de Methuen. Paulatinamente, malgrado a complexificação da 

burocracia colonial e da multiplicação das companhias monopolistas que lhe seguiu, o reinol 

se acomodou a uma sempre crescente proeminência britânica, com a atenuação do domínio 

português sobre suas próprias colônias, a mais vasta das quais o Brasil. Hoje ainda se vive sob 

a continuação cultural da hegemonia que teve sua grande afirmação naquela época e que 

provavelmente ainda durará. 

Racional em verdade foi a estruturação da colônia no sentido da penetração no 

território imenso a si destinado. As “cidades sornas” que Holanda nos descreve são 

mesquinhas por causa da internalização crescente de senhores agrários que de seus domínios 

as eclipsavam. Holanda em Raízes salientou que os espanhóis eram ladrilhadores e fundadores 

de cidades enquanto o português foi semeador e sem geometria e racionalidade na sua 

urbanização. 

Deve-se manter em mente a diversidade topográfica e demográfica com que cada um 

dos dois colonizadores se deparou. A administração lusitana, não obstante perdulária e 

irracional (segundo Holanda embasa) foi exitosa em seu verdadeiro repto: se apropriar, 

defender e manter seus domínios americanos, com a vantagem adicional de mantê-la 

unificada. É verdade também que a Espanha foi muito mais visada e agredida pelos norte-

europeus, seus corsários e estados, que Portugal. 

Holanda descreve a dinâmica predatória da ocupação e semeadura da terra, sem 

grandes preocupações de amansá-la e tratá-la com melhor técnica. Ele nos ensina que, 

enfraquecida, era relegada e se ocupavam novos rincões. Portugal, excluído o período do 

século XV, em que desenvolveu tecnologia náutica de ponta, não sediou grandes inovações 

tecnológicas e nem poderia fazê-lo, pois a mesma posição geográfica extremada no sul-

ocidente europeu que o privilegiou para o pioneirismo colonial junto com a Espanha, a isola 
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do circuito central demográfico e urbano que há muito faz a glória das ciências alemãs, 

francesas e outras. 

O que a civilização portuguesa realizou na ocupação brasileira foi de sensata medida e 

estrategicamente correta: assegurar a ocupação definitiva através da descentralização 

simultânea à ocupação, sopesando os modestos contingentes demográficos que um pequeno 

país como Portugal podia aprestar, potencializando seu ímpeto civilizatório com uma 

população escrava que, desterrada, absorvia a língua portuguesa e sua religião católica, 

equalizando a pressão populacional dos grupos indígenas nômades do interior. Holanda faz 

apreciações muito interessantes sobre a língua geral e sobre o catolicismo colonial, inclusive 

durante a ocupação holandesa. 

A insistência neste ponto é para contrapor uma ideologia que é exalada na obra de 

Holanda, a de que limitações intrínsecas à própria formação e essência brasileira causaram o 

atraso da sociedade brasileira como um todo, sem apreciação das forças exógenas, por 

exemplo, as internacionais financeiras e as imperialistas, que a condicionaram e 

circunscreveram. 

Assim, deve-se cotejar à visão de Holanda de nosso atraso sociológico e incapacidade 

de aderir a modos de vida mais modernos, uma prioridade estratégica de assegurar territórios 

que o resto da Europa não podia acessar. Não se nega aqui a argumentação histórica e 

sociológica de Holanda, mas se recusa a ela o aspecto de reproche fatídico a que ela 

facilmente conduz. 

Holanda acertadamente aponta as manias de fidalguia dos nativos e sua aversão quase 

paleo-helênica aos trabalhos manuais, inclusive com labéu. É um ponto forte da obra, 

apontando a um tempo o mal e o sintoma que tal valor refletia. Se ele quis com isto também 

situar o atraso industrial brasileiro – apenas na década seguinte Vargas extrairia dos norte-

americanos as bases da indústria de base nacional regateando bases militares – em um 

enquadramento social anterior, deve-se recordar, novamente, pois sua importância é 

subestimada, que a ocupação de territórios imensos foi um sucesso inegável e até único no 

mundo, malgrado efeitos indesejáveis que o acompanharam. 

Lembre-se que o único país que se compara neste campo é os Estados Unidos, 

justamente a régua que costuma ser adotada como modernidade, sendo que este é manchado e 

continuará maculado do seu imperialismo sobre vizinhos, que nunca cicatrizará. Chomsky 

comenta que os Estados Unidos padecem de um medo sem par. 
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A política demográfica estadunidense do século XIX foi em tudo antecessora à dos 

nazistas, no sentido de substituir populações por expulsão e extermínio das anteriores, não por 

miscigenações e acomodações.  

À diferença da Wermacht, cujo hiato de atuação não chegou a quinze anos,  mantém 

até hoje a dominação sobre estas nações latino-americanas não reconhecidas, a Florida, Puerto 

Rico e o México setentrional, as quais inundaram de elementos de origem principalmente 

alemã e protestante, principal componente do extrato White dos Estados Unidos, fato ignorado 

pela ampla maioria das ignorantes elites latino-americanas. Goebbels teve antecessores mais 

bem sucedidos. Necessário ter por corolário que o racismo estadunidense é principalmente 

contra os latino-americanos, a que bombardeiam incessantemente com desinformação 

histórica. 

O Brasil sempre revestiu de prejuízos e segregações, nunca, no entanto, na magnitude 

e violência de nossos irmãos estadunidenses, que desenvolveram, a exemplo da Inglaterra, 

uma poderosa máquina de propaganda ideológica e psicológica desde o século XVIII, a 

considerar pela ingênua recepção da independência norte-americana pelos latino-americanos 

de então, da qual hoje Hollywood é uma esfuziante continuação, maquiando a “América 

profunda” e suas urdiduras sujas. 

2.8 O BACHARELISMO 

A ciência no Brasil sempre sofreu do que Holanda sabiamente caracterizou de bacharelismo, 

em que a função científica de cariz pós-cartesiana de compreender o mundo e buscar soluções 

racionais a problemas selecionados por sua relevância e viabilidade é substituída pela frase de 

efeito e pelo discurso pejado de belas expressões de efeito oratório estudado.  

Pode-se acrescer a excessiva judicialização no pensamento das classes esclarecidas 

que ainda hoje é explícita, paradoxalmente presente na sociedade do “jeitinho” e do “sabe 

com quem está falando”, em que a letra da lei se não se rompe, ao menos verga. Poucas 

profissões se prestam, aliás, às artes de bem falar de Górgias como a causídica. 

O efeito cosmético e o apreço bizantino pelos livros que Holanda enxerga em nossas 

classes cultas, e sua inconsistência de conteúdo, é exemplificada por ele e pouco mais se pode 

acrescentar além de lastimar, pois flagra as contradições daquelas classes privilegiadas com 

irrebatíveis exemplos do século XIX. Apenas pode-se acrescentar que a escravidão excluiu 

uma grande quantidade de cérebros para a margem dos pequenos trabalhos domésticos, do 

subemprego, para o cativeiro de ganho urbano e para longe dos bancos escolares. A 

retificação deste subemprego da inteligência brasileira através do acesso de todas as classes 

sociais à educação de qualidade trará, se sucedida, bons frutos. 
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2.9 A OCUPAÇÃO HOLANDESA NO NORDESTE 

Um período mais específico que Holanda abordou foi a ocupação de Recife e de partes do 

nordeste a esta cidade pelos holandeses. Comparada à efêmera colônia holandesa em 

Pernambuco, de natureza citadina e brilhante, em um mar de terras de orientação agrária que 

os senhores luso-brasileiros preservaram e de onde, posteriormente reconquistariam as terras 

que os holandeses ocuparam, Holanda atribui à plasticidade social lusa e sua adaptabilidade, 

malgrado suas limitações em coesão social e esforço coletivo, o maior êxito em se implantar 

na terra e por fim, suplantar os neerlandeses. 

Os holandeses já se encaminharam, após um século de sucessos, ao esgotamento, 

principalmente após sucessivas derrotas sofridas de seus irmãos protestantes ingleses. Ocorre 

que os países baixos eram cercados por potências territoriais – França e Inglaterra – a última 

em posição geográfica naturalmente defendida pela insularidade, razão preponderante para, 

assegurada uma marinha mais importante que um exército, tornar-se quase impermeável a 

revanches. 

A insularidade decerto contribuiu para a evolução de uma cultura política de 

sustentação de mentiras deslavadas que o próprio povo inglês assimilou e naturalizou, em 

depreciar as vítimas antes e após ataques movidos por pura cobiça pelos bens alheios, e a 

sensação de predestinação que sua teologia acolheu diante de vitórias aparentemente – só 

aparentemente – inexplicáveis diante de países muito maiores. Os Estados Unidos são lídimos 

sucessores desta cultura que justifica seus crimes e agressões com um charme que desarma a 

maioria dos acusadores que se atém aos fatos. 

O preço de equipar uma frota de tamanho grande o suficiente para a empresa de 

abordar a ilha da Grã-Bretanha simplesmente não se pagava, ainda se possível se construir, 

pelo tamanho relativamente pequeno da ilha e relativo baixo potencial econômico natural. 

Destarte, o valor do território da Grã-Bretanha é principalmente, da ofensividade estratégica 

vantajosíssima que propicia, não pelo gênio da raça que a ocupa. Além do mais, os ingleses 

começaram a policiar todo o mundo para prevenir a existência de frotas capazes de abordá-la, 

posto que com uma cabeça-de-ponte em território britânico, o país é frágil e facilmente 

derrotável. Nasceu o país invasivo e patrulhador em escala global. 

Estas reflexões, ausentes em Holanda, se dão porque a primeira guerra anglo-

holandesa coincidiu com os dois últimos anos da ocupação holandesa em Recife e Olinda, 

fato que pode se considerar um argumento tão bom para justificar seu languescimento e 

derrota em Pernambuco quanto os dele, caracterológicos, incluindo reflexões de Holanda 

sobre linguagem, etnografia comparativa entre os dois povos e até religião. 
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Para concluir este tópico, é interessante recordar a modesta apuração dos esforços 

coloniais holandeses nos dias de hoje – Suriname, Aruba, Curaçao e pouco mais, geralmente 

na vizinhança brasileira e venezuelana. Os inegáveis feitos científicos dos holandeses, suas 

notórias realizações no campo da ótica prática, por exemplo, não puderam superar as 

injunções que, ao cabo, deram a láurea e a definitiva posse, pelos luso-brasileiros, das terras 

ocupadas pela Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. 

2.10  O SEMEADOR E O LADRILHADOR 

Holanda reconhece, no capítulo “o semeador e o ladrilhador”, importante diferença entre as 

colonizações portuguesa e espanhola. Bom historiador, configurou categorias que até hoje 

podem ser reconhecidas na América latina. 

Holanda nos ensina que em contraste com os castelhanos, que fugiam do litoral e 

buscavam planaltos interiores, aos portugueses era disposta em lei a proibição de se internar 

no território e se afastar do litoral, que se buscava manter povoado a todo custo. 

Um fator que Holanda não priorizou foi a população ameríndia nas terras espanholas, 

bem mais numerosa. Até hoje, México, Guatemala, Peru, Paraguai e Bolívia têm marcante 

contribuição indígena pura ou mesclada. O Chile, país que se destaca pela numerosa 

população euro-descendente, apresenta uma população indígena maior que a do Brasil. 

Holanda se preocupou antes em destacar aspectos do gênio de um povo e de outro 

povo. Aos castelhanos atribui um espírito ordenador, geometrizante e abstrato, presente na 

predileção pelo construir cidades planejadas, aos lusos, uma predileção pelo rural, com suas 

cidades traindo falhas de planejamento e marcada desorganização, tanto de arruamento, 

quanto de local de fundação. 

Se se leva em conta que o Brasil apresentava, em seu sudeste, morros em profusão, 

sem, no entanto, as proporções quase himalaicas dos Andes, e que o litoral brasileiro era 

quase o atual com seus ciclópicos oito ou nove mil quilômetros, não surpreende que o reino 

português sabiamente tentava, quiçá consolidar uma “crosta” demográfica-institucional 

litorânea para, ulteriormente, em segurança, se internar no território, após superados os 

numerosos reides ingleses, holandeses e franceses, tendo estes dois últimos efetivamente se 

implantado, embora sem êxito, nas terras ora brasileiras. 

A confirmar isto, Holanda cita frei Gaspar de Madre de Deus. Assim, a decisão lusa se 

reveste de caráter pensado, de sustentar uma densidade populacional suficiente no litoral para 

isolar o interior da colônia para futura ocupação, equilibrando a pressão interna dos indígenas, 

e externa dos demais europeus, a saber, norte-europeus e franceses setentrionais, 
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principalmente. O Brasil, mais do que as terras coloniais castelhanas, fica no caminho para a 

África e das Índias orientais. 

Holanda destacou o pioneirismo paulista no avanço para o interior, e os zelos 

interesseiros e sufocantes da metrópole, no século XVIII, com destaque para as Minas Gerais 

e a Demarcação diamantina. Um ambiente colonial envenenado de controle social asfixiante. 

É necessário recordar que esta é a época em que a Inglaterra maneja o concerto europeu e a 

todos subordina, por guerra e por constrição econômica, o que drenou praticamente todo o 

ouro brasileiro. No Brasil, o pedágio que a hegemonia anglo-saxônica sobre o mundo nos 

amealhou pouco é considerado em seus aspectos sociais em Raízes, se atendo aos econômicos 

e militares. 

Holanda reforça o caráter litorâneo do enxerto colonial português e a superpõe sobre 

um substrato tupi estendido pelo litoral. Hoje, pouca coisa além da toponímia recorda este 

berço. O Brasil talvez tomasse o caminho de um bilinguismo similar ao paraguaio, não 

interviesse Pombal neste campo. 

A costa pacífica da América do Sul apresenta, nas encostas andinas, feição indígena 

atual. A exígua interação do Brasil com os povos do Peru, Equador e Bolívia têm, até hoje, 

mais de indiferença e desconhecimento do que uma cultura relacional construída. Quando se 

pensa em índio no Brasil não se abrange neste universo mental os numerosos sucessores de 

quéchuas, aimarás e guaranis, mas quase sempre dos povos do Xingu, conforme vistos em 

esparsos programas televisivos. 

Nas estátuas de caboclos da umbanda surgem, infalíveis, cocares apaches e sioux, 

porventura inspirados nos figurinos dos faroestes hollywoodianos do século XX. A indigência 

política de nossa cultura relacional não logra avanços conscientes na integração do Brasil com 

a América andina e com o alto Amazonas, o que significa o grande vácuo político brasileiro 

em seu próprio território. 

Um exercício de imaginação interessante seria projetar a transferência de uma nova 

capital da nação, uma “Nova Brasília”, em território do sul do Estado do Amazonas, local que 

é provavelmente o centro geopolítico da América latina, fato que nossos políticos em sua 

maioria ignoram, ao contrário do pentágono. Em um país de tradição administrativa 

centralizadora como o Brasil, seria esta uma forma de superar o mito mental do Brasil como 

ilha? 

Retornando a Holanda, ele compara o exclusivismo dos castelhanos ao relativo 

liberalismo português. Como já notado, razões históricas intervieram. Holanda mesmo inclui 



- 26 - 

ao lado de características “congênitas” e “abstratas” a razão mais comezinha da escassez dos 

meios que Portugal, relativamente à Espanha dispunha. 

Assim, a ocupação topográfica portuguesa no Brasil, tateante, sinuosa, irregular, 

perdulária, traía a falta de um princípio racionalizante em sua abordagem colonial, segundo 

Holanda. Em contraste, o castelhano estabeleceu em seus domínios a disposição geométrica 

às ruas e praças americanas, explicitando um caráter ordenador e administrando uma 

abstração prévia em suas fundações. 

Holanda é mais claro quando relata que o escritor Aubrey Bell considerou o desleixo 

português uma característica – não por falta de energia, mas pela sincera (“íntima”) convicção 

de que “não vale à pena”. 

Este “não valer à pena” indica “passar por alto” empreendimentos públicos 

administrativos e privados, sob o reinado das contingências, recusando visões tautológicas e 

contraditórias. Já foi exposta aqui a opinião, ausente em Raízes, de que o êxito na ocupação 

do vastíssimo litoral, praticamente garantidor da apropriação definitiva do território, era 

estratégia sobejamente positiva, a se considerar os parcos recursos apropriáveis pela 

administração do reino português, o que levou a uma postura que obliterou preocupações de 

natureza intensiva, que também se aplicou à história da agricultura brasileira, muito censurada 

por Holanda em seu primitivismo e desleixo. 

Portanto, a consolidação do domínio sobre o continente, o sucesso do espraiamento 

horizontal no terreno e a fronteira móvel em um país de altimetria pouco exuberante 

recomendavam, sob o aspecto perdulário e de natureza extensiva, do povoamento e da cultura 

dominante assumirem este caráter. Há assim um excessivo isolamento do Brasil na análise de 

Holanda, sob uma ótica de microscópio, retirado do seu contexto planetário e temporal, a 

favor de considerações caracterológicas, tão ao espírito da época de Raízes. 

Em Holanda se encontra uma caracterização dos portugueses e de sua expansão não 

isenta de poesia, correspondente a de um país geograficamente vizinho ao outro mais extenso 

(a Espanha), por fronteiras bastante prosaicas. A “raia/raya”, fronteira entre Espanha e 

Portugal, é das mais antigas e estáveis da Europa. É interessante observar que o historiador 

afro-romano Floro (2015) (século II, não creditado ou citado por Holanda em Raízes) atribuiu 

ao fato de os hispanos (ibéricos) terem sido sempre mal hierarquizados, posto que valorosos, 

o fato de não  terem oferecido uma resistência eficaz aos romanos, a despeito da boa situação 

defensiva da geografia da península, há dezenove séculos. 

A tese de Holanda sobre a refratariedade ibérica ao sentido de hierarquia tem 

antecedente, portanto, na antiguidade. Ele afirma em Raízes a transmissão deste traço para os 
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brasileiros, mas sempre citando fatos medievais e pós-medievais que confirmam, na sociedade 

portuguesa, sua presença. 

O isolamento no extremo ocidente meridional, magnificamente situado na borda do 

oceano, de Portugal, no bloco da cristandade européia, limitado por uma grande fronteira, 

primariamente política, de grande extensão comparada à superfície do país, explicam muitos 

traços que Holanda às vezes parece situar nas entranhas e na alma lusitana, o que é mais do 

que uma metáfora. 

Mais complexa é a situação da Espanha. Com áreas áridas e com os Pirineus que lhe 

limitam com uma potência europeia, a França, além de sua dupla característica litorânea, 

mediterrânea e oceânica, sua proximidade com a África há muito antagônica por religião, e 

uma extensão geográfica que poucos países europeus alcançam, se tornou sempre um grande 

alvo do setentrião europeu. 

Crimes majorados às alturas, mitos desmoralizantes e deslegitimadores, agressões 

simbólicas e residentes hostis acompanham a Espanha, papel similar ao que os 

estadunidenses, herdeiros de britânicos e holandeses, reservaram para a Nova Espanha 

(México), que o esbulho violentíssimo de seu corpo territorial por herança demonstra o 

cálculo frio. 

A análise sobre os países ibéricos não é ociosa: a integração lenta dos países do 

mercosul e da unasul apresenta traços hereditários das antigas metrópoles. A quebra 

consciente deste paradigma urge. Na época de Holanda esta discussão talvez fosse precoce. 

A eterna patrulha imperialista da América do Norte que a mídia corporativa mediatiza 

é herdeira também da interesseira catilinária revestida de moralismo que a cultura nortista da 

Europa dispara contra a Europa mediterrânea. De Holanda podemos aproveitar as visões 

binárias inspiradas, cuja utilidade é oferecer regos por onde se escoa o pensamento da 

formação do Brasil em paralelo aos seus vizinhos. A mudança, no entanto, deve ser no 

despertamento da existência de um norte constitucionalmente hostil, por cultura, encarnado 

em uma ação tenaz que busca espoliar o máximo possível o que proclamam como seu quintal. 

No campo da ciência da administração é necessário um despertar para o caráter 

ministrante da teorias de gestão, de marketing e de finanças exportadas pelas universidades da 

América do Norte, que os discípulos do neoliberalismo nacional sorvem com a sôfrega 

convicção de se tratar da “verdadeira ciência da administração”, conforme critérios “técnicos 

e científicos”, que não resistem a um exame histórico independente. 
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2.11 UNIVERSIDADES E EDIÇÃO DE LIVROS NA AMÉRICA LATINA 

Holanda oferece em Raízes a mais destoante talvez das diferenças entre as duas 

administrações coloniais: uma América espanhola com as universidades mais antigas do 

continente e com edições sempre crescentes de livros, fatos que não são objeto de laurel ou de 

propaganda, em vivo contraste com a América portuguesa, infantilizada e tolhida por uma 

metrópole intelectualmente castradora. 

Cabe uma ou duas perguntas retóricas. Alguém já viu em algum filme, hollywoodiano 

ou não, algum universitário do período colonial? Porque eles existiram, sendo a decana da 

América a Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fundada em 1551, oitenta e cinco 

antes da universidade estadunidense mais antiga. Na verdade, há pelo menos três 

universidades hispano-americanas que nunca cerraram as portas e que ainda estão em plena 

atividade, todas fundadas antes da primeira universidade estadunidense, o grande colar de 

miçangas chamado de Harvard, cujos diplomas habitam o imaginário do liberal-colonial 

brasileiro. 

O “zorro” hollywoodiano é tudo que o cinema norte-americano tem a oferecer aos 

latinos além dos usuais “chicanos” letárgicos dos westerns. A transformação do norte do 

México em um “West” sempre precisou de armas, sangue derramado, jornais e intelectuais 

lenientes e a maior máquina de propaganda já estruturada na história, a que as universities 

sempre municiaram com uma leitura “científica” massacrante, calcada em literatura produzida 

esmagadoramente em países setentrionais, da América e da Europa. 

2.12 O BRASIL ENQUANTO PERIFERIA DO MUNDO EUROPEU  

O Brasil nasceu próximo à queda de Constantinopla. Habitado então por povos bem menos 

adiantados tecnologicamente que incas, maias, astecas e outros, os indígenas brasileiros foram 

passados pelo rolo compressor dos colonizadores portugueses, sob a ideologia religiosa cristã, 

o que é, normalmente, avaliado em uma enfadonha repetição de verdades que pouco 

contribuem para sua superação. 

Não se aprecia, em nosso meio, a dinâmica planetária que conformou nosso 

“descobrimento”. O avanço turco na Europa do sudeste em harmonia com o recuo da presença 

árabe pela reconquista espanhola é desprezado. Considerando que quase toda orla sul europeia 

é greco-latina, fica flagrante a miopia da visão histórica brasileira sobre o contexto político e 

cultural que conformou 1500, traindo uma visão econômica excessiva. 

O Brasil da idade moderna (1453-1789) foi destinatário de uma política mercantilista 

que o reificou como terra escrava a ser explorada e escamoteada o mais possível dos demais 

países da cristandade europeia. Nasceu como periferia de um país periférico. A Espanha, por 
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curto período de tempo, foi artificialmente erigida como nação hegemônica, mas sob a 

dinastia alemã dos Habsburgos. Ora, uma terra recém-evacuada de multisseculares invasores 

(em Granada) não pode ser hegemônica de facto (Ortega y Gasset escreveu que “una 

reconquista de seis siglos no es uma reconquista”. Hoje, os “moros” podem, mercê sua 

pressão econômica e política, ser identificados aos anglo-americanos dos EUA). Observação: 

jamais houve dinastia de prestígio e fôlego de nome espanhol (ou português), como as 

francesas Plantangenêt e Bourbon ou as alemãs Habsburg e Hohenstaufen.  

Portanto, o Brasil se compôs como uma “periferia de segundo grau”, ou seja, colônia 

de um país periférico. A alegação comum de que o Brasil não evoluiu como colônia de 

exploração cotejada à dinâmica e libertária colônia de povoamento dos anglo-americanos é 

uma confortável instância consagrada em nossos livros
1
, mas pouco científica na medida em 

que ignora deliberadamente o status quo geoestratégico prévio e imediatamente conseqüente à 

descoberta de Colombo. 

A reforma religiosa é usualmente explicada como resultante de abusos do papado, 

como em um tratado teológico oportuno. A adesão compulsória de natureza étnico-identitária 

das länder – England, Scotland, Niederland, Deutschland, e Escandinávia é sempre ignorada. 

Sua claríssima localização cronológica e geográfica configura de maneira irrebatível sua 

natureza interesseira de fundo econômico e político. 

Escamoteia também o antigo sentimento de identidade das elites de povos germânicos 

– de que hoje a Inglaterra e demais países da não declarada federação wasp.
2
 assomam. Quem 

sustenta o ônus de uma ideia de Europa é o europeu continental, heterogêneo, que deve 

suportar a influência particularista da Grã-Bretanha. Postula-se neste trabalho que os EUA na 

América corporifica valores desta Europa setentrional, inglesa e escandinava, 

confortavelmente isolada do resto do continente, de quem muito rejeita a influência, e a quem 

muito busca influenciar. 

Cabe então fechar as idéias contidas nesta seção. O Brasil herda sua identidade de 

Portugal, que por sua vez herda uma ideia de Europa que se impõe sobre sua latinidade e sua 

peculiaridade regional. Esta latinidade é um sincretismo em permanente reconstrução, e o 

cerne cultural em que muitas outras identidades se agregam, fundem e intervêm, cuja 

expressão geográfica original fica na Europa, mas sua maior expressão é sita na América. A 

mesma subordinação europeia das nações eurolatinas foi perpetuada nas nações latino-

americanas. 

No caso do Brasil, ainda há a identidade lusitana, caudatária por séculos da Inglaterra, 

de que se herdará arranjo genético similar, sob a forma da submissão a Washington, ainda 
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vigente, embora em viés histórico de lento declínio, pela diminuição do poder relativo da 

superpotência. Para adensar este raciocínio convém se aprofundar na identidade básica do 

colonizador lusitano e sua interface virtual no novo mundo, correlacionando a conquista do 

território, a construção do patriciado local e a robustez de sua referência com Lisboa e de sua 

alienação com seu entorno geográfico imediato, o resto da América. 

As seções seguintes mergulharão no passado em busca das raízes materializadoras de 

Portugal e da transferência de sua identidade ao Brasil dentro do processo colonial, sem o 

compromisso de alinhavar fatos históricos acriticamente, mas antes, realçando aspectos pouco 

clareados. 

2.13 O BRASIL À IMAGEM DE UM “IMENSO PORTUGAL”3 

A América do Sul posta de ponta-cabeça pode reproduzir, como um exercício de imaginação, 

a península ibérica. E a América do Norte, um imenso Reino Unido britânico. Ora, Portugal 

constitui 15% da península, a Espanha, 85%. O Brasil constitui 47% da América do Sul. Mas 

só detinha um terço deste valor conforme o documento do descobridor legítimo, a coroa 

espanhola, o que confere a mesma proporção da América do Sul ao mundo português, 

originalmente
4
. 

A identidade luso-centrada brasileira, nunca sublinha o fato. Escamoteia-o e erige em 

uma espécie de “destino manifesto”. Defendida com a mesma evasão aplicada na anexação do 

Texas e outras terras esbulhadas
5
, não é objeto sério de análise. Por exemplo, sublinha os 

sessenta anos do domínio espanhol. 

Apenas não vê o substancial: para dividir com o fim de enfraquecer e governar, se 

ataca o polo mais forte e se alenta o lado mais frágil e inócuo. E assim, se enfraquece a 

ambos, embora a fração nanica (a dos 15%) se julgue afortunada, auxiliada pelo destino em 

atenção a méritos misteriosos, por inexistentes
6
. 

Deste inconfessado reconhecimento carece a elite brasileira. Sem ter desenvolvido 

uma visão realista de si e dos demais, a sociedade brasileira se esconde de si mesma. O papel 

histórico do Estado português e sua subordinação ao interesse inglês é pouco realçado
7
, o que 

não favorece o entendimento da construção da inserção brasileira no mundo. Considera-se que 

as vantagens sobre terceiros superam de sobejo os fatos, postos sempre em uma perspectiva 

mais confortável. 

Deste incômodo passado se originam as costas viradas para a América do Sul. De suas 

consequências, nutre-se boa parte da classe militar e da elite brasileira. Não sendo uma 

monarquia, o traço fundamental de entronização da elite nativa é o dinheiro, o poder político e 
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a relação de confiança com a superpotência, quando se trata das esferas mais altas do poder.  

O legalismo é sua materialidade. 

Com a subordinação econômica e política, também a elite é, em larga escala, exógena, 

o que é natural
8
, pelas diferenças evolutivas técnicas e de outras naturezas. Mas não há a 

presença exógena ponderável de origem brasileira em outros Estados nacionais. A conta não 

fecha para a autoestima e influência nacional. Neste particular, o Brasil perde mesmo na 

balança de poder com Portugal, país de fraca expressão econômica, política e científica. E não 

vigora no Brasil a máxima de que países não têm amigos, tem interesses. A relação Brasil-

Portugal é um quadro naïf, intolerante aos cálculos que duas sociedades modernas devem 

entabular. 

A relação Brasil-Portugal deve superar o romantismo da visão do Brasil como um 

Portugal expandido. O Brasil é metade de um subcontinente, Portugal, quinze por cento de 

uma península da Europa. O Brasil do século XXI é muito mais importante para Portugal do 

que este é para aquele. 

Antes de se insistir na visão paritária entre os dois países, a apreensão de que Portugal 

pode ser um risco para a segurança do Brasil deve se calcar nos fatos: Portugal é membro da 

OTAN e da UE, e não tem nenhum trunfo além de um relacionamento até hoje privilegiado 

com o Brasil. 

A relação com Portugal ainda é e sempre será essencial ao gigantesco Brasil, mas 

aquele é membro da União Europeia, cujo epicentro político nunca passou por Lisboa ou 

Madrid. A Europa, ao contrário, tem um histórico de agressão e controle sistemáticos sobre a 

América latina, de que a afronta recente ao avião do presidente e indígena aymará Evo 

Morales é estruturalmente representativo. 

Desde a crise de Suez (1956), ficou desnuda a submissão de ingleses, franceses (e 

israelenses) à Washington, cabeça da América do norte. A elite tupiniquim se inclui, de forma 

não razoável, neste arranjo, fazendo da classe média sua ladeadora, através do endosso da 

grande mídia. 

O brasileiro médio enobrece e naturaliza suas mazelas, ao mesmo movimento em que 

envilece as críticas em potencial. E Portugal é um país latino? Não se não for conveniente no 

momento. Há um Viriato em cada medíocre conhecedor de história defensor da identidade 

brasileira, esta identidade antes tributária do pequeno país atlântico do que da esmaecida e 

vaga identidade latina
9
. É importante iluminar seu nexo com a ideologia religiosa judaico-

cristã. 
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2.14 O BRASIL COMO PAÍS LATINO
10 

Grande parte das classes instruídas do Brasil não sabe precisar o que é ser um latino. Adjetivo 

sem maiores consequências para a formação da identidade brasileira é, no entanto, bastante 

conhecido. Como conceito lingüístico, é mal compreendido por muitos. Como conceito 

geográfico, é obscuro. 

Como conceito ideológico, é pouco prezado. Um curioso fato é facilmente apreensível 

no convívio com os brasileiros, postos em geral: se um ancestral “não brasileiro típico”, 

mesmo que de existência mais ou menos vaga é conhecido, excluídos descendentes de 

imigrantes recentes, esta passa a ser a identidade dominante, ainda que originária de países de 

relativamente escassa importância demográfica, econômica e relacional . Assim, Juscelino de 

Oliveira é reconhecido como Juscelino Kubitschek. Oscar Ribeiro de Almeida não é ninguém, 

Oscar Soares Filho é um desconhecido, mas Oscar Niemeyer é um gênio da arquitetura 

universal
11

. 

Em um perfil na Wikipedia de língua inglesa muitas vezes se inclui nas biografias as 

origens avoengas, coerentemente com o projeto nacional, que hierarquiza pelas origens as 

pessoas, zelando pelo predomínio social da elite de origem britânica. 

A polícia politicamente correta é sufocante no Brasil, indicando antes um caráter de 

conservadorismo do que de uma defesa da liberdade. Não é a democracia a supremacia do 

comum, sem opressão do menos comum, e sem a subordinação pari passu ao menos comum? 

Estas digressões são úteis para entender o maior país da América latina. A confusa 

identidade fragmentária deste subcontinente é raramente refletida nos trabalhos acadêmicos, 

impotentes e ineficazes perante a grande universidade unilateralmente aberta da mídia 

internacional. O problema é que “entram” torrentes de informações enquanto “saem” para o 

mundo, para a Europa e para a América anglo-saxônica gotas. A assertividade e a inserção da 

América latina no mundo são pífias, desarticuladas, polarizadas pelas “impurezas”, assim 

como a inclusão de átomos de fósforo tornam condutores os semicondutores de silício
12

. 

De fato, a latinidade está relacionada à dominância da linguagem neolatina, a uma 

colonização avançada e consolidada por um país ibérico, de modo em tudo similar à 

identidade arábica no norte da África, sendo o islã sunita o correspondente à igreja católica. É 

uma grande identidade umbrella, descontínua, com fraturas mais ou menos acomodadas, e 

imperfeições ontológicas. 

Cabe, então, confrontar, ao predominante pensamento luso-brasileiro, o da lusofonia e 

do paroquialismo estreito, uma visão mais abrangente, o de uma identidade global, a de um 



- 33 - 

país de expressão portuguesa ao mesmo passo que o maior integrante demográfico e 

econômico desta identidade latina, ou melhor, latino-americana. 

A identidade latina foi subordinada a uma identidade europeia primariamente, pelo 

conceito de cristandade. A traumática perda de vínculo econômico e político do mundo latino 

europeu com a orla sul do Mediterrâneo, diretamente ligada à ascensão dos povos germânicos 

à hegemonia política e ideológica, prosseguiu, convenientemente para a Europa boreal e para 

a aristocracia da península arábica, sob a forma da ideia intocável do monoteísmo abrâmico, 

expressão deste arranjo. 

Antes das sublevações de inspiração luterana, o centralismo da cristandade em Roma 

era muito mais uma vigília armada sobre a velha loba do que a expressão de sua ascendência 

política como se aceita amplamente. O mecanismo usual é apontar o poder da igreja (“a 

igreja”). 

A balança só veio a se deslocar com o descobrimento do novo mundo. Máscaras 

caíram e os interesses verdadeiros instantaneamente se revelaram, agressivamente, mantendo 

a ainda conveniente máscara da cristandade, sob a forma bibliolátrica. A açodada adaptação 

se vendeu como reforma e indignação, com os costumeiros improvisos afetados de 

necessidade de purificação. Em nenhum país talvez esta pantomima se desenvolveu mais 

ardentemente do que no mundo inglês. 

No Brasil, a identificação cristã foi essencial mesmo no desembarque de Pedro 

Álvares Cabral. Num caminho de mão única, um catolicismo periférico firmemente 

submetido à coroa portuguesa se enraizou profundamente, e até hoje condiciona as posições 

mentais, sociais e ideológicas do mainstream nacional. Por sua importância, nos 

debruçaremos a seguir sobre este fundamento indissociável da maioria dos brasileiros, de 

todas as classes sociais, seu caráter dinâmico e suas origens no velho mundo. 

2.15 O BRASILEIRO CRISTÃO 

Este ponto não pode ser negligenciado. Muitos, se não a maioria dos brasileiros ama mais a 

Cristo do que ao Brasil. Cristo é Deus ou seu filho dileto, está acima dos reles seres humanos, 

a quem ele dedica uma graciosa fagulha de amor divino. E não se trata aqui de relegar a 

minoria de religiosos de matriz extra-abrâmica (não-cristãos, não-israelitas e não 

muçulmanos). De fato, esses são minoritários e pouco expressivos, discretamente 

inviabilizados. A bíblia no Brasil tem destaque histórico como em qualquer país de origem 

europeia. 
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A matriz católica vem sendo erodida há algumas décadas
13

, como no resto da América 

latina, dada a expansão das múltiplas denominações que às vezes em pouco mais se 

congregam do que na vilificação mais ou menos virulenta da igreja implantada em Roma. 

A igreja romana, boa enquanto os infelizes países meridionais foram ocupados e 

ameaçados por muitos séculos (ostrogodos, visigodos, lombardos, hérulos, suevos, vândalos, 

árabes na Sicília, árabes na península ibérica), tornou-se anátema. 

A bíblia no Brasil, por tradição é a palavra última, e mesmo no meio acadêmico há 

uma recusa supersticiosa em criticar seus fundamentos. No Brasil, no campo mental, a bíblia é 

a razão última, o axioma que rege, mais do que a constituição, os corpos e as cabeças. E qual 

a figura projetável dos brasileiros naquele texto milenar? 

No texto bíblico, os latinos são vilãos relapsos, estúpidos, mais ignorantes do que 

maus, mais ainda assim, maus. Deicidas tão ignóbeis que serviram como instrumento cego. 

Pagãos sem Deus e com falsa consciência vivem na representação eterna de um romano de 

Hollywood
14

: efeminados
15

, brutais, imperadores ensandecidos, vomitam para comer de 

novo
16

. 

Junta a escatologia da representação religiosa com a figura apocalíptica da prostituta 

“que bebe o sangue dos santos”. Esta última convive com a destinada passividade às 

conquistas mentais que sofrem e que eternamente deverão sofrer que possibilitam as 

conquistas materiais e geográficas. E os invasores bárbaros? São absolutamente omitidos 

nestes documentos políticos transcritos em maldições, profecias e valores europeus 

conectados ao oriente próximo. A Europa não nasceu com a Grécia nem com Roma. A 

Europa é o reino dos valores judaico-cristãos. 

O fato pouco ventilado do norte da África sair da esfera de influência do sul da Europa 

e virar fonte de invasões do oriente médio decorre do cristianismo. Esta identidade totalizante 

é “fonte de vida” e é congênita ao deslocamento do epicentro político do Mediterrâneo 

europeu para o Noroeste da Europa, com a anatematização de versões religiosas regionais e de 

suas múltiplas traduções e tolerância características da antiguidade. 

E o advento de um poderoso foco autônomo no oeste da Arábia
17

 é o resultado das 

conveniências do litoral norte da Europa, em suas vertentes desde a Bretanha francesa e 

Normandia, com a naturalmente indevassável ilha britânica, passando por Flandres, a Frísia, a 

Jutlândia dinamarquesa e a Escandinávia. E há o colosso territorial russo, que não cabe aqui 

analisar, mas que parece sempre suscitar a ideia bilateral de invasão
18

 no leste europeu. 

Para seguir a analogia da lenda bíblica, se a Europa franco-parisiense e normanda, 

britânica, escocesa, galesa, flamenga, suíça, alemã e escandinava são o filho de Sara, a fonte 
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da estirpe legítima abençoada por Deus, as plagas abaixo dos Alpes e dos Pirineus, são 

Ismael, o filho semi-espúrio dos desejos sexuais do senhor com a escrava egípcia
19

. A 

representação e a história europeias dos últimos dezessete séculos o corroboram. A expressão 

do “complexo de vira-lata” é a reedição nativa do que o mito cristão reserva aos locais por 

construção mitológica e ideológica. 

Quem estudou história no antigo segundo grau nos anos 1980 no Rio de Janeiro, 

mesmo em algumas escolas de ponta, sabe que a história ministrada no colégio começava no 

começo da idade moderna (1453), com pinceladas gerais sobre dois séculos antes disto. De 

forma que o pensamento crítico histórico de longo fôlego não é prezado no Brasil, nem 

mesmo pelas classes médias e altas. O desenvolvimento educacional, inclusive substantivo no 

campo da arqueologia, podará o lastro irracional de algumas crenças. 

Concretamente, vive-se o hoje. E não é um desfile de fatos históricos que se 

descortinam perante um cidadão comum. A construção e a desconstrução da memória, pela 

via da tradição e pela mídia internacionalizada, relega fatos e instituições, impondo aquelas 

que seu interesse calculado lhes aponta. 

A música é uma forma de comunicação particularmente acessível à expressão popular. 

Às classes médias e altas, por seu maior poder aquisitivo, além da música se acrescenta a 

literatura. 

Na próxima seção aproveitaremos esta noção para investigar a afirmação das 

hegemonias em nosso meio. Poder-se-ia investigar o nexo da telerreligiosidade (rádio e TV), 

ainda carente de estudos mais difundidos, mas preferimos abordar como as nações se 

apresentam perante a sociedade, seja positivamente, seja negativamente, o que será objeto da 

seção seguinte. 

2.16 NAÇÕES E IMAGENS QUE HABITAM O IMAGINÁRIO DOS NACIONAIS 

Os players que habitam com maior freqüência o imaginário do brasileiro são internos e/ou 

externos. Os internos se confundem na tessitura social, variável conforme a região e a 

microrregião, mas passível de algumas generalizações para o território brasileiro como um 

todo. 

Já os externos são identidades e nações cuja freqüência no universo ideológico, 

midiático, religioso, imagístico e religioso os tornam mais significativos na sociedade 

brasileira. Se no passado a literatura foi o principal plasmador deste imaginário, desde o 

advento da mídia de massa se tornaram os principais moldadores de uma visão hierárquica de 

méritos e de sua legitimidade social perante uma ordem social desigual. 

A mídia decreta, crisma e eterniza vilões no imaginário popular: 
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Morro do Dendê é ruim de invadir 

Nois com o alemão vamo se diverti 

(...) 

Mas se for Alemão eu não deixo pra amanhã 

Acabo com o safado dou-lhe um tiro de pazã 

Porque esses Alemão são tudo safado 

Vem de garrucha velha dá dois tiro sai voado 

E se não for de revolver eu quebro na porrada 

E finalizo o rap detonando de granada 

(Rap das Armas, 1994, Cidinho e Doca) 

O proibidão
20

 acima tem no verso “nós com o alemão vamo se diverti” uma 

reconhecida frase, entoada isoladamente com facilidade em todas as classes no Rio de Janeiro. 

Policiais transmutados em “alemão” podem ser barbarizados, são o mal... mas os policiais do 

mundo real, os que inspiraram a música são essencialmente de ascendência portuguesa e 

africana, para captar as maiores contribuições étnicas dos policiais e dos moradores das 

favelas do Rio, inclusive, com toda a probabilidade, a dos compositores do Rap da Armas. A 

letra parcialmente exposta acima é um reflexo do quotidiano de violência e sobressalto destas 

comunidades. 

Uma análise desinformada da música pode levar a uma delirante interpretação – que 

seria  entretanto correta – de policiais de Brusque, Joinville, São Leopoldo e outras aprazíveis 

localidades subindo o morro. É fácil conceber que pessoas destas localidades sulinas tão 

distantes do Morro do Dendê ficam ofendidas com a letra, passível mesmo de ser enquadrada 

como racista e preconceituosa. Mas conceber alemães, ou seja, germânicos, como vítimas de 

racismo e de preconceito é o impensável. Como sintetizou MOTTA
21

: 

Nos textos dos livros e jornais, e também nas suas imagens visuais, desfilam 

heróis (e, tão importantes quanto esses, os desprezíveis inimigos), mitos, 

símbolos e os valores morais do grupo, e nessas publicações muitas pessoas 

encontraram motivação para identificar-se e aderir. (MOTTA, 2009, p. 50) 

Pode-se situar este antigermanismo à vasta denúncia do pós-guerra, atrelado à 

indústria hollywoodiana e televisiva, que nos últimos setenta anos reacende a chama para 

justificar as vantagens e justiça de sua vitória, sua humanidade perante o barbarismo que ele 

derrotou, e neste processo dissemina uma hegemonia muito mais permanente, estável e 

extensa do que a de que supostamente livrou o mundo. 

Para prosseguir nesta senda de desvelar algo de nossas metrópoles informais históricas 

e coincidentemente ideológicas, França e Reino Unido. Como ainda são potências militares e 

políticas, com um relacionamento recíproco especial, o passado será abordado junto com o 

presente, com destaque para os interesses brasileiros que são relevados dentro do próprio país. 

2.17 A FRANÇA E O IDEAL CIVILIZATÓRIO, O REINO UNIDO E SUA PERSISTENTE PRESENÇA 

COLONIAL NA AMÉRICA 

Em setembro de 1830 um episódio que poderia ser banal tornou-se centro das 

atenções na capital brasileira, exacerbando ânimos.(...) Marinheiros do navio 

militar francês La Caroline, ancorado na Praia Grande (atual Niterói), desceram 
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em terra para caçar e adentraram nos terrenos do fazendeiro Manuel França, 

apelidado de Cavalão22. Este, que não gostava de intrusos em sua propriedade e 

fazendo jus ao apelido, juntou seus escravos e botou os franceses para correr 

debaixo de bastonadas. Os ofendidos não deixaram por menos, retornaram em 

bando armado, amarraram o proprietário brasileiro num tronco e chicotearam-no 

acrescentando insultos como “brasileiro de merda” e “mulato tem que abaixar a 

cabeça para os franceses”, entre outras afirmações do gênero.(...) Jornais de 

oposição como Aurora Fluminense, Astréa e Nova Luz Brazileira tomavam o 

caso em mãos, exigiam indenização e retratação pública das autoridades 

francesas. A França passou a ser vista como exemplo de brutalidade, de 

dominação colonial (a tomada de Alger acabara de ocorrer), (...) 

No auge dessa polêmica chegam outros navios franceses aos portos brasileiros, 

arvorando não mais o estandarte branco com a flor-de-lis (símbolo da monarquia 

restaurada) e sim a bandeira azul, branca e vermelha da Revolução Francesa. O 

que ocorrera, perguntavam-se as pessoas perplexas aglomerando-se no cais? 

Uma insurreição que começara em Paris em fins de julho de 1830, (conhecida 

como Três Jornadas de Julho), com direito a barricadas e conflitos armados, 

destronara o rei Carlos X, identificado ao despotismo e às permanências do 

absolutismo. (...) 

A mudança de referências no Brasil foi instantânea. A França passou a ser 

designada pela mesma oposição liberal como pátria das Luzes, da civilização, e 

exemplo de liberdade para o mundo. (MOREL, 2003, p. 14-6) 

O episódio acima coligido, de quase duzentos anos é didático acerca do 

relacionamento que a elite brasileira e latino-americana nutre unilateralmente pela França, ou 

melhor, pelo poder centrado em Paris, pois assim julgamos melhor identificada aquela 

potência política, a grande avalista da ordem latino-americana do imperialismo estadunidense, 

espraiada por toda a sociedade. O que não é nunca identificado como a atuação primaz dos 

franceses nas Américas. 

A França do norte, a Holanda e a Bélgica foram e continuam, nesta ordem, as mais 

imediatas preocupações estratégicas da Grã-Bretanha. Não é coincidência. Sendo os vizinhos 

imediatos no além-canal, são sempre monitoradas, aliciadas, indexadas, como principal base 

da temida invasão insular, o principal lócus simbólico do imaginário anglo-saxão, o 

verdadeiro motor de tudo que os estadistas britânicos sempre priorizaram.  

Este temor atávico do inglês, a preservação do isolamento natural estendido no 

isolamento náutico e militar, é causa da influência prevalente sobre aquelas três nações. Sendo 

um problema específico da Grã-Bretanha (única ilha dentre os quatro) que ela impinge aos 

três, em interesse próprio, temos flagrante o fulcro geopolítico dominante na Europa e no 

mundo, por séculos, raiz igualmente da atual hegemonia anglo-saxônica estendida dos five 

eyes – Estados Unidos da América, Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. É 

importante abrir o campo para o five eyes (cinco olhos), núcleo duro da hegemonia mundial 

em seu aspecto geoétnico: 

O Reino Unido do pós-guerra ganhou seu espaço no consórcio de espionagem 

eletrônica chamada “cinco olhos” – ao lado dos EUA, Austrália, Canadá e Nova 

Zelândia – fornecendo acesso a uma rede mundial de escuta com estações em 

Chipre, Ceilão, Hong Kong, África do Sul, Diego Garcia, Ilha de Ascensão23 e 
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em estados clientes no Oriente Médio, como Omã. Mas, com a perda de seu 

império, parte de seus privilégios se evaporar. 

O Reino Unido também deu aos EUA duas estações de satélites no próprio 

território britânico – Menwith Hill (conhecido como MHS), no extremo sul de 

Yorkshire Dales, e Croughton, que lida com as comunicações da CIA (2014, p. 

131-2). 

E pode-se perguntar por que tanta Inglaterra em um trecho dedicado à França. A 

resposta está na estreitíssima correlação viva entre as duas nações, verdadeira simbiose em 

carne viva, hoje como sempre, nas Américas, na África, na Ásia. A atuação da França nas 

Américas foi deletéria para a América latina, e continua sendo a maior chancela ao polo 

anglo-saxão para sua ação imperialista em tempo integral neste continente. 

A maior colônia francesa, responsável pela maior parte dos territórios coloniais 

franceses a qualquer título, somando-se todas no mundo, está na fronteira brasileira, onde é 

adequadamente esquecida pela mídia e academia nacionais. É a Guiana Caiena.  

Não há mais colônias francesas continentais nem em África nem na Ásia ou na 

Oceania. É bom lembrar que a última colônia asiática da França foi a Indochina francesa, 

palco para a guerra do Vietnã, após a derrocada de Dien Bien Phu. A simbiose política militar 

e econômica com os interesses anglo-saxônicos foi despida aí perante o mundo.  

Só na América do Sul, ou melhor, na fronteira brasileira com o Suriname (de matriz 

holandesa) remanesce uma colônia, sob o silêncio dos latino-americanos, os brasileiros à 

frente. Por pouco não se reequipou a Força Aérea Brasileira com um caça francês, coerente 

com a aquisição do atual porta-aviões São Paulo.
24

 

Não se sugere aventuras desproporcionais aos meios existentes, critica-se o silêncio, a 

ausência de significação para a sociedade civil, e a ausência de alternativas e projetos 

estratégicos visíveis perante os fatos. O Vietnã era mais débil que o Brasil atual? Tinha menos 

amigos? 

O fato mero da existência de uma colônia no fulcro geográfico da América latina é um 

poderoso sinalizador da passividade perante uma potência estrangeira com compromissos 

com outras potências estrangeiras, da Europa e norte-americana. Sustenta de forma 

inequívoca uma rede de colônias francesas, norte-americanas, inglesas e holandesas no Mar 

das Antilhas, com a conseqüência da existência de anomalias extraterritoriais como 

Guantánamo
25

 e Porto Rico. 

O fato aventado no início é paradigmático da relação com a França. Uma elite que não 

se faz respeitar no mundo não pode representar os interesses coletivos conforme a dinâmica 

própria da sociedade que encabeça, vivendo uma eterna adaptação de metas e ideais 

forasteiros, mal fundidos à realidade dos fatos. 
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A “venda da Louisiana” foi o vestíbulo da tomada de meio México. Obra atribuída a 

Napoleão, que jamais, ao que consta, ofereceu a venda da metade daquele imenso território ao 

México. O Napoleão pequeno (Napoleão III) empreendeu no México a ruinosa aventura de 

Maximiliano, o Habsburgo desventurado. Não foi episódio sem antecedente, nem sem 

paralelas ações estadunidenses, em largo intervalo, conforme atesta Prado: 

Ao lado da resistência popular e das guerras civis entre conservadores e liberais 

aconteceram ainda lutas contra países estrangeiros: França/ 1838, Estados 

Unidos/ 1846-1848, intervenção  francesa durante o período de Maximiliano/ 

1864-1867. Tudo isso fez desses 50 anos da história do México um período 

difícil para viver, e para se ter esperanças, a ponto de alguns idealizadores da 

independência se colocarem da forma mais pessimista possível diante do futuro 

do México. (PRADO, 1985, p. 26-7) 

Já ao pequeno Haiti, a indenização pela independência foi muito superior ao cobrado 

dos ricos e rapinantes norte-americanos assenhorados da Louisiana, muitas vezes maior que 

aquele, e que nunca apoiaram a população francófona submetida do Quebec. Fica claro que a 

ação ruinosa da França aos interesses da América latina foi somente a goela condutora ao 

estômago anglo-americano. E o Haiti se tornou o país mais pobre das Américas. 

A ação simbiótica da França setentrionalmente orientada, com o mundo anglo-saxão, 

fica claro no episódio seguinte: após o fim do regime sangrento dos Duvalier (1950-1980), 

Jean Bertrand Aristide se tornou o primeiro presidente eleito democraticamente em 1990. No 

ano seguinte, foi derrubado por um golpe militar. Em 1994, o presidente norte-americano 

democrata Bill Clinton recolocou Aristide no poder. Dez anos depois, a superpotência, sob o 

presidente George W. Bush, agiu em sentido contrário. 

Bush, em uma destas manobras obscuras tão freqüentes nas ações dos EUA, retirou o 

presidente haitiano do país e o levou para um exílio involuntário. Aristide disse que foi 

seqüestrado. O governo Bush disse que ele pediu para ser levado embora. As razões indicadas 

por Aristide são mais consistentes do que as de Washington, por “clioprudência
26

”. Conforme 

Barbosa:
27

 

Aristide atribui sua queda à recusa em atender às demandas dos Estados Unidos 

para privatizar o Estado haitiano. O mesmo Aristide, pouco antes do abrupto fim 

do seu último governo, enfrentou outra potência internacional, ao exigir da 

França bilhões de dólares como indenização por aquele pagamento forçado no 

século XIX, logo após a independência haitiana. A França não gostou e só 

permitiu que o Conselho de Segurança da ONU aprovasse ajuda militar ao Haiti 

depois da saída do presidente. (BARBOSA, 2014. P.147) 

2.18 A NAÇÃO DEFINITIVAMENTE BACHARELISTA 

A função legitimadora das leis anda pari passu com a função distribuidora de “justiça”. O  

Código de Hammurabi é o primeiro grande exemplo conhecido desta codificação estatal que é 

a palavra derradeira no trato social. Evidentemente, o poder da força bruta das armas e do 

dinheiro que as manipula é o aspecto sempre silente nos grandes tratados do Direito. Roma é 
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considerada a grande matriz do Direito ocidental, conforme atestam os brocardos latinos, 

frequentemente inúteis e frequentemente usados. Ora, já as leis gregas eram herdeiras de 

longa evolução transmigradas de outras terras, mais precoces. As “leis draconianas” o 

atestam. O Direito tem função próxima a da moeda, no campo dos costumes. Tudo que 

comporta administração é previsto por regras que transitam do campo legal para o campo 

administrativo. Leis podem ter caráter administrativo em qualquer campo, sendo às vezes 

difícil distinguir a transição do aspecto político para o eminentemente administrativo. 

De Estado a Estado mudam as leis como mudam as moedas. O espaço do Euro 

implicou em uma uniformização de leis que continuam evoluindo. O Direito Internacional, 

que atua no interstício das normas nacionais, têm inegável semelhança com o aspecto do 

câmbio monetário. Há moedas fortes como há regimes jurídicos de potências. 

Com a obra de Montesquieu sempre lembrada D’Esprit des Lois (1748) no contexto 

iluminista, implementada na independência norte-americana, a divisão dos poderes contra a 

tirania absolutista consagrou a divisão das funções executiva, legislativa e judiciária. 

No Brasil, como nos Estados Unidos, a hegemonia do advogado no ordenamento e 

prática política é encarada com imensa naturalidade. Vejamos as palavras de Hollanda: 

E aos que nos censuram por sermos uma terra de advogados, onde apenas os 

cidadãos formados em direito ascendem em regra às mais altas posições e cargos 

públicos, poder-se-ia observar que, ainda nesse ponto, não constituímos uma 

singularidade: advogados de profissão foram em sua maioria os membros da 

Convenção de Filadélfia28, advogados são ainda em nossos dias metade dos 

elementos das legislaturas estaduais e do Congresso dos Estados Unidos; 

advogados têm sido todos os presidentes da República norte-americana que não 

foram generais, com as únicas exceções de Harding e Hoover. Exatamente como 

entre nós. As críticas a esse fato são lá quase tão freqüentes quanto aqui e já se 

lembrou o contraste evidente com o que ocorre na Grã-Bretanha, onde não houve 

um único primeiro-ministro advogado durante todo o século que vai de Perceval 

a Asquith. (HOLLANDA, 1936, p. 156-7) 

Uma simples pesquisa é bastante esclarecedora da situação aparentemente dissonante 

na Grã-Bretanha: Spencer Perceval (1762-1812), conselheiro do Rei, era filho do Conde de 

Egmont, título herdado por seus descendentes. Exerceu o cargo de Primeiro-Ministro da Grã-

Bretanha em seguida ao Duque de Portland, entre os anos de 1809 e 1812, sendo sucedido 

pelo também Conde de Liverpool.  

Saltemos o século de Hollanda e contemplemos Asquith: Sir Herbert Henry Asquith, 

1º conde de Oxford e Asquith (em 1925) após exercer o cargo de primeiro-ministro entre 

1908 e 1916. Fica clara a adequação a ordem jurídica hierarquizante, que no Reino Unido se 

confunde com títulos de nobreza, sendo desnecessária a adesão que em países do novo 

mundo, no caso Brasil e Estados Unidos, se dá pela adesão à corporação legal legitimadora da 

propriedade e do status quo, via formação em bacharel em Direito. Asquith foi, além disto, 

membro do King´s Counsel, de caráter jurídico e honorífico. 
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Tendo em vista a visão de Sérgio Buarque de Hollanda acima reproduzida de Raízes 

do Brasil (1936), agora a cotejemos a um testemunho contemporâneo de um norte-americano, 

funcionário aposentado do Ministério do Exterior dos EUA e ex-Diretor Assistente da 

Agência de Informações dos EUA na Europa, Yale Richmond: 

Quando Richard Nixon foi eleito presidente em 1968, um professor russo de 

direito em Moscou perguntou-me por que havia tantos advogados no gabinete do 

novo presidente. Advogados não eram proeminentes na União Soviética e seu 

papel na política americana surpreendeu-o. 

Eu lhe dei a resposta padrão – somos “uma nação de leis, não de homens”. Uma 

resposta melhor teria sido uma citação de Abraham Lincoln, o 16º presidente 

americano: “Deixe que a reverência pelas leis... se torne a religião política da 

nação”. (RICHMOND, 2013, p. 115). 

Considerando que Lenin (como Marx) estudou Direito, é de se, ao confiar no autor, 

que houve alguma alteração nos sucessores soviéticos, o que não extrai a raiz jurídica dos 

expoentes maiores do regime, seus pais fundadores, como diriam os norte-americanos.  

Em tom auto-condescendente Richmond exalta a Magna Carta “que levou ao estado 

constitucional de hoje” e “exigiu que o rei renunciasse a determinados direitos, respeitasse 

determinados processos legais e reconhecesse que sua vontade podia ser limitada pela lei”. 

Ele atribui sua influência na evolução dos direitos sob a forma da Constituição dos EUA e a 

Bill of Rights (Declaração de Direitos). 

Como é costume nenhuma correlação é feita com os direitos e as leis de outrem, nem 

dos direitos que alhures se desrespeitou, e a dignidade alheia inquinada em “leis” como a da 

anexação indesejada pelos legítimos donos do Havaí em 1898 (que nunca é divulgada, ao 

oposto da infâmia de Pearl Harbor), as anexações involucradas em leis contratuais que 

mutilaram (México e muitos mais), fragmentaram (Colômbia e mais) e desestabilizaram 

(Cuba, Haiti, Vietnã e muito mais) territórios, tudo sob o simpático pretexto da causa maior 

da democracia, esta pele tão bem vestida nos grandes roubos imperiais. Uma semelhança a 

mais com o Brasil é indicada em seguida: 

Na América os advogados são respeitados, até reverenciados, vistos como sábios 

e só perdem para os médicos na pecking order (hierarquia) extraoficial das 

profissões(...) A América é realmente uma nação de leis e advogados. 

(...) 

Em 2005 havia mais de um milhão de advogados nos Estados Unidos, o que 

equivale a 341 para cada 100 mil americanos. Em nosso congresso, metade dos 

senadores e cerca de um terço dos representantes (deputados federais) são 

advogados [grifo nosso]. Eles ajudam a redigir as leis que moldam nosso 

governo e com base nas quais vivemos. (RICHMOND, 2013, p. 116-7) 

Esta pecking order é sem dúvida a motivação para inúmeros pleiteantes aos estudos 

médicos e jurídicos, no Brasil e nos EUA. A proeminência meramente informal da profissão 

médica condiciona vaidades e principalmente uma imensa leva de complexo de inferioridade 

em inúmeros membros da elite. O legado intelectual de Michel Foucault e outros é brandido 

como uma arma até por gente que normalmente não tem grande acesso ou interesse por 
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informação culta. A hegemonia, entretanto, é da corporação jurídica, ou melhor, da formação 

jurídica, nos três poderes. 

No Brasil está se alastrando e enraizando uma cultura que ora denega aos não 

iniciados o direito cidadão de opinar, em uma cultura de casta, de especialização, que é a 

versão patológica do que em Raízes do Brasil se apologiza: 

Ainda hoje são raros, no Brasil, os médicos, advogados, engenheiros, jornalistas, 

professores, funcionários que se limitem a ser homens de sua profissão. 

(HOLLANDA, 2013, p. 156) 

Mas é de se perguntar se não é justamente a política a instância em que todos devem, 

se não de fato ao menos por obrigação democrática, se encontrar despidos de sua classe 

social, de seus preconceitos identitários e de seus interesses mesquinhos. Em nossa sociedade 

este particular parece estar coberto somente na cosmética do politicamente correto que 

esteriliza as opiniões como uma pré-censura tácita conservadora pelo temor e cuja expressão 

no círculo midiático é a de um humor ruim, convencional e de claque. 

Quem nunca viu o cômico brasileiro olhar com a deixa para o riso após a piada de 

escassa graça? O público aliciado como cúmplice involuntário é o apanágio da sociedade 

desacreditada da espontaneidade, ingrediente indispensável de todo genuíno humor
29

. 

O assunto da politização do judiciário e ao revés, da judicialização da política é um 

engodo ou um equívoco. Denunciados como risco
30

, retorcem a dimensão política do poder 

judiciário, quando é um dos três poderes políticos, mantido e sustentado pelos impostos dos 

contribuintes que sequer podem apelar para a delegação eleitoral na nomeação de seus 

representantes. A visão do Poder Judiciário como elemento político censitário vestigial é uma 

ótica que urge, bem como a destecnicalização de suas mais altas instâncias, em prol da livre 

representação por via eleitoral. 

Um exemplo didático pode ajudar a desmontar o raciocínio que ora vige. Se a 

sociedade e a comunidade universitária criarem uma cadeira de graduação voltada 

exclusivamente à criação de leis, não seria, em teoria, esta nova graduação a mais indicada 

para ser eleita e estruturar e propor as novas leis e aperfeiçoar as existentes? 

Outro exemplo didático: a já existente cadeira de Administração Pública não seria hoje 

a mais indicada para os cargos eletivos (ou não) do Poder Executivo? Mas alguém ousa 

propor a exclusividade a estes profissionais da titularidade dos cargos de prefeito e de 

governador de estado? Decerto tal proposição seria desprezada como um despautério. No 

entanto, tal é a situação da profissão do bacharel em direito em relação ao Poder Judiciário, 

melhor nomeado como Poder Exclusivo ou Poder de Reserva. 

A proposta do instituto das eleições diretas para o poder judiciário é um projeto de 

aperfeiçoamento democrático. Pode ou não ser antecedida de uma fase em que apenas os 
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bacharéis de direito opinem (como atualmente), como transição para eleições que acolham 

todas as formações e escolaridades em um Congresso Judicial Federal permanente. A 

reestruturação e democratização do Poder Judiciário é um assunto que deve ser objeto de 

reflexão e não de tabus. 

A interpretação classista desta evolução deve ser descaracterizada. Como sabido não 

se destaca dentre os postulantes de eleições os particularmente conscientes ou honestos. Mas 

um processo eleitoral pode ser melhorado através de mandatos menores, ratificação eleitoral, 

uso da informática, incremento da sondagem da opinião pública e um sistema de avaliação 

sobre os mandatários que pode e deve ser implantado. A autoridade deve ser desvencilhada da 

pessoa do cidadão que é investido, e a ênfase deve estar no cidadão anônimo e em seu poder 

delegatório. 

Evidentemente, uma alteração de paradigma como esta não ocorreria por uma penada 

de bom senso, mas deveria refletir condições objetivas que as antecedesse. E ainda sim, 

deveria evoluir por séculos até encontrar um novo equilíbrio a ser superado, provavelmente 

após ser vitorioso nas lides institucionais. Na grande revolução burguesa da França de 1789, 

treze anos após a proclamação da independência norte-americana e apenas seis anos após seu 

logro, para os quais as finanças francesas disponibilizadas pela insensatez de Luís XVIII tanto 

contribuíram, era instalada a Assembleia Nacional. 

Hobsbawn não deixa dúvidas quanto a composição da Assembleia, avatar dos Estados 

Gerais, ou melhor, do Terceiro Estado: 

Visto que os camponeses e os trabalhadores pobres eram analfabetos, 

politicamente simples ou imaturos, e o processo de eleição, indireto, 610 

homens, a maioria desse tipo, foram eleitos para representar o Terceiro Estado. A 

maioria da assembléia era de advogados que desempenharam um papel 

econômico importante na França provinciana; cerca de cem representantes eram 

capitalistas e homens de negócios. O Terceiro Estado tinha lutado acirradamente, 

e com sucesso, para obter uma representação tão grande quanto a da nobreza e a 

do clero juntas... (HOBSBAWM, 1996, p. 22). 

É interessante observar que a camada inferior do Segundo Estado, a noblesse de robe 

(nobreza de toga
31

) é tipificada por Hobsbawm como uma classe média governamental 

enobrecida, que expressava tanto quanto podia o duplo descontentamento dos aristocratas e 

dos burgueses por meio dos estados e Cortes de Justiça remanescentes. Burns é ainda mais 

explícito que Hobsbawm: 

O Segundo Estado, que compreendia a nobreza secular, dividia-se também em 

duas castas subordinadas. No alto estavam os “nobres da espada”, (...). Abaixo 

deles colocavam-se os “nobres da toga”, cujos avós tinham comprado algum 

cargo judicial que lhes conferia um título de nobreza e o direito de usar uma 

imponente beca de magistrado. Se bem que comumente menosprezados pelos 

seus colegas de linhagem mais antiga, os nobres de toga formavam sem 

contestação possível o elemento mais inteligente e progressista das classes 

superiores. (...) 
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Pertenciam a esta categoria críticos famosos da ordem estabelecida como 

Montesquieu, Mirabeau e Lafayette. Eram os nobres da espada que realmente 

constituíam a classe privilegiada do Segundo Estado. (BURNS, 1977, p. 595). 

A figura inelutável afluir o nexo estamental entre a nobreza da toga e seu sucedâneo 

atual, o poder judiciário, produto teórico substantivo de um membro daquela, capaz de 

enfeixar tanto os nervos vivos do tecido social que emergiu das revoluções burguesas como 

vivificar os símbolos que legitimam o poder e distraem os sentidos mais perscrutadores. 

Assim, o manto real é uma lembrança, mas a toga ainda é prescrita nos códigos de 

organização jurídica. E a presença deste poder simbólico na entronização dos mandatários 

eleitos é uma condição que o legitima em nome do povo, substitui o antigo “em nome de 

deus”. 

O teor teatral do poder, sua vocação pictórica pelas liturgias não eram ignorados ainda 

na mesma França, sessenta anos após a queda da Bastilha, quando a classe média e a 

corporação jurídica se apossam do papel de representar os ritos apresentadores dos símbolos 

de poder. 

Auxilia neste esforço o testemunho, na crise que derribou Luís Felipe do trono de 

França, do célebre Tocqueville
32

: 

Mas Beaumont33 esquecia-se de que é sobretudo em tempos de revolução que as 

menores instituições do direito – e mais: os próprios objetos exteriores – 

adquirem a máxima importância, ao recordar ao espírito do povo a idéia da lei; 

pois é principalmente em meio à anarquia e ao abalo universais que se sente a 

necessidade de apego, por um momento, ao menor simulacro de tradição ou aos 

laivos de autoridade, para salvar o que resta de uma Constituição semidestruída 

ou para acabar de fazê-la desaparecer completamente. 

As “instituições do direito”, os “objetos exteriores” e a “idéia da lei” têm um valor 

transparente para o arguto escritor francês. E pode-se acrescentar que são o atual carrefour 

entre símbolo, poder e administração, tão caros às religiões. O símbolo inaugura e é a égide, 

confundindo-se com o poder. A administração é seu quotidiano e exercício. E sua pujança é 

atestada pela capacidade aparentemente inesgotável – até hoje, de se reafirmar, seja pela 

regeneração do que se conserva após o rastilho das contendas fazer explodir as paixões 

políticas, seja sobre a tabula rasa das ruínas do que se houve fazer “desaparecer 

completamente”. 

Para João Camilo de Oliveira Torres
34

, “o dinheiro e a propaganda permitem que 

qualquer um se faça eleger e consiga impor sua vontade ao Povo. O resultado de tudo isto é 

que o mundo vive sob ameaças de tiranos, por parte de grupos minoritários, falando em nome 

de toda a comunidade nacional”. 

Uma tradução deste quadro na atualidade (40 anos depois) nos é fornida por André 

Barrocal
35

: segundo ele, “a exagerada interferência da grana gera uma classe política que não 

reflete o conjunto da sociedade, especialmente nos legislativos. Das 594 cadeiras do 
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Congresso, 273 são ocupadas por empresários e 160 por fazendeiros, conforme o 

Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o Diap. Seriam 72% dos brasileiros 

donos de empresas ou de terras? Apenas 73 congressistas são ligados a sindicatos. Não consta 

que a classe trabalhadora no país esteja restrita a 13% da população.” 

A esta deformação patente pode-se assomar outras, numerosas, de gênero, de raça, de 

representação por área – qual o significado de Roraima (488 mil habitantes) ter tantos 

senadores quanto a Bahia (15 milhões de habitantes), ou Sergipe (22 mil km² e 2,3 milhões de 

habitantes) ter tantos senadores quanto o Pará (57 vezes maior em área e população 3,5 vezes 

maior) ? 

2.19 A ÚLTIMA FLOR DO LÁCIO 

A língua portuguesa é oficialmente a única língua oficial do Brasil. É presença obrigatória nos 

concursos públicos, sendo dominante na prova para diplomata. Em um país heterogêneo, 

cimenta a nacionalidade e é defendida com intransigência e xenofobia por muitos membros da 

elite brasileira que, em outros aspectos, são extremamente zelosos de interesses estrangeiros 

que prejudicam o Estado e o povo brasileiro. 

Os mais acerbos defensores da língua portuguesa no Brasil a confundem com a nação. 

Não conseguem ou não podem apreender que se trata de um código, utilizável por qualquer 

um que precise, em território lusófono, acionar os mecanismos estatais. Ainda que sem 

qualquer identificação de base étnica, cultural ou religiosa tipicamente brasileira. Em um país 

que não logra consolidar uma coerência cultural nas esferas sociais superiores, esta instância 

herdada da política pombalina é soerguida às alturas do olimpo pátrio. 

A miopia deste traço se aduz da ausência de reconhecimento dos idiomas que formam 

com a língua portuguesa um continuum geográfico. A ligação com o galego é ausente das 

onipresentes gramáticas. O espanhol, com largo potencial de unificação ortográfica nunca é 

aventado. Um agá e um til aqui e acolá transformam um texto portenho em idioma javanês. 

Mas a face mais perversa e prejudicial vem da preocupação com os estrangeirismos e 

barbarismos. O português, resultado de inúmeras alterações do dialeto dos romanos na 

Lusitânia, carece da mesma inconsciência do mundo latino-falante. Como seus radicais 

eivaram a língua inglesa dominante e o francês, língua diplomática no passado em sucessão 

ao latim, o brasileiro não pensa sobre a estrutura lingüística dissonante de povos eslavos, 

germânicos e escandinavos em particular. Tendo o latim sido língua de prestígio científico por 

séculos a fio, as elites culturais daqueles povos se familiarizaram com o passado romano de 

uma maneira que Portugal jamais parece ter alcançado. 
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E com a familiaridade vem a confiança, seguida da reinterpretação histórica 

conveniente, seguida do desprezo. É o fim do processo de digestão cultural seletiva. É escasso 

o número de acadêmicos brasileiros que atenta para a fidelidade fonética no uso do alfabeto 

latino na língua portuguesa e a coteja com a largamente arbitrária e consuetudinária utilização 

do mesmo alfabeto pelos vizinhos do norte europeu. Julgam um traço irrelevante. Ainda hoje, 

ingleses e holandeses usam o francês, esse neolatino de corpo e não de alma em divisas das 

mais esferas comendas e instituições. No Brasil subdesenvolvido, o uso do inglês, holandês 

ou mesmo francês ou espanhol causaria escândalos e anátemas. 

Não atentam para a Grécia. O país que inaugurou a ciência e a filosofia ocidentais é 

um fóssil vivo há milênios. Os sucessores de Péricles e Sócrates não cultuam mais seus 

deuses, não produzem ciência de ponta nem tem importância política maior. A produção 

intelectual de seus ancestrais é desfrutada de graça até por povos que historicamente lhes 

foram inimigos.  

Povos clássicos tendem a viver em um autismo encantado sobre glórias imorredouras, 

mas o futuro sempre presente mói e destrói seus templos mentais às instâncias materiais, sem 

tempo de saltarem, como as rãs escaldadas lentamente. O português do Brasil não consegue 

ser grato a seus semelhantes, não se identifica com sua origem e, no entanto, defende sua 

singularidade como à própria vida, sem entender de fato o fito de tanto radicalismo. 

 As elites brasileiras não se preocuparam em estabelecer uma sólida academia arabista 

e berberista – para entender seiscentos anos de sujeição e de influência mútua. Não se 

preocuparam em estender estudos extensivos sobre as línguas germânicas – que 

condicionaram destrutivamente a situação peninsular que, enfraquecida, permitiu a invasão de 

Tárique e, simultaneamente, não se preocuparam em estudar como ciência pura a arqueologia 

e os idiomas mortos. 

A academia histórica brasileira, assim, ainda não é eficaz em cobrir geográfica e 

cronologicamente a universalidade humana. Onde nossa escola de sinologia? Onde nossa 

academia assiriológica? 

Onde se estudar os hadith e a suna dos muçulmanos até para estreitar contatos? E os 

vedas e o upanishad? Quem estuda nos bancos universitários o Talmud, de influência prática 

nas coisas da vida dos povos? Quem estuda o Irã, a Turquia, a Mongólia e os povos africanos, 

ameríndios e austronésios? Julga-se talvez reserva de alguma obscura especialidade. O país 

que erige a língua como plataforma máxima da nacionalidade não compreende a si próprio 

pelo que não é, pelo outro, que no passado e no presente com ele se interpenetrou por 

influências múltiplas e nem sempre de forma clara. 
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Cadeiras de línguas e culturas estrangeiras no Brasil, portanto, são negligenciadas. É 

como se a ciência biológica se preocupasse com a fisiologia comum da totalidade dos 

organismos sem jamais se dedicar aos aspectos somáticos singulares da infinidade de formas 

de vida. 

É uma deficiência que nossos acadêmicos possuem e não suspeitam, este horror pelo 

aspecto descritivo a favor de um suposto espírito crítico que raramente ousa. Um fato 

histórico ilustra esse fato: o Brasil, país mega-diverso, não produziu grandes naturalistas. 

Alemães e outros estrangeiros
36

 se dedicaram por muito tempo no século XIX a arrolar e 

descrever as dezenas de milhares de formas de vida, minérios desconhecidos e aspectos 

geográficos e sociais do Brasil, para enriquecimento precípuo de suas próprias terras, pela 

aquisição de conhecimentos estratégicos. Os nacionais não se preocuparam nunca em intentar 

atingir os limites descritivos de seu próprio ambiente físico. 

O mais paradigmático, mas nem de longe o único produto, é o petróleo. Este produto é 

o sangue da geopolítica. Muitos milhares de pessoas estão morrendo, na flor da idade ou na 

primeira infância, por embargos econômicos e guerras motivadas pela cobiça deste elemento. 

As vítimas, naturalmente, estão em países com reservas abundantes desta matéria-prima. 

Segundo Robson de Farias
37

, o escritor Monteiro Lobato foi essencial na derrubada do 

bloqueio representado por indivíduos e órgãos governamentais brasileiros que obstaculizavam 

a exploração de petróleo no Brasil, em defesa de interesses estrangeiros. Usou a pena para 

tanto: seu livro O escândalo do petróleo (1936) foi importante para que, quase vinte anos 

depois, vingasse a Lei 2004 (1953), instituindo o monopólio estatal do petróleo, incluindo a 

lavra, o refino e transporte do petróleo e de seus derivados. Farias testemunhou que a forte 

oposição dos elementos da direita política brasileira, defensores dos interesses internacionais 

combateram a criação da Petrobrás, atualmente, a maior empresa do Brasil. 

Mas o que é necessário abordar aqui, com dados recentes, é um fato de primordial 

importância e que, como tanto, é absolutamente ausente de nossos grandes órgãos de 

comunicação. Sua importância provavelmente motiva sua ausência de nossos noticiários, 

obscurantistas desde os meios eletrônicos até os impressos, por submetidos a interesses 

externos similares em tudo aos arrostados por Lobato e em grande parte responsáveis pelo 

suicídio de Vargas: 

Venezuela ultrapassa Arábia Saudita em reservas de petróleo. (...) Segundo a 

organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), as reservas 

confirmadas de petróleo cru da Venezuela ultrapassaram as da Arábia Saudita. 

(BARBOSA, 2014, p.37) 

Deixando que os dados, extraídos de Barbosa, falem por si, e mencionando que os 

EUA lideram o ranking dos maiores consumidores do mundo, comprando ¼ do petróleo 
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produzido no mundo, e importando 60% desse petróleo, reproduzimos uma tabela da mesma 

obra na Tabela 1 

Tabela 1 - Maiores reservas provadas (Bilhões de barris em 2011). Fonte: OPEP 

297,5 265,4 154,5 141,3 101,5 97,8 13,9 

Venezuela Arábia 

Saudita 

Irã Iraque Kuait Emirados 

AU 

Brasil 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 14º 

(BARBOSA, 2014, p.35) 

 

Os dados falam por si, pois “a clínica é soberana”. Explica a virulência com que 

nossos órgãos midiáticos, simultaneamente grandes órgãos políticos, pois todo organismo 

administrativo o é, mormente quando de grande escala e ainda mais se editorialista, tratam o 

Mercosul, o chavismo, os atos contra os grandes conglomerados de mídia na Venezuela e na 

Argentina, em uma guerra sem quartel por corações e mentes, à custa de desinformação ativa. 

Internalizando complexas elucubrações oriundas de terras estranhas, perde-se a busca 

por índices básicos de informação, que apenas à custa de garimpagem, busca, ou 

eventualidade são encontradas. A mística que a internet possuiu até há pouco de terra 

desregulamentada, livre e de ninguém, já esbarrondou. Somente ingênuos podem acreditar 

que temos acesso às informações essenciais através de grupos empresariais especializados no 

tráfico de informações. 

2.20 A TRANSIÇÃO RELIGIOSA 

O pastor então discorreu. A única religião compatível com a nossa República é 

exatamente o evangelismo cristão. Submete-se às leis, prega o casamento civil, 

obedece ao código e é, pela sua pureza, um esteio moral. A propaganda torna 

cada vez mais clara essas idéias, no espírito público aos poucos se cristaliza a 

nítida compreensão do dever religioso. Os evangelistas serão muito brevemente 

uma força nacional, com chefes intelectuais, dispondo de uma grande massa. E, 

de repente, com convicção, o velho reverendo concluiu: 

- Havemos de ter muito breve na representação nacional um deputado 

evangelista.  

Apertei a mão do mais antigo ministro evangélico do Brasil. Diante dos esforços 

que me contara Antônio Marques, a minha alma se extasiara; durante a 

comunhão, vendo o grave grupo beber o sangue de Jesus, eu sentira o bálsamo 

do sonho. Mas enquanto meus olhos olhavam com inveja o outro lado da vida, a 

margem diamantina da Crença, o pastor sonhava com o domínio temporal e a 

Câmara dos Deputados.(JOÃO DO RIO, 1904)38 

E há o evangelismo pentecostal de origem norte-americana, ascendente na América latina 

como na África e em todo o lugar que consiga penetrar. Nasceu dois anos após João do Rio 

lavrar as palavras acima reproduzidas, em um contexto de “conciliação” entre a secularização 

estatal (em 1905, portanto coetâneo, ocorreu a separação religião-Estado na França) e a 

submissão das crenças africanas nas Américas, sob intenso ataque do Estado ocidental, 

judaico-cristão e pretensamente pluralista ainda no campo espiritual, devendo lidar com a 

primeira geração de afro-brasileiros legalmente livres.
39
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Dezenas de horas televisivas em dezenas de anos converteram e ainda convertem 

grandes frações da população. Os tele-evangelistas brasileiros são uma realidade midiática há 

mais de uma geração. 

A religião católica reduz seu rebanho, paulatinamente, mas o Brasil ainda tem a maior 

população católica em números absolutos. A religião católica é uma igreja europeia, é bom 

lembrar. O peso político do Brasil no Vaticano é inferior ao peso demográfico que 

representava no catolicismo, como ainda o é, conforme se infere pelo número de cardeais. A 

substituição recente de um papa alemão por um papa argentino ainda não pareceu alterar 

muito a correlação de forças. 

De qualquer forma, o país mais poderoso do mundo, os EUA, tem uma população 

hegemonicamente anticatólica. O catolicismo romano de um povo, para o anglo-saxão médio, 

é um atestado certo para zombarias culturais e raciais mais ou menos veladas, ataques 

econômicos e territoriais, ameaças militares e uma segura convicção de superioridade.  

A eleição de um católico à presidência norte-americana levou ao assassinato mais 

célebre da história já filmado. Um católico de origem humilde e sem o potencial biográfico e 

familiar de ser criticado de Kennedy seguramente não atingiria o cargo. Ainda mais se de 

origem latina. É necessário lembrar presidentes como Eisenhower, de pura descendência 

alemã e os Roosevelt e Van Buren, de descendência holandesa
40

. São etnias canônicas do 

universo anglo-saxão, principalmente anglo-americano. 

Antes do advento do protestantismo, sintomaticamente imediato ao descobrimento da 

América, estes mesmos povos já tinham pelos povos que se mantiveram fiéis à cúria romana o 

olhar do saque, da conquista e da vontade de humilhar e espoliar. As cruzadas, hoje postas na 

conta da igreja católica, foram iniciativas principalmente de norte-franceses, normandos, 

ingleses, flamengos e alemães, entusiastas céleres e em bloco do levante religioso do início do 

século dezesseis. 

A historiografia disponível não faz essa leitura. Estes setentrionais ganharam com tais 

incursões conhecimentos, financiamento e confiança para futuras agressões na orla meridional 

europeia. E os escudos humanos às represálias árabes e turcas seriam os sulistas, 

convenientemente postados ao alcance, enquanto as frias terras ao norte eram protegidas pela 

distância, pelos mares e principalmente pelos povos interpolados, que sofriam a permanente 

desagregação de seus modos de vida. Gibraltar e as bases cipriotas da Inglaterra ainda o 

testemunham. 

Os exemplos são inúmeros, sem revide das vítimas: ataques vickings com estupros e 

assassinatos bárbaros e pilhagens. Administração do apoio ou da dificultação da reconquista 
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ibérica mediante estruturação de sistemas de obtenção de vantagens, enfraquecimento, 

retardamento tático e condicionamentos fulcrais a interesses nortistas. A própria inédita 

conquista ibérica a partir da África ocorreu das mãos de godos. Os vândalos e visigodos 

pilharam a cidade de Roma. Os normandos invadiram o sul da Itália antes mesmo de 

Hastings. O sul europeu não revida tais agressões há mais de dezoito séculos. 

Dois aspectos não podem ser dissociados desta transição religiosa que identificamos. 

A primeira é a questão da intolerância religiosa que parcialmente se associa às questões 

raciais. A segunda é o aspecto da origem da mesma. A questão da intolerância religiosa no 

Brasil se apóia nas estatísticas: 

Recentemente, uma pesquisa feita pela Pontifícia Universidade Católica do Rio 

de Janeiro (PUC-Rio) sobre religiões afrobrasileiras no Estado do Rio 

comprovou denúncias de intolerância religiosa. Dados preliminares do 

Mapeamento das Casas de Religiões de Matriz Africana no Rio de Janeiro, que 

identificou 847 templos, revelam que 451 – mais da metade – foram vítimas de 

algum tipo de ação que pode ser classificada como intolerância em razão da 

crença ou culto. 

A maioria dos casos relatados pelos entrevistados consiste em sabotagens, mas 

há também agressões. 

(...) 

Os relatos apontam para uma confirmação de estatísticas da Polícia Civil, sendo 

os praticantes de religiões neopentecostais os principais violentadores dos 

templos de matriz africana. “Não temos provas tangíveis, concretas, mas há um 

conjunto de evidências que constitui um quadro bastante claro”, declarou a 

coordenadora da pesquisa (BARBOSA, 2013, pp. 55-6.). 

A questão da origem é clara, ou melhor, é fácil de identificar, mas envolta em 

obscuridade. A origem temporal do pentecostalismo é bem próxima da umbanda brasileira, no 

aspeto institucional, tendo se dado ambas em inícios do século XX, tendo as duas a 

interveniência do elemento negro e do branco de classe baixa ou média.  

Mas o pentecostalismo é de origem norte-americana, tendo no reavivamento da rua 

Azusa seu marco inicial. A umbanda foi institucionalizada em Niterói e em São Gonçalo pela 

mesma época, em 1906. Não por coincidência fortuita, e mais uma vez nossa historiografia 

não lhes aprecia em simultâneo, como devido. O feitio mais aculturado do pentecostalismo se 

radica na menor importância demográfica relativa do elemento negro na sociedade norte-

americana e no processo de aculturação mais severo que aqueles receberam. 

No entanto é um fenômeno que emergiu na segunda metade da década de 70, a terceira 

onda do pentecostalismo, mais conhecida como neopentecostalismo, que tem maior 

visibilidade pelas suas atividades televangélicas. Seu ativismo contra as religiões de matriz 

africana e a promoção da homofobia, além de ataques exaltados ao establishment católico 

romano causaram tensão religiosa inédita na sociedade brasileira. 

Um aspecto do catolicismo à brasileira que Sérgio Buarque abordou foi a falta de 

consistência, a irreverência e a aversão ao ritualismo, caracteres a que o autor atribui a 
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carência de uma religiosidade profunda. Um aspecto que o autor não apontou e que tem 

importância na formação cultural e da sociologia brasileira é a infantilização que a religião 

católica induz nas psicologias. 

A veneração da virgindade feminina impinge um patamar comportamental que é 

erigido em molde supremo para o comportamento feminino. A questão de raramente ser 

observada antes do matrimônio é escamoteada por mulheres e engolida por homens. Porém, 

jamais é alvo de apreciação objetiva: se aprende a não se comentar sobre isto. 

Mesmo entre ativistas feministas o assunto não é muito aventado. Assim, revistas 

comerciais em que modelos e atrizes e toda a fauna humana que transita no mundo midiático, 

e que é o mais similar à cortesania de outrora transposta à atual sociedade burguesa, 

fetichizam o casamento ao mesmo passo que preconizam a liberdade sexual da mulher.  

Liberte-se a mulher do fardo de se violentar biologicamente, mas não se liberte o 

homem de se violentar sócio-juridicamente. É necessário libertar a mulher da virgindade – 

que na prática não observa – mas ninguém fala em libertar o homem do matrimônio. Ora, um 

hímen rompido não se reconstitui jamais, mas o matrimônio é repetível e cobrável, com sua 

panóplia de consequências patrimoniais e jurídicas de longo curso. 

O fato é que o catolicismo real infantiliza em muitos aspectos o gênio humano. Seu 

estoicismo inatingível, seu extatismo arcaico, sua inabalável estrutura institucional que 

consagra o celibato e estranha aspectos sexuais eleva tensões que são canalizadas em 

poderosas e estáveis estruturas sociais multisseculares, mas em geral vem submetendo seus 

povos aderentes, dentre os mais responsáveis e conseqüentes da cristandade, a vexações e 

perdas. 

Um católico é tão esmagado pelo seu papel na comunidade que não monitora “os 

outros” na medida em que é monitorado. Quem não conhece os rudimentos do culto, do 

templo, da estética católica romana? Mas quem estranho às congregações da reforma é capaz 

de falar cinco minutos sobre a teologia, organização e crenças batistas, metodistas, episcopais,  

congregacionais e pentecostais, religiões que tem o monopólio dentre seus aderentes dos 

titulares da casa branca? 

Assim, Polk
41

, que tanto despossuiu o México de territórios valiosos, era metodista e 

fora presbiteriano. Quem cobra moralmente estas denominações por tamanhas agressões? 

McKinley, agressor da “guerra” hispano-americana, e que tombou pelas mãos de um 

anarquista, foi igualmente metodista. Qual o papel de sua fé e da organização clerical na 

sustentação de sua política imperialista? De fato, é óbvio imaginar que apoiou ou no mínimo 

se omitiu. 
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O fato de que não católicos se sentirem tão à vontade para criticar, comentar e 

exprobrar a igreja romana ao passo que se mantém basicamente desconhecidas é um caldo de 

cultura perfeito para conspirações, tão ao gosto dos norte-americanos, como suas numerosas 

agências de inteligência e de espionagem, imbricadas no complexo industrial-financeiro-

militar. Seus berçários são desde fraternidades universitárias da ivy league
42

ou não, a 

instituições confessionais (ou não) “discretas”. 

A figura dominante e consagrada do anglo-saxão refratário ao Estado – no Estado mais 

hipertrofiado e assertivo do mundo – é muito coerente com a ideologia insular de que o 

Estado não pode ter maior poderio que as fortunas privadas, sob o risco de democratização e 

perda do controle daquele establishment.  

A função de um Estado anglo-saxão é, primariamente, a de submeter, enfraquecer, 

manipular e reduzir à maior impotência possível qualquer Estado de identidade diversa, 

drenando para bolsos privados anglo-saxões o butim, e retroalimentando o sistema político 

que, por flagrantemente pseudodemocrático, se sustenta pela mais intensiva e extensiva 

máquina de propaganda da história política do mundo. 

Mais de dez presidentes americanos foram episcopais. Não têm o direito e a 

necessidade os latino-americanos de sondarem, estudarem e configurarem esta denominação 

que tanto influenciou seus destinos? Mas, quantos trabalhos acadêmicos latino-americanos se 

debruçaram e se debruçam sobre o papel desta organização religiosa no apoio espiritual das 

políticas agressoras do  northern big brother? A pedofilia de padres católicos é um assunto 

exaustivo na mídia norte-americana. Não há pedofilia de sacerdotes episcopais? E quem é 

mais ávido comparativamente por riquezas? Cabem pesquisas factuais isentas. 

O establishment anglo-saxão em sua saga permanente de justificar crimes interesseiros 

é velho como a literatura: Esopo não é superado por todos os muitos finados doutores de 

Oxbridge na sua fábula do Lobo e do Cordeiro, para situar no Lobo a sangrenta vocação de 

tirar a vida de inocentes. 

O Lobo e o Cordeiro 

 

Ao ver um cordeiro à beira de um riacho, o lobo quis devorá-lo, mas era preciso 

ter uma boa razão. Apesar de estar na parte superior do riacho, acusou-o de sujar 

sua água, o que o impedia de matar a sede. O cordeiro se defendeu: 

- Eu bebo com a ponta dos lábios e, mesmo, como eu ia sujar a água se ela está 

vindo daí de cima, onde tu estás? 

Como ficou sem saber o que dizer, o lobo replicou: 

-Sim, mas no ano passado insultaste meu pai. 

O carneiro respondeu: 

- Eu nem era nascido... 

O lobo não se calou: 

- Podes te defender como quiseres que não deixarei de te devorar. 

Quando alguém está disposto a nos prejudicar de nada adianta nos defendermos. 

(ESOPO, 2009, pp. 156-7) 
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É interessante apreender no singelo texto antecedente em vinte e cinco séculos aos dias 

atuais, o que autores consagrados de hoje não parecem poder, ainda quando abordam o 

imperialismo, ignorando datas e número de vítimas. E não se apresenta como uma realidade 

substantiva, mas ao gosto do setentrional europeu. 

Weber, célebre sociólogo, escreveu em 1905 a “Ética protestante e o espírito do 

capitalismo” em plena ofensiva imperialista de povos “protestantes” contra povos “papistas”. 

Época de Ku Klux Klan, de assalto a Cuba, de genocídio contra os filipinos, Porto Rico, 

Panamá, de big stick, de avanço militarista anglo-americano. 

Cabe ratificar o parecer da infantilização da igreja romana a que submete seus 

sequazes, e uma passividade em que lhes doutrina a se submeter aos adversários, que em um 

protesto perene acumulam capitais, moram em mansões, colecionam armamentos pesados em 

casa, violentam o território e dignidade, montam milhares de armas nucleares, espionam e 

torturam, espionando e subornando com orgulho. Sem se negar os prazeres da violência, do 

sexo, da acumulação material e jurídica, do hedonismo travestido de virtudes evangélicas. 

Quais são os limites de quem não reconhece limites?  

2.21 RAÇA E IDENTIDADE 

É da história dizer que, no princípio do mundo, antes de tudo, o Criador reuniu 

todo o gênero humano e lhe determinou que cada um por si fizesse o ebó a fim 

de terem tudo e dominarem o mundo. Conforme a memória, não cuidou do ebó, 

a parte dos africanos, enquanto os lados opostos obedeceram todas as regras, em 

todos os seus temas. Assim, como dizem todos os antigos, vem daí o princípio de 

os brancos dominarem o universo, conforme se verifica até hoje. (ROCHA. 

2009, p. XX). 

É de se duvidar que a questão racial brasileira encontre solução em médio prazo. Com 

brancos e negros que são majoritariamente mestiços com algum predomínio de uma ou outra 

influência, a categoria de ser branco ou negro é bastante inadequada. Ser branco, inicialmente, 

implica em ser um descendente de europeu, de povos caucasianos, de semita, de turco ou de 

persa? Mas sabemos que mesmo quanto a estas origens “pessoas brancas” são misturas destas 

e de outras origens. Ou será um fenótipo? O Brasil se encaminha para se tornar um 

caldeamento socialmente original ou uma nova Índia? Há mais perguntas do que respostas. 

Para um europeu, é duvidoso que “ser branco” seja mais do que o vestíbulo para o que 

realmente importa: é de que país? Um iraniano xiita não deve ser muito objeto de empatia de 

identidade por um europeu comum, pois nacionalidade, etnia ou religiões devem ser mais 

importantes para eles. Um “brasileiro branco” na Europa do norte pode ser visto como “não 

branco”. 

O Brasil é um país mestiço (qual não é?) que não alcançou ainda um equilíbrio. Uma 

pessoa com três avós claros estrangeiros e um avô negro brasileiro pode se considerar e ser 
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considerada, pela aparência, um “negro brasileiro”, por influência norte-americana. Esta 

percepção calcada em uma visada é encampada por grupos de ativismo racial e penetra o 

sistema de acesso acadêmico, com a agressividade intolerante que apenas elites adventícias 

conseguem sustentar. 

É justiça, acerto de contas, racialismo ou racismo compensatório? Uma balcanização 

social inspirada nas políticas norte-americanas supera iniciativas mais adaptativas, eficazes e 

inclusivas. A imprescindível inclusão acadêmica de contingentes maiores de “não brancos” do 

que a atual é viável e desejável para o interesse da coletividade, e a origem de tais vieses 

merece investigação. Não é necessária por causa de ódios inatos, mas pelo interesse e para a 

vantagem da totalidade dos brasileiros, e não o de algum segmento privativo, que ao 

considerar tais políticas uma conquista sobre “o campo oposto”, seguramente terá natureza 

chauvinista. E há indícios de que é o que ora ocorre. 

Há uma hipocrisia crescente da burguesia que traz genes negros “visíveis” (pois “não 

visíveis” abrangeria a maioria do segmento burguês em questão, inclusive dentre os mais 

preconceituosos racialmente). Faturam a identidade politicamente vantajosa, mas 

frequentemente buscam seletivamente se acomodar ao “mundo branco”, na prática, pensando 

nos EUA, na escolha de parceiros. É o divórcio entre o discurso e a prática. 

Já o racismo dos brancos brasileiros é fartamente conhecido e denunciado, geralmente 

seguindo um pastiche grosseiro do que os norte-americanos entenderem e divulgarem como o 

que é correto. A elite norte-americana sabe harmonizar sua pregação moral com a manutenção 

de sua dominação como prioridade máxima. Lembra o mecanismo imperial de botar o ditador 

fantoche após induzir o golpe militar. E depois de anos de parceria, puxar o tapete do puppet 

em nome da democracia. E nesta terra ainda é válida a máxima célebre de Juracy Magalhães: 

“o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil”. 

É interessante passar os olhos nos números de indivíduos transladados à força no 

genocida tráfico atlântico entre 1451 e 1870 (ALENCASTRO, 2000, p. 69 apud MACEDO, 

2013, p.105) conforme mostrado na Tabela 2. 

Tabela 2 - Estimativa do tráfico negreiro (1451-1870) 

Europa Ilhas 

atlânticas 

São 

Tomé 

América 

Espanhola 

Brasil Antilhas 

britânicas 

Antilhas 

francesas 

Antilhas 

holandesas 

América 

britânica 

Total 

50 25 100 1.662,4 4.029,8 1.635,7 1.669,7 437,7 559,8 10.200,1 

Fonte: ALENCASTRO, Luís Felipe de. O Trato dos Viventes: Formação do Brasil no Atlântico Sul. São Paulo, 

Cia. Das Letras, 2000, p. 69. 

Os números são eloquentes. O Brasil respondeu sozinho por quarenta por cento da 

diáspora africana. Os demais números importantes são o Caribe não espanhol, ou seja, a 

menor fração geográfica do Caribe, expressa em centenas de ilhas que mal surgem em um 
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mapa padrão por pequenas, posto que as grandes ilhas (Cuba e Hispaniola) são total (Cuba) 

ou parcialmente (Hispaniola) hispanófonos, de que se seguem Puerto Rico (também 

hispanófono) e aí então a Jamaica anglófona. Ademais, o Haiti, no ocidente da grande ilha 

hispaniola, é de expressão latina (kreyol e francês). A América Latina foi então o destino de 

mais de 70% dos africanos traficados. Muito expressivo também é o número de africanos 

levados à América francesa e espanhola, e o número francês supera um pouco o da Espanha. 

O papel francês na escravização é, portanto, muito grande. 

Mas os ingleses foram, depois dos portugueses, os maiores importadores de escravos 

africanos, e os maiores exportadores, aspecto nunca presente nas histórias do século XIX que 

as crianças brasileiras aprendem como uma luta acerba e permanente dos ingleses pela 

abolição do tráfico. Os ingleses são tratados com benevolência de nação mais favorecida pela 

nossa história, adotando-se inclusive a nomenclatura histórica que lhes aprouver.  

Assim, o que os indianos chamam de primeira guerra de independência indiana é 

chama da no Brasil pelo anódino nome de “guerra dos cipaios”. É possível mesmo encontrar 

traduções com a designação do amplo movimento de 1857-1858 como “Motim Indiano” 

(FERGUSON, 2010, p. 164), como se o território do que hoje compõe o território de sete 

países
43

 soberanos e mais de um bilhão e seiscentos milhões de almas houvera sido o palco de 

uma insurreição de cidade pequena. 

O peso cultural da África na América latina também é superior. Contribuições 

culturais, lingüísticas, culinárias e religiosas são muito maiores na cultura latino-americana do 

que na América inglesa e EUA. É grau de aculturação dos africanos chegados em colônias 

inglesas é superior até do que da América holandesa, nisto também podendo se estender às 

populações da Guiana e Suriname de origem indiana. 

O que se pretende com esta exposição é demonstrar a elevadíssima suscetibilidade à 

manipulação, por via da mídia, de identidades, políticas e movimentos sociais pelo Big 

Brother
44

 yankee. É mesmo a opinião de Demétrio Magnoli que a Fundação Ford, grande 

expoente da chamada sociedade civil norte-americana, manipula este imaginário em algo 

como uma engenharia social. 

O “dividir para governar” é uma estratégia antiga dos EUA e Inglaterra na consecução 

de seus objetivos imperiais. Os EUA empreenderam e ainda perpetram inúmeros projetos de 

que somente uma diminuta quantidade veio a público. Mesmo o que se sabe não é 

amplificado até a grande mídia corporativa, única detentora do poder de formação de opinião 

pública em grande escala. 
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Para uma avaliação didática podemos comparar a projeção que a Jamaica, maior país 

de expressão inglesa do Caribe teve nos anos 70 e 80 com a divulgação farta da música 

Reggae e da cultura Rastafari – Caso estranho de religiosidade centrado em cultura judaico-

cristã etíope na América, centrado na idolatria da figura do imperador etíope Haile Selassié. A 

literatura pode ajudar a compor uma ligeira resenha das ligações desta personagem: 

Pressionado pelas reivindicações sociais que cresceram em virtude da miséria 

provocada pela seca e pelas guerrilhas muçulmanas e esquerdistas na Eritreia, o 

velho imperador pró-americano Haile Selaissie (sic) foi derrubado por um golpe 

de Estado em 1974. (MACEDO, 2013, p.167) 

Os sucessos começaram a surgir em quantidade, desde o transporte de milhares 

de judeus marroquinos em segurança para Israel até a ajuda ao rei Hailé Selassié 

da Etiópia, velho aliado dos judeus, para esmagar rebeliões internas. A Mossad 

começava a aparecer por todo o lado. (DIOGO, 2013, p. 153) 

Ora, as culturas trazidas para as Américas foram principalmente do golfo da Guiné e 

das terras bantus. O substrato religioso destes povos forneceu os elementos da santeria, palo 

mayombe, candomblé e outras expressões religiosas que são normalmente são pouco 

divulgadas pela grande mídia, e, quando o são, são associados a gêneros de terror, zumbis, 

bonecos de vodu e outras grosseiras conformações próprias para uma associação instantânea 

de afastamento, temor e medo. 

Nas décadas de 70 e 80 não houve qualquer divulgação similar sobre culturas 

hispanófonas ou francófonas mais populosas (Haiti, Cuba ou República Dominicana). Apenas 

algum surto do grupo “Menudo”, rapazes de Porto Rico
45

 com prenomes ingleses que lançou 

o cantor Ricky Martin (cujo nome batismal, Enrique Martín Morales, ninguém conhece). 

E há um afrocentrismo negativo e até racista, de que Louis Farrakhan é um exemplo. 

Usando uma ficção mitológica e muito malabarismo pseudocientífico, ele se destaca pelo 

discurso de ódio, provando que não há grupo humano que detenha o monopólio da criação de 

divisionismos como parâmetro básico de organização social. 

O que é fora de dúvida é que os Estados Unidos, mais do que a Europa, encoraja, cria 

ou manipula em todo o mundo, inclusive no Brasil, pela indústria cultural, identidades de 

grupos sociais, em um jogo étnico de pesos e contrapesos que permite a usinagem de 

interesses estratégicos e econômicos. O problema que tira o sono de muitos americanos 

“brancos” é que há uma acelerada alteração da composição racial visível no interior das 

fronteiras norte-americanas. 

Já se destacou que os hispânicos ultrapassaram recentemente o contingente 

demográfico black. A notícia vem incomodando muito a classe média norte-americana, cuja 

observação do aumento proporcional de populações culturalmente “não confiáveis” e que 

tende a aumentar através da fronteira mexicana, ameaça o autêntico american way of life. Este 
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estilo norte-americano pressupõe a sujeição dos excluídos, e ninguém é mais imediatamente 

excluído do que populações ibero-americanas. 

O que incomoda o establishment ianque é a identidade cultural: ora, “blacks” são 

majoritariamente protestantes (que significa na prática mais o “não ser católico” do que algo 

como professar a teologia protestante), portam sobrenomes predominantemente ingleses e são 

praticamente aculturados de tradições africanas que estão vivas (e sob ataque cerrado just 

now) na América latina. São portanto confinados dentro das reservas ideológicas do mundo 

anglo-saxão, aquele que diz que a Irlanda um dia será conquistada pela Inglaterra, que o 

Caribe é uma reserva de caça norte-americana, que chicanos podem (devem) ser 

impunemente espoliados e que golpes militares promovidos pela CIA permanecerão impunes 

e devem ser olvidados como passado. 

Um exemplo marginal é pedagógico. Recentemente, uma moça que utiliza o nome 

artístico V. Stiviano e que é claramente mulata e de origem hispânica, foi censurada como 

fraudulenta e denunciada pela mídia
46

 norte-americana por ter se identificado em 

oportunidades distintas na polícia ora como hispânica, ora como negra. 

Ela é claramente as duas coisas, pelos critérios que a mídia norte-americana vende 

com sucesso na América latina, onde este divisionismo convém para destacar cesuras raciais 

“funcionais”. No ambiente doméstico norte-americano, onde não convém este transborde, a 

moça é uma “esperta”, quiçá buscando a confundir. O sutil limiar ideológico patrulha 

fronteiras de separação que o poder local zela: convém reduzir contingentes indesejáveis, 

borrar identidades ou distingui-las claramente: não são tão importantes em si, desde que sejam 

maleáveis aos desígnios dos de cima, ao sabor do casuísmo oportuno. 

2.22 A INSUFICIÊNCIA TÉCNICA 

O Brasil não tem grandes luminares científicos de fama mundial. Se feita ciência de qualidade 

no Brasil, esta não alcançou a escala de tornar os brasileiros célebres nesta área. A disputada 

primazia de Santos Dumont e Bartolomeu de Gusmão, um Carlos Chagas, um Landell de 

Moura e pouco mais de conhecimento realmente amplo.  

O cérebro de um brasileiro de extrato humilde ou não é tão bom quanto o de qualquer 

outro ser humano. Então, por que tão modestas conquistas? Deve-se buscar a resposta no 

baixo apreço cultural pelos estudos das ciências tecnológicas e exatas, em particular 

matemáticas, por seu caráter multiplicador, e a pequena valorização social da atividade 

intelectual a favor dos ouros patrimoniais hereditários. 

O Brasil apresenta um gargalo terrível na área da educação, quantitativa e 

qualitativamente. A ciência pura é grosseiramente confundida com desperdício na cabeça de 
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muitos homens comuns. Nos Estados Unidos da América há políticas voltadas para 

superdotados, visando a produção tecnológica de ponta competitiva. No Brasil isso seria 

confundido com favoritismo porque não é possível adquirir este status como a um diploma. E 

no Brasil qualquer coisa que semelhe a alguma forma de superioridade social deve ser 

confortavelmente comprável e acessível aos setores abastados. Sofre a parca competitividade 

internacional do país. 

Há uma ideologia homogeneizante que pode ter sido herdada da França do século 

XIX, o que exclui apenas o patrimônio. Brasileiros parecem se relacionar com diplomas 

universitários como títulos de nobreza. O bacharelismo dominante não aceita ser desafiado 

pelas ciências que fazem a economia crescer, como matemática, física, química industrial, 

engenharias diversas, etc. O fato de não haver cursos de graduação à distância de direito e de 

ciências jurídicas bem o demonstram. Leis são para todos - mas não para “qualquer um”. 

A meritocracia brasileira está mais relacionada ao campo da política tribal, da facção e 

do favoritismo. E não é diferente na academia. O reconhecimento se nutre dos rapapés 

mútuos, bem ao estilo dos parlamentos e dos altos tribunais, sobre um jargão decorativo e 

laudatório. A ausência da especulação científica na televisão brasileira é natural neste quadro. 

O reflexo nas indústrias, no envio de royalties e na evasão de divisas para a importação de 

manufaturados e de tecnologias mostra as consequências concretas. 

2.23 AMAZÔNIA 

O território da América do Sul assemelha-se a dois polígonos adjacentes: um paralelogramo 

compreendendo todo o território ao norte de uma linha que liga a cidade peruana de Tacna à 

cidade brasileira de Paranaguá, e esta mesma linha é a base de um triângulo isósceles cujo 

vértice é a Terra do Fogo. Portanto, temos uma continuidade continental clara em que 

convivem duas consistências geométricas. 

Embora a uma visão desarmada esta colocação deva parecer ociosa, senão em si, por 

relegar aspectos geoclimáticos, de relevo, os Andes, etc, é patente nos mapas que inflexões de 

contorno litorâneo são amiúde fronteiras lingüísticas, étnicas e políticas. 

Tão importante quanto a identificação destas duas figuras é a investigação das suas 

respectivas densidades demográficas, políticas e a proporção de área de superfície, pois na 

América do Sul pode-se assegurar uma relação demográfica segura com a extensão de área, 

pela ausência relativamente alta de desertos e semi-áridos em comparação com os demais 

continentes
47

. 

Antes de se proceder a esta análise é necessário vaticinar a obviedade (não para 

brasileiros, notoriamente míopes em sondar o futuro): a área de solo arável do Brasil sustenta 
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uma população superior a de China ou Índia, e é, de longe, o futuro da expansão de domínio 

da língua portuguesa, seguido de longe por Angola e Moçambique, sendo Portugal 

desprezível neste quesito.  

A apropriação simbólica prévia da dominação do continente americano
48

 pelos anglo-

americanos se dá pela nomeação ambígua do país puritano: Estados Unidos da América é o 

seqüestro do nome do continente, sinalizando-se como a arrogante cefalização do continente. 

Sugere-se a alteração do nome das Américas do Sul e central para outro nome 

ideologicamente antagônico àquele nome tão roído pela ação ideológica da América inglesa. 

A noção de união que a nomenclatura atual comporta é historicamente prejudicial aos povos 

ao sul do Rio Grande. 

Ausente da maioria dos tratados de História do Brasil está o decisivo episódio da 

tentativa de mexicanização da Amazônia. Cervo (2008, p. 73) alude ao evento. Moniz 

Bandeira no capítulo XV de seu Presença dos Estados Unidos no Brasil rememora a lição que 

nossa imprensa, intelligentsia e academia ignora ou menoscaba como fantasia: 

Os americanos imigrariam com seus escravos para a província do Pará e, como 

aconteceu no Texas e na Califórnia, estimulariam as tendências separatistas, como 

primeiro passo para a anexação. (MONIZ BANDEIRA, in Presença, 2007, p.147) 

Tal ausência da memória é alimentada pelos grupos de comunicação dominantes do 

país, aqueles que buscam inculcar uma querela entre Brasil e Argentina que só existe em sua 

vontade, a da elite dominante ansiosa em segregar os continentes sociais do Brasil com o da 

Argentina, perigosa pelo potencial de resistência aos inúmeros interesses externos dominantes 

nos dois países. 

Moniz Bandeira
49

 ainda expõe a opinião do historiador argentino Pedro de Angelis que 

imputou aos Estados Unidos o propósito de anexar o Vale do Amazonas. Mesmo os 

flibusteiros, odiosos bandidos sequiosos em desintegrar, debilitar e dominar a América ao sul 

do México, e de que William Walker é uma figura exemplar, visaram o Brasil. In verbis
50

:  

Os flibusteiros americanos ainda tentaram várias vezes penetrar no Amazonas. Mas 

sem sucesso. Uma expedição que saiu da Califórnia em busca de ouro atravessou os 

Andes e chegou ao Pará, dizimada pela fome e pelas febres. A guarnição do forte de 

Tabatinga liquidou, em fins de 1855, outro grupo de aventureiros.(...) 

Em 1850, o ministro Sérgio Teixeira de Macedo percebia que os políticos 

americanos desejavam a guerra entre o Brasil e a Argentina, para facilitar a 

conquista da Amazônia. A imprensa dos Estados Unidos constantemente intrigava o 

Brasil com as Repúblicas do Prata51,... 

Na matriz das fantasias de carnaval, ao lado de personagens da commedia dell’arte e 

seus derivados, Colombina, Arlequim e Pierrô, frequentam duas figuras que encarnam o 

imperialismo norte-americano e europeu e que desnudam a cumplicidade dos segmentos 

dominantes na área da cultura e seu divórcio dos interesses nacionais e latino-americanos: 

piratas e cowboys eram e ainda são comuns em nossa masquerade popular. A penetração do 
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cinema norte-americano é didático o suficiente em seu desígnio para identificarmos mesmo 

figuras primárias destes projetos audiovisuais: Errol Flynn e John Wayne. 

Para os céticos desta ligação a lembrança da Madame Satã, célebre personagem 

transformista e membro da marginalidade carioca recebeu seu apelido de personagem 

cinematográfica de um filme de 1930, do célebre Cecil B. de Mille. A ligação não é 

periférica, conforme as obras do período da Good Neighbor Policy (política da boa 

vizinhança, do período Franklin Roosevelt) e a profunda invasão cultural estadunidense no 

Brasil atestam. 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES PARA APROFUNDAMENTO DA 

ANÁLISE TEMÁTICA 

A seleção dos elementos abordados por Holanda dá pouca margem a anacronismos. Podem-se 

identificar alguns traços de época, sem comprometimento da obra, que vai vencer os séculos. 

Há traços modernistas. Destes traços, a descrição do caráter ibérico, do protestante, etc. que 

surgem são ideais, como não poderia deixar de ser.  

Uma “nota ao capítulo 2: persistência da lavoura de tipo predatória” guarda 

preocupações muito marcadas da época, pré-industrial (uso do arado, queimadas). Semelha à 

questão da saúva de Monteiro Lobato. Em um país agrário e cafeicultor a preocupação com o 

solo não podia escapar aos escritores preocupados com o futuro do país. No último capítulo o 

café e sua cultura “democratizante” é pictoricamente contrastada à cultura da cana-de-açúcar. 

É antes um relato relevante dos dois grandes ciclos agrícolas e uma lembrança da influência 

biológica distinta destas culturas sobre a sociedade humana; 

Muito mais numerosos são os elementos que são de alcance perene. A análise do 

personalismo e o ideal da despersonalização democrática a ser alcançado podem ser ligados a 

problemas como o racismo e a corrupção do Brasil contemporâneo. O sentido hierárquico das 

sociedades ibéricas no medioevo e a consistente caracterização da herança rural continuarão 

uma trepidante preocupação para o leitor atual. 

No fim do livro há mesmo uma breve abordagem do iberismo, com sucintas alusões ao 

Chile, México e Uruguai. Seria Bolívar um norte para Holanda? Nada nos permite endossar 

esta tese, mas a América latina surge em seus parágrafos, estilhaçada, mas viva e pujante. A 

perenidade da obra é marcante. Seu estilo fluido de escrita chega a distrair o autor da grave 

importância dos assuntos abordados. Seus vocábulos às vezes incomuns são um preito à 

língua portuguesa antes que um óbice à leitura.  

Na questão de partida se apresentou a determinação de analisar o Espaço-Dinâmica 

Organizacional no universo de “Raízes do Brasil”. Holanda abrange todos os cinco 
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parâmetros do modelo de Martins, sendo que a contribuição que, provavelmente, mais 

fundamenta a obra é a dimensão simbólica. 

Identificando os comportamentos e individuando através de categorias e metáforas 

originais, Holanda age como um naturalista a descrever novas espécies: o “Homo cordialis” ( 

“homem cordial”), o povo aventureiro, o bacharel empolado, o desapreço pela identidade fixa, 

tanto profissional quanto de classe. Como um dramaturgo, estabelece as personagens envoltas 

em características imediatamente apreensíveis e comove o público que enxerga na 

dramatização buarqueana o que vê na vida real. 

Uma síntese do que Holanda descreve e critica no homem brasileiro pode-se 

identificar a de Proteus, que camaleonicamente altera sua aparência criando distrações e 

dissipando a possibilidade de, com alguma persistência e consistência, dar um salto 

civilizacional. 

Holanda não se ateve aos tradicionais apelos da análise do simbólico na análise 

sociológica da história – papel da igreja, legislações a favor do status quo, relação com as 

minorias e estrangeiros e produção cultural em geral. Holanda não sucumbiu à tendência 

crescente no século XX de reduzir tudo a hipóstases econômicas. O cenário que o parâmetro 

físico de Martins apresenta na obra de Holanda não é excessivamente valorado. O solo, 

expressão do físico é passível de maus tratos, através de coivaras e negligência. 

No parâmetro tecnológico, visto aqui como práxis social e dinâmica de significação, a 

análise de Holanda pode ser apoiada em três bases, a primeira é a escassa coesão social, 

aspecto que na visão de Holanda impede a especialização da estrutura social produtiva. A 

segunda é o labéu associado aos “trabalhos vis”, associado à já referida fraca coesão social e 

ao espírito de nobreza que mesmo entre populares se apresentava no período colonial e que 

Holanda enxerga já no Portugal medieval. A terceira é a privação por todo o período colonial 

da educação universitária e de edição de textos. 

Outro parâmetro de Martins pervade toda a obra, fertilizando a dimensão simbólica e 

suas múltiplas significações: o vértice humano. Abordando o sentimento nas ruas, alcovas e 

senzalas, Holanda desvela suas raízes, fundamentos e lógica emocional. A obra se espraia 

nesta dimensão e mostra sua infinitude. O parâmetro político, talvez pelo período crítico em 

que a obra vem à luz (primeiro Vargas), é tangenciado mas nunca penetrado ou sondado. É 

talvez a menos abordada diretamente, sendo que sua importância submerge na sua análise. 

A preocupação de Holanda com o comportamento do brasileiro e com a sua disposição 

conformada dentro do personalismo e o divórcio entre a vida privada e a vida institucional é 

uma contribuição permanente. Holanda percebeu e descreveu esta ideologia comportamental 
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que impregna o brasileiro, sua raiz ibérica e sua raiz rural. O conhecimento decorativo e a 

ausência da valorização dos ofícios mecânicos são denunciados por Holanda. 

Em um posfácio Evaldo Cabral de Mello traça a evolução do pensamento de Holanda 

após Raízes da interpretação sociológica para a abordagem histórica. A leitura de posteriores 

obras de Holanda – Monções, Caminhos e Fronteiras, Visão do Paraíso, Do Império à 

República, dentre outras, são recomendados para a apreensão de preocupações do autor na 

formação do Brasil. 

Assim, respondendo em conclusão à questão de partida que motivou este trabalho, 

podemos identificar em Raízes do Brasil com frescor o descompasso de nossa burocracia 

personalista e sua genealógica influência sobre nosso espaço-dinâmica organizacional e 

nativo. Sua figura arquetípica inesquecível é o Homem Cordial de Holanda. Sempre cativo de 

seus laços clientelísticos, herança da civilização rural que Raízes mostra. A fraqueza da 

coesão social, o amor do ganho fácil e do conhecimento como um verniz social antes do que 

uma ferramenta social diante da natureza e do inimigo humano. 

Neste contexto, é fácil entender a preferência nacional por encontrar inimigos internos, 

para júbilo e perplexidade dos competidores industrializados externos. Os altos índices de  

corrupção e o bacharelismo que os eventos recentíssimos de fins de 2015 vêm lancetar só 

confirmam o olhar de Holanda. Apesar de avanços inegáveis, não se animou todo o corpo 

social da necessidade de uma revolução educacional como antítese do pretérito colonial. A 

falta de respeito no amanso dos solos que Holanda lastimou agora pode se estender ao 

extrativismo mineral predatório, à ocupação do cerrado e da Amazônia legal. 

Resta corroborar a crítica à elite da terra e perceber, conforme recentíssimos eventos 

do aparato estatal que, conforme em Raízes se aduz, entre nós a Democracia sempre foi um 

lamentável mal-entendido. E perceber que pessoas de extrato bastante simples podem com 

bastante sinceridade e ardor abraçar tais valores. 

3.1 Propostas para aprofundamento da utilização do pensamento de Sérgio Buarque 

de Holanda aos estudos organizacionais 

Muitas pesquisas são encetáveis a partir de Raízes. A integração regional da América 

latina, seus defensores e inimigos, suas motivações e as dificuldades devido às diferenças 

traçadas por Holanda entre a colonização espanhola e a portuguesa pode render ótimas 

pesquisas. 

A história universitária colonial hispano-americana, as edições de livros e o papel dos 

jesuítas (até a expulsão) nas Américas espanhola e portuguesa são assuntos importantes para 

pesquisa, mormente visando a ampliar as universidades federais da integração latino-
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americana, como a UNILA de Foz do Iguaçu. Aliás, o ensino do espanhol no Brasil, a 

possibilidade de padronizar a ortografia e como o povo encara estas possibilidades possibilita 

magníficas pesquisas de sondagem. Quem se opõe? Por que se opõe? Quem apoia? Por que 

apoia? 

Outros estudos que podem nascer destas veredas percorridas por Holanda são os 

referentes à influência anglo-americana no continente: as missões pentecostais nascem de que 

locais e estratos norte-americanos? São coordenadas? Qual o papel das igrejas e teologias 

anglo-americanas e sua posição sobre o esbulho de milhares de quilômetros quadrados latino-

americanos? E o papel das agências de inteligência norte-americanas? Como o aparelho de 

Estado no Brasil sofre o impacto do imperialismo? A administração brasileira estatal e 

privada é insensibilizada para ser drenada por interesses imperialistas? 

Outra pesquisa interessante seria a de proceder a investigações sobre como seria um 

curso de graduação universitária de “Civilização Anglo-americana”, visando estudos 

concentrados sobre os cinco países anglo-saxônicos mais representativos. É viável? Quem 

combateria tal curso? Por quais motivos? Qual seria seu programa? Seria relevante para o 

combate ao imperialismo destes povos sobre o Brasil e demais países latino-americanos? 

Quais os tabus que envolvem o hegemon anglo-americano no Brasil? Quais são herdados de 

Portugal e quais são específicos do Brasil? 

Uma última proposta de pesquisa é a de atualizar o personalismo brasileiro 

diagnosticado por Holanda. Qual o impacto atual deste personalismo na violência policial, na 

corrupção política e em manifestações recentes pedindo golpe militar? Um estudo 

comparativo da política e da Administração da década de 1930 e da época atual seria 

extremamente interessante. Houve continuidade do personalismo? O homem cordial está nas 

ruas ou caducou? O personalismo declinou, permaneceu ou se ampliou? 



- 64 - 

4 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BAHIANA, Ana Maria. Almanaque 1964. 1ª edição- São Paulo: Companhia das Letras, 2014 

BARBOSA, Marcos. Atualidades para concursos públicos, ENEM, e vestibulares / Marcos 

Barbosa – 3ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2013. Atualidades para concursos públicos, ENEM, e 

vestibulares / Marcos Barbosa – 4ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2014. 

BARRETO, Paulo (João do Rio). As religiões do Rio. Editora Nova Aguilar , 1976. Em: 

http://www.apoioescolar24horas.com.br/files/biblioteca/arquivos/dompub/274.%20As%20Rel

igi%F5es%20no%20Rio%20-Jo%E3o%20do%20Rio.pdf  -Acesso em 08/07/2014 

BERARDO, João Batista. Guerrilhas e guerrilheiros no drama da América Latina. São Paulo: 

edições populares, 1981 

BODMER, Frederick. O Homem e as línguas. Título original: The loom of language – 

tradução de Aires Machado Filho, Paulo Rónai e Marcello Magalhães. – Porto Alegre: Editora 

Globo, 1960 

BOURDON, Albert-Alain. História de Portugal. – 2ª edição – Lisboa: Edições texto & grafia 

Ltda., 2010 

BRUIT, Héctor. Revoluções na América Latina: o que são revoluções? : México e Bolívia, 

Cuba e Nicarágua / Héctor H. Bruit. – São Paulo: Atual, 1988. 

BURNS, Edward McNall. História da Civilização Ocidental vol. II – 20ª edição – Porto 

Alegre: Editora Globo, 1977 

BURRELL, Gibson, MORGAN, Gareth. Sociological Paradigms and Organizational 

Analysis,elements of the sociology of the corporatelife. Inglaterra: Ashgate, 1979 

CAMARGO, Guilherme. O Fogo dos Deuses: uma História da Energia Nuclear - Rio de 

Janeiro: Contraponto, 2006 

CARRON, Wilson. As faces da física: volume único / Wilson Carron, Osvaldo Guimarães. – 

3ª edição – São Paulo: Moderna, 2006 

CARTA CAPITAL Revista semanal. Ano XX. nº 785. 05/02/14. Págs.26-31. Ano XX. nº 

809.23/07/14. Pág. 38. Editora Confiança, 2014. 

CHAUI, Marilena. O que é ideologia. 27ª edição – São Paulo: editora brasiliense, 1988 

CERVO, Amado Luiz. Inserção Internacional: formação dos conceitos brasileiros/ Amado 

Luiz Cervo. – São Paulo: Saraiva, 2008. 

CHOMSKY, Noam, (1928-) . Ambições imperiais: o mundo pós 11/09 / Noam Chomsky; em 

entrevistas a David Barsamian; tradução C. E. de Andrade. – Rio de Janeiro: Ediouro, 2006. 

Tradução de: Imperial ambitions. Camelot – os anos Kennedy; tradução Maristela M. de Faria 



- 65 - 

Ribeiro. – São Paulo: Editora Página Aberta / Scritta editorial. 1ª Edição brasileira: novembro, 

1993. 

DIOGO, José-Manuel. As grandes agências secretas: os segredos, os êxitos e os fracassos dos 

serviços secretos que marcaram a história/José-Manuel Diogo - São Paulo: Via Leitura, 2013. 

EAGLETON, Terry. Ideologia. Uma introdução/ Terry Eagleton; tradução Silvana Vieira, 

Luís Carlos Borges. – São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista: Editora 

Boitempo, 1997. 

ESOPO, 550 a.C. Fábulas de Esopo / Esopo; tradução de Antônio Carlos Vianna. – Porto 

Alegre. – Porto Alegre: L&PM, 2009 

FARIAS, Robson Fernandes de. Introdução à Química do Petróleo. – Rio de Janeiro: Editora 

Ciência Moderna Ltda., 2008 

FERGUSON, Niall. Império / Niall Ferguson; tradução Marcelo Musa Cavallari. – São Paulo: 

Editora Planeta do Brasil, 2010 

FURTADO, Celso. Formação Econômica do Brasil.7ª edição - São Paulo: Companhia Editora 

Nacional, 1967 

GALEANO, Eduardo H. As Veias Abertas da América Latina / Eduardo Galeano; tradução de 

Sergio Faraco. (3ª reimpressão) – Porto Alegre, RS: L&PM, 2013 

GOES FILHO, Synesio Sampaio. Navegantes, Bandeirantes, Diplomatas: um ensaio sobre a 

formação das fronteiras do Brasil. – Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército Ed.; São Paulo: 

Martins Fontes, 2000 

HOBSBAWM, Eric J. A revolução francesa [excerto de A Era das Revoluções]. {tradução 

Maria Tereza Lopes Teixeira e Marcos Penchel}. – Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996 

impresso em 2010. 

HOLANDA, Sérgio Buarque de, 1902-1982. Raízes do Brasil. 26ª edição – São Paulo: 

Companhia das Letras, 1995. 40ª reimpressão, 2013 

HOURANI, Albert. Uma História dos Povos Árabes / Alber Hourani; tradução Marcos 

Santarrita.- São Paulo: Companhia das Letras, 2006 

ISTO É, revista semanal, Editora Três.Ano 37,  número 2286, de 11 de setembro de 2013 

KAMDAR, Mira. Planeta Índia: A ascensão turbulenta de uma nova potência global / Mira 

Kamdar; [tradução Cristina Cupertino]. – Rio de Janeiro: Agir, 2008. 

KELLER, Werner. O Berço da Europa. História dos etruscos. /Mira-Sintra: Publicações 

Europa América. Estudos e Documentos 111, 1976. 

KISHTAINY, Niall (editor consultor) et alii. O Livro da economia / título original: The 

economics book. Vários autores. Tradução Carlos S. Mendes Rosa. – São Paulo: Globo, 2013. 



- 66 - 

LE GRAND LAROUSSE ILLUSTRÉ. Direction Générale Isabelle Jeuge Maynart. Direction 

éditoriale Jacques Florent. Édition 2014. Paris: Larousse, 2014 

LIMA, Valéria. Uma Viagem com Debret / Valéria Lima. – Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 

2004 

MACEDO, José Rivair. História da África / José Rivair Macedo.- São Paulo : Contexto, 2013. 

MAGNOLI, Demétrio. O Mundo Contemporâneo: relações internacionais, 1945-2000/ 

Demétrio Magnoli; organização Elaine Senise Barbosa.- São Paulo: Moderna, 1996 

MARTINS, Luciano, VELLOSO, João Paulo dos Reis (organizadores); O Brasil e a nova 

ordem (desordem?) mundial. Textos de João Paulo Velloso, Luciano Martins, Sérgio Rouanet, 

Albert Fishlow, Leslie Bethell, Lenina Pomeranz, Wang Hui, Amaury de Oliveira, Marcos 

Azambuja, Sergio Amaral e Regis Arslanian. – Rio de Janeiro: José Olympio, 2006. 

MARTINS, Paulo Emílio. O Espaço-Dinâmica Organizacional em Perspectiva Histórica – in 

VIEIRA, Hugo Coelho et alii. (orgs.). Brasil Holandês – História, Memória e Patrimônio 

compartilhado, páginas 323 a 338. - São Paulo: Alameda, 2012. 

MONIZ BANDEIRA, Luiz Alberto. A segunda guerra fria: geopolítica e dimensão estratégica 

dos Estados Unidos – Das rebeliões na Eurásia à África do Norte e ao Oriente Médio / Luiz 

Alberto Moniz Bandeira. – 1ª ed. – Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013. Presença dos 

Estados Unidos no Brasil / Luiz Alberto Moniz Bandeira. – Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2007. 

MOREL, Marco. O Período das Regências, (1831-1840) / Marco Morel (1960-) - Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2003 

MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Culturas políticas na História: novos estudos. – Belo Horizonte: 

Argumentum, 2009. 

PRADO, Maria Lígia. A formação das nações latino-americanas: anti-colonialismo, anti-

imperialismo, constituição das oligarquias. A América latina é livre?/ Maria Lígia Prado.- São 

Paulo: Atual editora. Campinas: Editora da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), 

1985 

RICHMOND, Yale. Entenda os Americanos/ título original: Understanding the Americans 

(copyright 2009); tradução de Nivaldo Montigelli jr.. – Barueri, SP: DISAL Editora, 2013 

ROCHA, Agenor Miranda. Caminhos de Odu: os odus do jogo de búzios, com seus caminhos, 

ebós, mitos e significados, conforme ensinamentos escritos por Agenor Miranda Rocha em 

1928 e por ele mesmo revistos em 1998 / organização de Reginaldo Prandi; [ilustrações de 

Pedro Rafael] – 4ª edição – Rio de Janeiro: Pallas, 2009. 



- 67 - 

SARAIVA, José Flávio Sombra (organizador). História das relações internacionais 

contemporâneas: da sociedade internacional do Século XIX à era da globalização /textos de 

José Saraiva, Amado Cervo, Paulo de Almeida e Wolfgang Döpke. – São Paulo: Saraiva, 

2008 

SCAHILL, Jeremy. Guerras sujas: o mundo é um campo de batalha / Jeremy Scahill; tradução 

Donaldson Garschagen. – 1ª ed. – São Paulo: Companhia das Letras, 2014. 

SILVEIRA BUENO, Francisco da. Dicionário Silveira Bueno: com a nova reforma 

ortográfica da língua portuguesa.- São Paulo: Editora Didática Paulista, 2009 

TOCQUEVILLE, Alexis de, 1805-1859.  Lembranças de 1848: as jornadas revolucionárias 

em Paris/Alexis de Tocqueville; introdução Renato Janine Ribeiro; prefácio Fernand Braudel; 

tradução Modesto Florenzano.- São Paulo: Companhia das Letras, 2011 

VISENTINI, Paulo Fagundes. Manual do candidato: história mundial contemporânea (1776-

1991): da independência dos Estados Unidos ao colapso da União Soviética / Paulo Fagundes 

Visentini; Analúcia Danilevicz Pereira; apresentação do Embaixador Georges Lamazière.-3. 

ed.rev.atual.- Brasília: FUNAG, 2012. 

FLORO, Lucio Aneu. Epitome Rerum Romanorum (site em língua inglesa). In “book 1 topic 

33, chapter 17”, acessado em 22/08/2015 em: 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/searchresults?target=la&inContent=true&q=hispania+un

iversa&doc=Perseus%3Atext%3A2008.01.0496&expand=yes e, para o texto aberto, em 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:2008.01.0496:book=1:topic=33:c

hapter=17&highlight=universae 

ZAMOYSKI, Adam. Ritos de Paz: a queda de Napoleão e o congresso de Viena/ Adam 

Zamoyski; tradução de Andrea Gottlieb Oliveira. – Rio de Janeiro: Record, 2012. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/searchresults?target=la&inContent=true&q=hispania+universa&doc=Perseus%3Atext%3A2008.01.0496&expand=yes
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/searchresults?target=la&inContent=true&q=hispania+universa&doc=Perseus%3Atext%3A2008.01.0496&expand=yes
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:2008.01.0496:book=1:topic=33:chapter=17&highlight=universae
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:2008.01.0496:book=1:topic=33:chapter=17&highlight=universae


- 68 - 

5 NOTAS DE FINAL DE TEXTO 

                                                           
1
 E mesmo em clássicos da qualidade sintética de Formação Econômica do Brasil (1967), de Celso Furtado, em 

que o título mesmo do capítulo V (p.22) da primeira parte (Fundamentos Econômicos da Ocupação Territorial) é 

“As Colônias de Povoamento do Hemisfério Norte”, em oposição consagrada até hoje às colônias de exploração 

dos “toscos” ibéricos. Uma justificativa velada para séculos de pirataria e de uma historiografia enviesada contra 

principalmente a Espanha. Não povoaram espanhóis desde terras da Califórnia e mais acima até a Patagônia? Por 

outro lado, admite-se que é nominação consagrada pelo uso podendo significar tão somente colônia de 

povoamento como aquela em que a exploração não se manifesta pela orientação econômica de exportação de 

produtos primários. Não há colônias que não sejam de exploração, ou seja, não há colônias estritamente  “de 

povoamento” no sentido laudatório que se imprimiu a esta terminologia de clivagem ideológica.  
2
 CAMARGO, Guilherme. O Fogo dos Deuses: uma História da Energia Nuclear- Rio de Janeiro: Contraponto, 

2006. Nesta obra o engenheiro nuclear desnuda a cisão entre a história disponível e a história prospectada, na 

supressão do programa nuclear de defesa brasileiro, e em insuspeitadas redes de poder subterrâneas de longa data 

que se organizam em torno de objetivos globais há muitas décadas. Emerge uma concatenação do poder desta 

federação que ainda não é assim compreendida, e que recebe o nome de Five eyes no meio da inteligência 

estratégica: compreende Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. 
3
 Imagem poética crítica lavrada na música “Fado Tropical”, de Francisco (Chico) Buarque de Hollanda. Nela, o 

colonizador português imprimiu à colônia do Brasil um ideal, o da colônia ser convertida em um imenso 

Portugal. Note-se que a decadência, a indigência intelectual/moral e a submissão entrariam nesta lógica, por ser a 

realidade da metrópole. 
4
 GOES FILHO, Synesio Sampaio. Navegantes, Bandeirantes, Diplomatas: um ensaio sobre a formação das 

fronteiras do Brasil, 2000. Nesta obra o autor trata da história da formação das fronteiras do Brasil. Recomenda-

se a leitura do capítulo 5 (Bandeirismo: a superação de Tordesilhas) para o período de maior expansão – então 

ilegal – do território nacional.  
5
 MAGNOLI, Demétrio. O Mundo Contemporâneo (1996). Páginas 36 e 37. O texto é interessante por se referir 
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Independência, e não ao primeiro (1774), em reação às Leis Intoleráveis que a Inglaterra promulgou em resposta 

ao famigerado Boston Tea Party (1773), ícone histórico dos neocons do Tea Party. 
29

 O humor de alta qualidade – encruzilhada de emoções, imagística surreal, sentimentos inconscientes, tabus, 

preconceitos inconfessados e crítica que emerge maieuticamente – presente na música de Chico Buarque “Geni e 
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