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Nessas próximas linhas buscamos, assim como Walter Mignolo (2009) 

em seus trabalhos, explorar novas formas de pensar acerca do que já sabemos 

em vez de acumular novos conhecimentos concebidos nas velhas formas de 

pensar, tendo em mente que quando falamos do mundo, apresentamo-nos a 

nós mesmos, somos parte (participantes) do mundo que descrevemos. 

Esse novo olhar faz-se necessário porque nesta tese debateremos sobre 

a relação entre a política externa e a sociedade brasileira, colocando em voga 

a participação social no âmbito da ação internacional desse país. Essa 

investigação abrangerá o período republicano, com ênfase no processo de 

construção da nação e do Estado no brasileiro, focalizando, especificamente o 

período entre a chamada República Velha (1889 – 1930) e a Era Vargas (1930 

– 1945). 

Escolheu-se esse marco temporal, principalmente no que se refere a Era 

Vargas (1930 – 1945) como ponto culminante dessa pesquisa por ser o 

momento, segundo Carvalho (1998), em que a busca por uma identidade se 

consolida no Brasil, o que se configura como período chave para se entender a 

relação entre sociedade e política externa. 

É pensando nessa relação que partimos da percepção de que há uma 

dicotomia entre a sociedade que se forja a partir da Proclamação da República 

(1889), fundamentada em meio à noção de inferioridade, e uma política externa 

baseada, ao longo da história republicana, sobretudo, segundo Bandeira 

(1998), na busca por prestígio internacional e na hegemonia na América do 

Sul.  

Buscamos, então, entender de que maneira é possível a convivência 

entre um discurso de inferioridade presente na sociedade brasileira e a política 

externa, que em discursos e ações, se coloca como austera e forte, 
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principalmente, a partir de 1889 – Proclamação da República –, quando o 

Estado Brasileiro confere para si a tarefa de construir a Nação, ou seja, de 

forjar a identidade nacional, colocando-o como grande articulador da mesma 

por meio da ideia de Estadania (CARVALHO, 1990), cidadania dada pelo 

Estado, o que enfraquece a sociedade civil, já muito débil, e dificulta a 

elaboração de um “ser brasileiro”.  

Vermos, pois, uma disparidade: o Brasil se apresenta, ou fabrica uma 

imagem para consumo externo, como país detentor de força e, ao mesmo 

tempo, coloca-se internamente como atrasado, ou melhor, como um país dual, 

o que faz com que essa dualidade seja perceptível na elaboração dessa 

sociedade, mas reflete-se, também, na política externa. E é, justamente, essa 

dupla forma de se colocar que nos interessa, pois por meio dela é possível se 

perguntar como esses dois âmbitos da vida de um país podem andar (se 

andam) separados, ou melhor, se concretamente política externa e sociedade 

caminham dissociadas, ou seja, se a forma como o Brasil se apresenta 

externamente é, mesmo, tão diferente da forma como se coloca internamente, 

ou, se essa diferença realmente ocorre, de que maneira se processa. 

Diante do exposto, resolvemos dividir esse estudo em três capítulos. O 

primeiro, intitulado “A ilha de calibans chamada Brasil”, em que iniciamos com 

uma revisão das personagens que dão nome a essa tese: Próspero e Caliban, 

presentes na obra de Shakespeare, A tempestade (1611), procurando 

identificar suas possibilidades de uso e de que forma esses elementos entram 

no debate que nos propomos realizar. 

Nesse sentido percebemos que Próspero e Caliban comportam 

diferentes leituras, sobretudo pós-coloniais, que dizem respeito, em sua 

maioria, à relação entre colonizador e colonizado, encarando o Caliban como 

símbolo dos povos da América Latina.  

Além disso, advogamos pela perspectiva decolonial, apresentada nesse 

momento, como possibilidade de rever a sociedade brasileira e, significando ao 

mesmo tempo, como diz Mignolo (2011), “the end of a long history of Western 

hegemony and of racial global discrimination” 2 (p. 48) , pois a decolonialidade é 

um projeto de superação de uma suposta inferioridade, fruto da memória 
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colonial, e que afetaria a participação social, num processo de reprodução do 

que o intelectual Aníbal Quijano (2005) chama de Matriz Colonial de poder, 

sobre a qual discutimos .  

Foi justamente a construção da Matriz Colonial de Poder, fundamentada 

na classificação racial, que conferiu à “invasão” da América a “desculpa” de 

dominar para civilizar, porquanto se tratasse o autóctone das terras americanas 

como racialmente inferior, o que fez dos encontros coloniais processos de 

controle e manipulação. 

Diante disso consideramos importante voltar ao período de expansão 

marítima portuguesa, no sentido de observar como Portugal agiu externamente 

e sua relação, poderíamos dizer, estreita com a Espanha, baseada em alianças 

com casamentos reais.  

Além disso, buscamos entender, por meio da noção de ciclos sistêmicos 

de acumulação de Giovanni Arrighi, como se construiu esse sistema de 

expansão marítima dos Estados europeus, que levou Portugal a “invadir” as 

terras, depois conhecidas como Brasil, no final do século XIV e início do 

seguinte.  

Passamos a compreender que, pela necessidade europeia de se 

encontrar e controlar uma rota para o Oriente, as Américas e a África tornam-

se importantes por formarem o circuito comercial do Atlântico, além de ser o 

momento de surgimento do que entendemos como sistema-mundo moderno 

capitalista, conceito de Immanuel Wallerstein, que se altera para sistema-

mundo moderno colonial, quando começamos a considerar o papel 

desempenhado pela América e a colonialidade nesse processo, sem a qual, de 

acordo com a perspectiva decolonial, não é possível mais se falar em 

modernidade. 

 Não podemos deixar de observar, ainda no que se refere à política 

externa portuguesa nesse período, a aliança estabelecida com a Santa Sé, 

presente desde a Idade Média, especificamente durante as Cruzadas, mas que 

no momento em voga refere-se a converter almas e formar o corpo do império. 

Além, é claro, de considerar a questão do lusotropicalismo, como justificativa 

para a capacidade de adaptação do português aos trópicos e a construção de 

outro tipo de sociedade: a luso-tropical, embora esse termo carregue em si 



 

muitas críticas, entre elas de ser um mito e/ou falsa interpretação, por 

desconsiderar as lutas interétnicas na época colonial.  

Nesse sentido ainda falamos sobre a chamada “economia da mercê”, 

que seria o alicerce onde se estruturaria a colônia portuguesa na América, 

baseada na ideia de que haveria a construção de relações fundamentadas em 

obrigações recíprocas, o que levaria à produção da concórdia entre os 

diferentes estratos sociais, mas uma produção artificial, já que ratifica a 

desigualdade hierárquica já existente. 

Em função desse mito ou falsa interpretação nos voltamos aos primeiros 

contatos entre portugueses e indígenas em solo americano,  e percebemos que 

os cronistas lusitanos, no final do século XVI, passam a tratar os índios como 

se inferiores, entre outros aspectos, por lhes faltarem na língua, segundo 

Sousa (2010), as letras F, L e R, o que significaria a ausência de Fé, Lei e Rei, 

revelando uma visão preconceituosa em relação à religiosidade e aos sistemas 

de ordenamento e comando dos indígenas. Ademais, esses cronistas 

desumanizavam os índios e reproduziam a ideia da terra vazia como forma de 

impulsionar a colonização da América, ou seja, retiravam essas populações de 

suas áreas, ao menos no discurso. 

A leitura desses escritores vem ao encontro da perspectiva de “missão 

civilizadora”, a partir da qual se justificam muitas ações adotadas por Portugal 

em relação aos primeiros habitantes da América, como se o fato de se explicar 

os motivos que levaram à violência cometida fosse suficiente. 

Vamos, pois, ao debate entre Ginés de Sepúlveda e Bartolomé de Las 

Casas, para demonstrar a ideia advogada por este de trazer o indígena à 

civilização por meio da “arte de convencer”, ou seja, a partir da argumentação, 

mas que cai por terra em nome da noção de que a guerra contra a barbárie é 

legítima em si, não necessitando de justificativas. 

Procuramos, ainda, pensar um pouco sobre a formação territorial 

brasileira, levantando a ideia de que o indígena atuará como “guardião de 

fronteira”.  

Terminamos o primeiro capítulo procurando demonstrar, ainda, a 

necessidade de se utilizar a perspectiva intercultural, por ser a forma que 

encontramos de buscar o diálogo, ou pelo menos exaltar essa necessidade, 

diante da diversidade social que representa o Brasil. 



 

No segundo Capítulo, intitulado A construção do território brasileiro em 

perspectiva histórica e social, procuramos entender de que forma se processou 

a conformação territorial brasileira, tanto em seus aspectos sociais, com o 

indígena sendo um instrumento para a manutenção das fronteiras, como no 

caso da Guerra contra o Paraguai (1864 – 1870) sobre a qual debatemos; 

quanto nas questões legislativas como a Lei de Terras, de 1850, ou os tratados 

internacionais que delimitaram algumas áreas de domínio nacional, como o 

Tratado de Madri, de 1750. 

Começamos, então, por levantar algumas possibilidades de uso para os 

termos território e fronteira, pois, eles constituem conceitos importantes nesse 

momento, cabendo-nos mostrar como os encaramos. O território é, pois, visto 

não só em sentido material, mas relacionado à ideia de pertencimento, por seu 

valor, não só, social, mas simbólico. Já a fronteira precisa, em nossa análise, 

pressupor encontro, conflito, dinâmica, disputas e negociações. 

E é baseado nessas perspectivas que nos dirigimos ao estudo mais 

detido acerca da formação territorial brasileira, começando pelo Tratado de 

Tordesilhas, de 1494, considerado como a Matriz da História do Brasil e no 

qual se desconsidera a soberania indígena sobre as terras já ocupadas, por se 

criar a ilusão da terra vazia.  

Além disso, há o cumprimento da pena de degredo na América, o que 

faz dos sentenciados, colonizadores e súditos da Coroa portuguesa na colônia. 

E, ao mesmo tempo, a adoção da sesmaria como um incentivo à produção 

agrícola e ao povoamento, como se tenta atestar com um despacho de 1744, 

parte da coleção de documentos históricos do Arquivo Nacional, quando se diz 

em conceder maiores extensões de terras nos sertões.  

Como parte dessa política de povoamento vão se promover os 

aldeamentos, que ademais vão servir como reservas de mão de obra e postos 

de defesa das posses europeias, o que coaduna com a política de colonização 

linguística, que inferioriza o Outro, indígena, a partir de sua língua e, confere ao 

português seu status de língua hegemônica, no sentido de promover a 

integração desse contingente como trabalhador nacional. 

Essa ação agressiva por parte do Estado português nos leva a entender 

porque se estabelecem alianças entre Portugal e os indígenas, considerando-

se que esse foi o modo encontrado pelos índios de preservarem-se, assim 



 

como parte de seus territórios e a possibilidade de atuar no sistema então 

vigente. As negociações e alianças foram, então, uma resposta às 

contingências do momento vivido, que, ao mesmo tempo, ajudaram Portugal a 

preservar a conformação espacial da América. 

Tendo em mente essas questões chegamos ao período da União Ibérica 

(1580 – 1640), em que precisamos discorrer sobre as disputas europeias na 

América, sobretudo no que se refere à Holanda e sua invasão a Pernambuco, 

que significou um grande perigo à soberania da União, particularmente, de 

Portugal, pois a Holanda é expulsa da região apenas em 1654, após a 

Restauração. Questão que é exemplificada em um alvará de 1657, onde 

Francisco Barreto, membro do Conselho de Guerra português, fala sobre a 

necessidade de proteger essa região, mesmo após a expulsão dos holandeses. 

Além disso, há a interiorização do território brasileiro por meio do 

comércio e, sobretudo, pelas bandeiras, que assumirão grande importância na 

construção da identidade nacional no período de 1890 e 1930 e também no 

governo Vargas (1930 – 1945), não encobrindo sua relevância anterior a esse 

momento, como se tentou mostrar na carta de Affonso Furtado de Castro do 

Rio de Mendonça, governador-geral do Estado do Brasil, na segunda metade 

do século XVII, em que assevera que as bandeiras trariam tranquilidade ao 

sertão, retirando do mesmo os povos bárbaros.   

Aqui também é necessário retomar as relações entre Igreja e Estado 

português, não apenas em termos de catequese, mas na posse de territórios, 

através da subordinação dos indígenas a aldeamentos e reduções jesuítas. 

Além das alianças que se estabeleceram com índios, contra indígenas hostis, e 

que serviram para garantir a posse definitiva do território. 

Não podemos esquecer que é nesse contexto que se assina o Tratado 

de Madri (1750), baseado no uti possidetis de facto, ou seja, na ocupação 

efetiva do território, o que legitima, de certa forma, a presença das bandeiras 

no interior da América e aproxima os contornos brasileiros à ideia de Ilha-

Brasil. 

Procuramos debater nesse momento a política indigenista, por entendê-

la como parte da política portuguesa e, depois, brasileira de manutenção e 

conquista de territórios, sendo esta considerada, doce nas palavras, mas 

extremamente violenta em termos de ação, como é o exemplo do Diretório dos 



 

Índios (1757 – 1798), que é revisitado e a partir do qual se percebe que o 

objetivo era integrar o indígena à sociedade nacional, tornando-o imperceptível 

por meio da miscigenação, perspectiva a que se chega a partir da leitura do 

que estabelece o próprio Diretório. 

Chegamos



 

Caminhamos, pois, no sentido de usar as fontes governamentais para 

enxergar as disparidades entre o discurso estatal e a realidade empírica da 

estrutura social. Lançamos-nos a esse desafio entendendo que a diplomacia 

pode ser vista como uma determinada elite que faz “malabarismos” para forjar 

um “povo” diverso do presente em território nacional, visando sanar seu 

problema de incompatibilidade com a sociedade da qual deveria ser uma das 

vozes. 
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