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RIBEIRO, Magno Jonas. Desilusões e desigualdades brasileiras: Coronavírus, decolonialidade e o 

problema latino-americano. Revista International Integralize Scientific. Ed.05, n.1, p. 08-24, 

Novembro/2021. ISSN/2675-5203 
 

RESUMO 
O objetivo deste estudo é propiciar o alargamento da concepção histórica sobre a formação do Brasil, da sua 

história e do seu povo a partir de sua colonização e gestão pelos senhores, nobres e burgueses na condução de sua 

história, e como isso culminou no aparecimento e manutenção da desigualdade social no Brasil. O presente trabalho 

também quer demonstrar como o sonho do paraíso latino-americano, visto pelos espanhóis e portugueses sobre a 

américa, se transformou numa desilusão de uma terra explorada, saqueada e dominada pelas elites burguesas 

vindas nessa empreitada. E por fim, como surgimento do vírus Sars-CoV-2 e sua proliferação no mundo, 

escancarou ainda mais a desigualdade no Brasil e na américa latina, levantando mais uma vez a seguinte questão: 

Quando iremos combater de fato as políticas da elite burguesa brasileira, os grandes grupos de empresários e a 

ação dos países ditos imperialistas que assolam o Brasil e a américa latina desde os tempos remotos, até os dias de 

hoje? 

Palavras-chave: Brasil. Coronavírus.  Colonização. Desigualdade. 

 

ABSTRACT 
The objective of this study is to provide the broadening of the historical conception of the formation of Brazil, its 

history and its people from its colonization and management by lords, nobles and bourgeois in the conduct of its 

history, and how this culminated in the emergence and maintenance of social inequality in Brazil. This work also 

wants to demonstrate how the dream of a Latin American paradise, seen by the Spanish and Portuguese about 

America, turned into a disillusionment of a land explored, plundered and dominated by the bourgeois elites coming 

in this endeavor. And finally, with the emergence of the Sars-CoV-2 virus and its proliferation in the world, 

inequality in Brazil and Latin America has further opened up, raising once again the following question: When 

will we really fight the policies of the Brazilian bourgeois elite , the large groups of businessmen and the actions 

of the so-called imperialist countries that have devastated Brazil and Latin America since remote times, until 

today? 

Keywords: Brazil. Coronavirus. Colonization. Inequality. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Um dos grandes problemas enfrentado no Brasil hoje é a desigualdade social. Pelo Brasil 

ser um país de grandes dimensões territoriais e acomodar boa parte da população pobre da 

américa latina, isso coloca o Brasil no centro de uma questão importante do qual o país vive no 

momento: A pandemia do coronavírus. 

Mas por definição e objetivo na direção do trabalho, é importante ressaltar a finalidade 

de separarmos o que iremos entender enquanto desigualdade social no Brasil, dada as diferenças 

que hoje o país coloca como as mais variadas desigualdades, desde classe, econômica até a de 

gênero. 
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Num primeiro momento sobre esse tema, devemos nos questionar: será que as garantias 

básicas para uma sociedade se manter funcionando estão sendo garantidas e assistidas pelo 

estado brasileiro? É um questionamento sério a se fazer, pois se o estado brasileiro não garante 

o mínimo de políticas públicas, saúde, educação, segurança e etc. Como então podemos de fato 

exigir uma sociedade mais igualitária, desenvolvida e com uma discussão ética eloquente sobre 

melhorias a população? 

Segundo dados do relatório da PNUD (Programa das nações unidas do 

desenvolvimento) do final de 2019 sobre a desigualdade econômica, o Brasil é o 7° pais do 

mundo mais desigual, pois 41,9% da renda total do país está com 10% dos mais ricos. Um outro 

dado é sobre o salário mínimo. Metade dos brasileiros vive com apenas R$413,00 por mês, 

segundo o IBGE (PNUD). 

É nesse aspecto que precisamos entender de fato como se deu a origem do estado 

brasileiro e a construção de suas estruturas e formações políticas de equidade, a fim de 

esclarecer o porquê a população brasileira é vítima dessa mentalidade cultural que é passada 

através dos séculos, desde seu descobrimento, mas com um agravamento: A pandemia do 

Coronavírus. Essa pandemia está atingindo o mundo todo com números expressivos de mortos 

e infectados, aterrorizando a economia e forçando líderes a tomar providencias que muitas vezes 

soam como duvidosas, entre salvar a população e instaurar contenções diante o avanço do vírus 

ou proteger a economia, supondo que “sem economia, não há trabalho e por conseguinte, não 

há vida.”   

Esse é exatamente o dilema vivido no Brasil na pandemia do coronavírus. Medidas 

tomadas pelo poder executivo do governo federal, visam dar uma atenção maior a economia do 

que a políticas sanitárias para impedir o avanço da pandemia, promovendo desinformação e 

atos que colaboram para a proliferação do vírus. Mas, por que no Brasil é comum setores da 

economia (empresários, banqueiros, bilionários, famílias tradicionais e oligarquias) terem, 

historicamente uma influência vital nas decisões do país quando envolve questões de origem 

econômica e de distribuição de renda, igualdade de classes, levando a uma direção em que o 

povo sempre é penalizado, obtendo serviços precários e tendo suas garantias básicas de 

investimento sendo negligenciada por essa gestão autocrática e de distribuição econômica? 

No Brasil da pandemia, vemos o quanto essa atitude está dilacerando a sociedade e 

fazendo com que o povo continue vivendo nas mesmas condições desiguais de sempre, mas 

com um agravante: O vírus força a tomada de decisões, e essas decisões atingem a economia e 

a economia é instrumentalizada por essas classes citadas acima, o que acaba contribuindo para 

generalização da desordem e da crise política, econômica e sanitária que vivemos hoje. 

Por isso, o presente trabalho pretende analisar as origens dessa mentalidade cultural 

brasileira na sociedade e na política, e porque aparentemente o Brasil sempre teve essa questão 

enquanto um problema para o avanço de modernização e desenvolvimento de nossas 

instituições econômicas e políticas, nos fazendo refletir até na possibilidade de isso não ser 

somente uma questão pontual, mas um grande problema que não envolve só o Brasil, mas toda 

a América Latina. 

 

O IMAGINARIO BRASILEIRO 

Para entendermos como as coisas chegaram em como estão hoje, é importante constituir 

um panorama histórico do Brasil e do seu povo. Como tais questões, condutas e atitudes 
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resultaram na constituição da desigualdade no Brasil, como já citado, em diversas frentes, mas 

direcionando aqui nesse trabalho, a econômica e a social. Para isso, faça se importante 

entendermos o que é o Brasil e qual a sua história e de seu povo.  

Darcy Ribeiro em sua obra O povo brasileiro (1995) desenvolveu um estudo com cerca 

de 30 anos de vivencias, pesquisas e compilados sobre o que de fato seria o povo brasileiro e o 

que fez com que esse povo fosse criminalizado, marginalizado e vítima de uma segregação 

econômica e social, que para o autor começou com a colonização dos povos ibéricos na américa.  

Ribeiro (1995) argumenta que o povo brasileiro é formado a partir de três matrizes 

étnicas, a saber: Os povos europeus, indígenas e africanos. A miscigenação desses povos 

formara o que o autor chamou de Caboclos, mamelucos, sertanejos, crioulos, matutos, gaúchos, 

gringos e caipiras. Cada um com suas particularidades e subsistência nas mais diversas regiões 

do Brasil.  

É na origem desses povos que constituiu se novas formas e alternativas de existir no 

Brasil dentro um processo de subversão étnica, ou seja, os filhos desses povos matrizes são 

destituídos da cultura de seus pais, muitas vezes por abandono e segregação. Por exemplo, por 

não serem considerados europeus enquanto classe e elite dominante ou por não se identificarem 

com a cultura indígena ou a cultura africana. Isso implicaria em sua existência uma experiencia 

de marginalização e criminalização étnica, influenciando assim esses povos a construir sua 

própria cultura para desenvolver sua própria identidade cultural. Um dos resultados disso foi o 

aparecimento dos primeiros bandeirantes (Ribeiro, 1995).  

Esse processo de miscigenação dos povos matrizes, na construção de uma nova cultura 

e a ocupação desses povos no território brasileiro, segundo Ribeiro (1995) foi debaixo de 

guerras, sangue, revoltas e massacres implicando na manutenção de classes e hierarquia, 

(Europeias) daqueles povos que não tinham uma cultura para se identificar, afinal, a elite branca 

portuguesa não queria dividir o mesmo espaço e direitos com esse novo indivíduo que aparecia. 

Esses povos deram início ao que somos hoje, o povo brasileiro, ou como cita Darcy Ribeiro 

(1995) a Nova Roma.  

Dado esse argumento de Darcy Ribeiro (1995), podemos perceber como existir nesse 

território que hoje chamamos de Brasil, desde o início de sua colonização foi tratada com 

violência, exploração e disputas contra esses povos que não compartilhavam dos valores da 

nobreza e da burguesia, fazendo com que a prioridade de existir sejam daqueles que sempre 

detiveram os poderes e as regalias de usufruir de privilégios vindo de suas famílias através dos 

mares do velho continente. Mas, isso também possui sua contradição e é isso que o sociólogo 

brasileiro Sergio Buarque de Holanda levanta em suas teses sobre a história do Brasil e do povo 

Brasileiro.  

Sergio Buarque de Holanda, na obra Raízes do Brasil (1995) retrata a origem, povo e 

funcionamento do Brasil a partir de alguns conceitos particulares de sua obra, influenciado por 

um dos grandes autores da sociologia, Max Weber. Um deles sera destacado aqui nesse 

trabalho, seria: Os descobridores do Brasil.  

Segundo Holanda (1995) para entendermos como se deu a origem do povo brasileiro e 

sua cultura, primeiro precisamos entender quem são os colonizadores da américa, ou seja, como 

funcionava a mentalidade portuguesa e espanhola da época. Para isso, precisamos observar o 

seguinte, Portugal e Espanha são países europeus que estrategicamente estão mais próximos da 
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américa. A posição geográfica desses países era fundamental pra gente entender como se deu 

esse processo de expansão marítima (Holanda, 1995). 

Mas além disso, esses dois países tinham mentalidades civis e hierarquias feudais 

diferentes de outros países de sua época, como na Inglaterra e na França. Ou seja, o processo 

de estratificação social nos povos ibéricos não era como em outros países europeus, e isso 

contribuía para o aparecimento de uma burguesia mercantilista nesses países, fazendo com que 

esses povos tivessem maior liberdade em comercializar e explorar os mais diversos territórios. 

Esse processo comercial ganhou seu auge ao final da idade média com o início dos estados 

modernos, influenciando assim no que foi chamado de neocolonialismo do séc. XVIII 

(Holanda, 1995).  

Essa mega expansão realizada por portugueses e espanhóis no início da modernidade, 

fez com que eles pudessem construir e traçar rotas a fim de facilitar suas expedições 

mercantilistas, e assim, colaborando com a descoberta do novo mundo. Ora, o homem 

português, principalmente, o homem moderno português, era visto como um homem livre, que 

pensa por si só e independente de seus meios de vida (Holanda, 1995). 

Exatamente por isso Holanda (1995) cita que esses dois países, mais precisamente 

Portugal, foi de certa maneira prejudicado por essas condutas e ideais aventureiras de comercio 

no fim da idade média, pois acabou influenciando o país a se tornar vítima de guerras, invasões, 

dívidas e disputas. Tais ideais, o autor cita, contribuiu para a ausência de uma hierarquia feudal 

portuguesa consistente e  respeitada, fazendo com que esses episódios violentos fossem 

recorrentes. 

Esse tipo de mentalidade frágil, provinda de hierarquias feudais portuguesas, somada a 

desestabilizações organizacionais, dívidas e um espírito aventureiro para comercializar e 

expandir desenfreadamente, foram condutas cruciais transmitidas para a colônia brasileira ao 

longo dos anos, contribuindo assim para a construção de uma das partes fundamentais de nossa 

cultura (Holanda, 1936).  

Holanda, (1995), argumenta também que o fato de os povos ibéricos serem povos que 

possuem uma relação diferente de uma “Europa medieval”, comparado a outros países, se dá 

pela formação moral de sua própria cultura a partir de uma herança greco-romana. Pois, na 

Grécia trabalhar não era bem-visto na sociedade e tiraria a dignidade do homem cidadão de 

Atenas, sendo executado apenas por escravos, metecos (livres comerciantes) e mulheres, pois, 

o homem deveria cumprir outras funções mais importantes naquela época, a saber, reflexões 

sobre filosofia e participação política.  

Com isso, a colonização da península ibérica foi realizada pela expansão e atividade dos 

povos greco-romanos (principalmente metecos) na ocupação desses territórios. Esses povos por 

desenvolverem uma relação de subversão com o trabalho a partir de uma lógica excludente, ou 

seja, a partir da noção que “trabalhar tira a dignidade das pessoas”, fez com que a relação e o 

desenvolvimento com o trabalho se transformassem numa experiencia de relaxo, desleixo ou, 

como cita o Holanda (1995), aventureira, sem qualquer tipo de organização mais concreta e 

robusta.  

Holanda (1995) conclui que o homem português é um homem livre e aventureiro, 

prático, que pensava em lucros e explorações. Relacionava se de forma atípica com o trabalho 

do que outros homens europeus medievais. E essa cultura de relacionamento estabelecida no 

modelo greco-romano de trabalho (relaxo, aventureira, desleixada, etc.) é tida, como influência 
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concreta na colonização da américa, ou, mais precisamente do território brasileiro, como cita o 

autor: “Podemos dizer que de lá, veio a forma atual de nossa cultura. O resto, foi matéria que 

se sujeito mal ou bem a nossa forma (HOLANDA, 1995)”  

Dessa forma, podemos entender que toda a cultura Brasileira, in essentia, tem esse tipo 

de identificação a partir da mentalidade de ideais portugueses. Vale ressaltar que Darcy Ribeiro 

(1995) quando cita que o povo nascido a partir da miscigenação e marginalização de sua cultura 

de origem, ou seja, a cultura de seus pais, faz com que eles sejam responsáveis pela formação 

de sua própria cultura, uma cultura específica e singular, dando origem a cultura brasileira. 

É importante perceber que a influência da mentalidade vinda de uma cultura já 

estabelecida e imposta a força, também contribuiu como um modelo de orientação, para a 

formação dessa nova cultura, a cultura brasileira. Ou seja, a cultura brasileira mesmo com sua 

autenticidade na sua origem pós miscigenação, ainda sim é um reflexo do que veio dos povos 

portugueses, dessa frágil e desleixada hierarquia medieval e desses aventureiros que não estão 

preocupados com o esforço e organização racional. Isso acabou contribuindo para a exploração 

e uso de mão de obra nativa e africana para alcançar seus mais deletérios objetivos: extrair 

riquezas a qualquer custo (Holanda, 1995).  

Nesse aspecto, a imposição pela força seria um dos métodos mais utilizados pelos 

portugueses. Pois foi através desses métodos de controle, domínio e violência que eles puderam 

criar formas de manter e expandir seus privilégios. Auxiliando assim seus povos e seus valores 

em detrimento aos novos povos que aqui surgiam e reivindicavam terras e lugares para 

sobreviver. É isso que vai influenciar no aparecimento de um conceito, desenvolvido pelo 

jurista, Raimundo Faoro, chamado estamento burocrático e patrimonialismo.  

Para Faoro (1958) assim como Sergio Buarque de Holanda, precisamos compreender a 

cultura de nossos colonizadores para levantarmos as questões fundamentais sobre a mentalidade 

que contribuiu na base da constituição da cultura Brasileira. Para isso, o autor em sua obra Os 

donos do poder (1958), dialoga com Holanda ambos fazendo uma profunda análise sobre a 

cultura lusitana.  

Segundo Faoro (1958) Portugal foi o primeiro país europeu a incorporar em sua cultura 

os aspectos e ideais de um estado moderno, pelo fato de o homem português ter em sua cultura 

a mentalidade libertária, prática e aventureira, características essas vindas de sua origem greco-

romana com relação ao trabalho. Isso fez com que o mercantilismo, explorações e expedições 

visando o lucro e uma nova saída a seus problemas econômicos, fosse uma alternativa 

importante para o país. Com isso, esses comerciantes formaram um tipo de burguesia que 

ostentava seus lucros e posses.  

Essa situação fez com que os nobres se aproximassem dos comerciantes através da 

cobrança de impostos, e isso possibilitou a formação de um conluio e a incorporação desses 

comerciantes burgueses a nobreza, a fim de reforçar os laços entre si e a manutenção do 

estamento burocrático ainda presente na cultura lusitana, mesmo com a ascensão do estado 

moderno (Faoro, 1958). 

O estamento burocrático é um tipo de estratificação social que consiste em manter 

privilégios, poderes e facilitações para uma elite dominante, como ocorria nos feudos. Ou seja, 

esse tipo de prática contribuía para a inserção de privilégios, conluios e parcerias entre o rei, o 

nobre e o comerciante burguês, para desfrutarem das riquezas conquistadas em suas colônias a 
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partir da exploração, mão de obra escrava, acordos e invasões, fazendo assim a burguesia se 

tornar tão parasitaria como a nobreza (Faoro, 1958).  

O estado moderno é constituído pelos princípios básicos na separação do public e do 

privado, para que a partir do estabelecimento e das leis modernas, o indivíduo tenha a 

possibilidade exercer uma função ou um cargo de forma merecedora a partir de suas 

competências, virtudes e habilidade afim de contribuir para a manutenção e a política de 

construção desse novo modelo de organização territorial e de poder. Mas com o estamento que 

possibilitou a união entre a nobreza e a burguesia na origem da formação do estado português, 

fez com que as terras que eram do rei, que deveriam ser do reino e com o advento da 

modernidade seria transferido para o estado, continuou tendo influências pessoais do rei, que 

tomava decisões de interesse próprio sobre essas terras. Fazendo com que o acúmulo de 

riquezas, cobrança de impostos e a distribuição de cargos ofertados pelo estado constituísse 

uma política que visava somente interesses entre nobres e a burguesia, mantendo assim essas 

classes no poder e acima de quem não pertence a esse grupo social, promovendo a desigualdade 

na execução de quem detém o mérito para ocupar tal cargo (Faoro, 1958).  

Faoro (1958) articula que esse aspecto da cultura portuguesa, constituída entre o estado, 

a nobreza e a burguesia deram origem ao estamento burocrático. E era esse tipo de estamento 

que impedia eliminar qualquer ato de ostentação, gasto e distribuição desenfreada de riquezas 

e cargos pela nobreza e a burguesia do estado português. Por conseguinte, essa atitude 

influenciou no aparecimento de outro conceito importante para se entender os desdobramentos 

dessa cultura parasita e corrupta: O patrimonialismo, ou seja, quando os interesses privados são 

acolhidos e bem recebidos pelos mesmos nobres e burgueses que utiliza de cargos públicos para 

adotar tais práticas favorecendo sua classe. São exatamente essas mentalidades culturais 

portuguesas que chegam ao Brasil através da colonização e se espalham na forma de domínio 

do território brasileiro, ou seja, na época da colonização, império e da república, no Brasil 

formou se uma nobreza e uma burguesia, mais precisamente uma classe política dominante 

impondo uma lógica de funcionamento como fez em Portugal mantendo todos os privilégios, 

poderes, domínios e controle a uma pequena classe de famílias que se perpetua no poder.  

O estamento burocrático e o patrimonialismo são conceitos estruturados a margem dessa 

cultura portuguesa que segrega, discrimina e fortalece a criminalização e a desigualdade no 

território brasileiro. A herança dessa prática se perpetua até os dias de hoje e o povo brasileiro 

sente como essa prática é nociva a qualquer atitude justa que possa ser tomada em direção a 

mudança desse quadro, pois esse povo que foi marginalizado a partir de sua formação por uma 

violenta miscigenação e que foi resultado da origem dos povos matrizes brasileiros, convive 

com essa realidade sem uma esperança que possa mudar esse tipo de estrutura. 

O CAPITALISMO DA BURGUESIA BRASILEIRA 

A estratificação social, é separada teoricamente de maneira vertical em três formas, 

castas, estamentos e classes. Castas como famílias, estamentos como feudos e classes como 

grupos de indivíduos representados por sua ação e posição na sociedade. Na sociedade de 

classes, teoricamente, permite se a possibilidade de uma mobilidade da classe desabastecida à 

elite. Mas na prática, a elite burguesa não facilita essa transição, através de argumentos de cunho 

econômico que implica no aparato da exploração para extrair dessa classe mais pobre sua força 

de trabalho, deixando assim os explorados a ponto de subsistência. Com isso, a elite mantém a 

mesma estrutura de apropriação de mão de obra sem correr riscos de perdas de seu patrimônio.  
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Essa estrutura, o sociólogo Florestan Fernandes na obra sociedades de classes e 

subdesenvolvimento (1968), chamou de capitalismo dependente. Florestan (1968) dizia que o 

capitalismo se desenvolve de maneira diferente e desigual em cada país no mundo que adere 

seu sistema, e isso ocorre pela relação estabelecida entre os países ditos imperialistas e os países 

periféricos. É dessa relação que conseguimos mapear as características centrais do capitalismo 

dependente brasileiro e porque esse mecanismo dificulta e mantem essa separação vertical entre 

a burguesia e os periféricos, fazendo a manutenção e o aparecimento cada vez mais gritante da 

desigualdade de classes no Brasil. 

Fernandes (1968) argumentou que existe uma relação entre o tal capitalism dependente 

e o capitalismo imperialista, que implica na manutenção de países que já foram colônias a aderir 

esse tipo dependência econômica, pois os avanços tecnológicos e econômicos que esses países 

têm, como Brasil, são significantes e importantes, mas ainda assim, majoritariamente, uma 

economia subdesenvolvida. 

As características do capitalismo dependente propõem se encaixar no Mercado 

internacional como uma potência semiperiférica, ou seja, que apenas exporta material prima 

para as grandes potências. Isso faz com que os países subdesenvolvidos que aderem a essa 

medida se mantenham apenas como uma espécie de fornecedora de commodities (Fernandes, 

1968).  

Por conseguinte, o capitalismo dependente acaba que por efeito impor certas restrições 

sobre essa mobilidade de classe entre a elite e os mais desabastecidos para proteger a fragilidade 

existente na burguesia nacional, herança essa das colonizações ibéricas que tinham em suas 

características burguesas essa mesma fragilidade interna, protegendo assim as forças 

capitalistas nacionais de políticas participativas da população, que questionaria todo esse 

modelo de manutenção da lógica de poder dessa burguesia (Fernandes, 1968).  

Segundo a ONU (2019), o Brasil ainda tem uma economia dependente de bem primário, 

pelo país ainda ter grandes índices de exportações de commodies como recursos minerais, 

vegetais e agrícolas. Ou seja, a luta da burguesia subdesenvolvida tem fundamentos benéficos 

para si mesma, seus privilégios e para a economia brasileira, mas, sua atuação acaba que 

colaborando também para sua própria subserviência no cenário internacional sob as potencias 

hegemônicas (Fernandes, 1968). 

É aí que as coisas começam a fomentar, pois como a burguesia concentra o poder 

econômico somente a sua métrica e resguarda só seus privilégios, tudo o que pode acontecer 

nesse campo sempre corresponde primeiro a esses interesses, pois eles decidem e ditam o ritmo 

de como vai funcionar e quem vai participar desse mecanismo econômico, restringindo assim 

a uma pequena elite burguesa os rumos da economia e dos serviços no Brasil, tendo impacto 

até mesmo na democracia, pois não importa quem é eleito como presidente, as diretrizes 

econômicas de um capitalismo dependente continuam a funcionar da mesma forma, 

beneficiando essa mesma burguesia (Fernandes, 1968). 

 Essa elite sabota o povo de participar na compreensão desse mecanismo para ver se 

concorda ou não com tais diretrizes, pois o povo é parte dele, pelo fato de serem explorados 

pela sua mão de obra e assim não terem condições de montar assembleias e agremiações para 

poder reivindicar a precisão justa desse mecanismo que concerne na distribuição de renda e a 

crítica a concentração que esses grandes grupos fazem por meio desse mecanismo. Com isso, 

de maneira alienante, o povo periférico acaba colaborando com a manutenção desse modelo, 
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servindo essa pequena elite concentrada em suas oligarquias e seus interesses patronais, a isso, 

Florestan Fernandes (1975) chamou de autocracia burocrática. 

 

CORONAVÍRUS, DESILUSÃO E A DESIGUALDADE POPULAR. 

O resultado dessa política segregadora que assola o Brasil desde a época da colonização, 

passando pelo Brasil império e fazendo sua manutenção no Brasil  republicano ainda é evidente 

nos dias atuais. O País enfrenta a onda do vírus Sars-CoV-2, ou mais popularizado como 

“coronavírus”, um vírus que apareceu na cidade de Wuhan na China no final do ano de 2019 e 

deixou o mundo em alerta por evoluir de uma epidemia para uma pandemia, e com isso impactar 

a vida e a economia de muitas pessoas e países no mundo.  

No Brasil, o resultado dessa pandemia mostra que as mesmas oligarquias e a pequena 

burguesia que concentra o poder por todos esses anos, passando de geração em geração ou pelo 

patrimonialismo corruptivo, ainda continua ditando o ritmo das ações efetivas no país, 

promovendo a mesma segregação e interesses em suas mãos e nivelando os reais interesses do 

povo fazendo com que a desigualdade seja vista como sempre foi em toda a história do Brasil.  

O intuito desse trabalho não é apresentar todos os dados das condições atuais que o 

Brasil está enfrentando, pois o objetivo do mesmo é fazer um panorama histórico e sociológico 

da construção cultural de segregação e desigualdade realizada no Brasil desde sua invenção, 

mas para ilustrar a conduta dos representantes da nação (políticos, deputados e governo federal) 

duas medidas serão citadas aqui para contribuir com a reflexão de como o povo Brasileiro ainda 

vive as margens dessas relações severamente desiguais sob o aspecto econômico em 

comparação as grandes corporações que faz parte dessa burguesia minoritária e parasitara que 

insiste em manter o poder do Brasil em suas mãos.  

Com o aparecimento do novo coronavírus, as economias do mundo foram afetadas, e 

isso contribuiu para que medidas emergenciais fossem tomadas por quase todos os países para 

conter os avanços de infecções. Quarentenas, lockdowns, praticar a higiene das mãos, 

respiratória e principalmente distanciamentos sociais como foram as decisões tomadas por esses 

países a partir das orientações da OMS (Organização das Nações Unidas) e da OPAS 

(Organização Pan-Americana de saúde (OPAS, S.I).  

Isso teve um efeito como um impacto na circulação de oferta, demanda e consumo, e 

também na demissão de em massa de funcionários de seus empregos pelo fechamento 

temporário de comércios e locais de trabalho que pudessem piorar a proliferação do vírus.  

Tais ações não teve o mesmo respaldo e apoio do governo federal brasileiro, pois o 

palácio do planalto assumiu um posicionamento ideológico contrário as recomendações da 

OMS e da OPAS por defender formas de combate e proliferação viral de pesquisas e 

pesquisadores das mais diferentes linhagens. Essa posição fez com que o supremo tribunal 

federal através da medida provisória 926 de 2020, pudesse transferir a estados e municípios o 

poder de decidir sobre medidas próprias para conduzir o combate a pandemia. (Portal STF, 

c2020) 

Isso resultou num grande conflito de como deveria ser de fato trabalhado as questões e 

medidas sobre o avanço da infecção do vírus no país. Medidas foram tomadas pelo governo 

federal, mas tais medidas provocou discussões sobre sua eficácia e se realmente pudesse de fato 

auxiliar o povo, os micros empresários e os mais necessitados a enfrentar essa crise sanitária, 

que também contribuiu para uma crise econômica.  
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Entre o avanço da crise sanitária e da crise econômica, toda essa situação evidenciou um 

grande e velho problema brasileiro, que mesmo ao passar dos anos, ainda continua a ser o 

grande desafio em gestão desse país: a desigualdade social.  

Segundo a reportagem da revista RADIS Fiocruz, a OMS recomendou medidas para 

conter o avanço da proliferação do coronavírus no mundo. Dentre as medidas, a mais usada 

pelos países é a higiene básica (lavar as mãos) e o isolamento social,  que consiste em manter 

as pessoas em suas casas, a fim de evitar aglomerações no espaço público. Mas, o ponto da 

reportagem é exatamente esse: Quais as instalações de casas e a política de saneamento básico 

que a população carente tem acesso, sabendo do desafio continental que é enfrentar a 

desigualdade social no Brasil?  

Na mesma reportagem, é citado o CNS (conselho nacional de saúde) que informa sobre 

a importância de se proteger os grupos mais vulneráveis a contrair a infecção do coronavírus e 

assim ampliar o número de contágio entre esses grupos. Segundo a CNS, esses grupos são 

formados por moradores de ruas, com sofrimento ou transtorno mental, LGBTQI+, populações 

indígenas, negra, ribeirinha e trabalhadores que atuam em trabalhos informais, como catadores 

de lixo e camelôs.  

Isso trouxe à tona e escancarou um fato importante na desigualdade social do Brasil: 

Povos que não têm acesso as mínimas condições de moradia e saneamento básico, e/ou estão 

sem trabalho ou trabalhando de maneira informal, são extremamente vulneráveis ao presente 

momento, agravando assim o problema que em vez de ser só a proliferação do vírus, se 

transformou em famílias passando fome entre outros.  

No site da câmara dos deputados, na matéria intitulada “movimentos de direitos 

humanos alertam para o aumento de pessoas em situação de rua”, o pesquisador do núcleo de 

pesquisa da população de rua da Fiocruz, Marcelo Machado, cita que além do aumento da 

população de rua, houve também uma mudança no perfil de quem são esses moradores. Já o 

conselheiro nacional de saúde do Movimento Nacional da População em Situação de rua, 

Vanilson Torres complementa que 64% das pessoas entrevistadas na pesquisa no estado do Rio 

de Janeiro estão na rua porque perderam o trabalho, a moradia e a renda devido à crise do 

coronavírus.  

Na educação, segundo a UNICEF, através do site de notícias BBC, em novembro de 

2020, quase 1,5 milhão de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos não frequentavam a escola 

(remota ou presencialmente) no Brasil. Outros 3,7 milhões de estudantes matriculados não 

tiveram acesso a atividades escolares e não conseguiram estudar em casa. Não é uma situação 

democrática, mas alunos em escola privadas frequentam como dá, alunos de escola pública 

estão sem ir para a escola por não terem acesso à internet e nem condições básicas e de cuidado 

ao estímulo de frequência escolares.  

Já os povos indígenas, fizeram esforços para fechar seus territórios para que o risco de 

contaminação entre as mais variadas etnias fosse evitado, até o momento em que o estado 

pudesse exercer sua função de proteção a essa população. Mas não é exatamente isso que 

ocorreu segundo Célia, liderança indígena do povo xacriabá. 

Segundo Célia a reportagem da revista RADIS da Fiocruz, os povos indígenas nunca 

estiveram tão vulneráveis a uma situação alarmante como essa, e não é só pelo motivo da 

proliferação do vírus, já que alguns povos não têm noção e nem hábito das medidas de cuidado 

básico sanitário, como lavar as mãos, máscaras e álcool em gel. Mas, pelo aproveitamento dos 
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grandes grupos e oligarquias burguesas, formada por garimpeiros, grileiros, madeireiros e 

latifundiários que estão à espreita para invader seus territórios, com uma aparente negligência 

federal do caso, ampliando assim os problemas já causados pela pandemia, como podemos 

perceber, os mesmos conflitos e problemas que atravessam a história do Brasil não tem trégua.  

Isso são apenas alguns fatos levantados para descrever o que está acontecendo em 

território brasileiro nessa pandemia. E sobre isso, o governo federal optou por desenvolver 

algumas medidas para auxiliar o povo desabastecido e vulnerável no enfretamento dessa 

situação, dentre elas, como já citado em parágrafo anterior, destacamos duas sobre renda e 

economia: 

- 1) Segundo a Associação Brasileira da Auditoria Cidadã da Dívida (c2020), em 

março de 2020 o Banco Central transferiu aos bancos 1,2 dois trilhões de reais em 

uma medida do governo federal que visava ajudar as micro e medias empresas nesse 

período de fechamento de seus expedientes em função das orientações sanitárias de 

contenção ao vírus adotadas por alguns governadores. Tal medida oferecia concessões 

para empréstimos bancários para que assim os empresários pudessem manter seus 

negócios nesse momento difícil. porém o valor disponibilizado para ajudá-los apenas 

aumentou as concessões desses empréstimos em R$ 50,4 Bilhões, se comparado ao 

mesmo período do ano de 2019. Ou seja, pela necessidade de financiamento por conta 

do momento conturbado da crise vivido pelos empresários, do mês de março de 2020 

até o mês de maio de 2020, prazo último para requerer tal financiamento, os bancos 

mantiveram praticamente os mesmos requerimentos e contemplações de 

financiamentos do ano de 2019, tendo um tímido aumento de 5,4% em comparação 

ao mesmo ano, segundo os dados da tabela 1 do arquivo disponibilizado no final do 

mês de junho de 2020 pelo Banco Central BCB. 
 

- Diversas manifestações desses mesmos empresários noticiados na mídia comum, 

expressavam a dificuldade que tinham de fazer tais requerimentos e serem 

contemplados a esses financiamentos. Um dos motivos dessa dificuldade era imposta 

pelo Banco Central, pois seria para aderir o depósito voluntario do excedente do caixa 

dos bancos que os remunera diariamente, as custas da tal dívida pública, em que a 

média da taxa de juros tem se mantido alta, aproximadamente 9% ao ano, em média, 

segundo o relatório mensal da dívida do tesouro nacional. (Auditoria Cidadã da 

Dívida, 2020). 

- Ainda segundo a auditoria, o governo federal no dia 10 de junho de 2020, qualificou 

os bancos criando o fundo garantidor de operações FGO, para destinar recursos 

públicos garantindo os riscos das operações de crédito dos bancos, assim, os possíveis 

riscos de empréstimos são cobertos pelo tesouro nacional. E tudo isso é feito com 

dinheiro público. 

- 2) Auxílio emergencial é uma ajuda financeira para as pessoas de baixa renda e 

trabalhadores informais poder atravessar a pandemia. A primeira proposta que saiu no 

relatório da câmara dos deputados a ser pago era de R$500,00. Mas o executivo queria 

a pagar o valor de R$200,00. Então a oposição através da discussão e negociação em 

plenário conseguiu estabelecer o valor de R$600,00 por pessoa e R$1.200,00 para 

mães e contemplados do bolsa família na primeira rodada dos pagamentos, que foi de 

abril a julho de 2020. Já na segunda rodada o valor caiu para R$300,00 pessoas de 

baixa renda e trabalhadores informais e R$ 600,00 para mães, de agosto a dezembro 

de 2020. segundo o Site da câmara dos deputados federais (c2020). Mas segundo o 

site IG economia, citando uma pesquisa realizada por um grupo de mais de 70 

pesquisadores de instituições públicas e privadas, entre elas Oxford, USP e FGV, 

nesse período, o auxilio emergencial, sem um plano de informação coerente com as 

medidas básicas para contenção do vírus, influenciou as pessoas, mesmo nesse 

momento difícil a procurarem formas alternativas de aumentar sua renda rompendo 

assim com uma das medidas mais importantes para a contenção do vírus: o isolamento 

social. A pesquisa também mostrou que os contemplados pelo auxilio apresentou um 

risco maior de ser infectado do que aqueles que não foram contemplados, mesmo o 

governo tendo desenvolvido um aplicativo de celular para facilitar o uso do  benefício, 

o mesmo não impediu as pessoas de irem até os bancos para sacar o valor (também o 

fato do auxilio contemplar pessoas de baixa renda, muitas não tem celular e nem 
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acesso à internet para uso do aplicativo) e assim provocando filas e aglomerações no 

principal banco pagador do auxilio, a caixa econômica federal. Porém, nenhuma verba 

ou benefício foi renegociado ou diminuído de políticos e deputados do governo 

federal, que tem seus vencimentos em torno de 30 mil reais a média. Já no ano de 

2021, o governo resolveu não pagar uma terceira rodada do auxílio emergencial, 

gerando grande revolta social com aumento da fome e da pobreza, já que as duas 

rodadas de pagamento não eram suficientes para pagamento das demais despesas 

básicas como aluguel, conta de luz, água entre outras. Então pela pressão popular e de 

especialistas o governo aceitou pagar uma terceira rodada, em um valor de R$150,00, 

R$250,00 e R$375,00 de acordo com análise do cadastro (mães solteiras recebem 

R$375,00) 

Essas são apenas duas medidas dentre outras tomadas sob outros aspectos, para a 

contenção do vírus, que podemos entender que tais medidas e situações visavam mais uma vez, 

oligarquias que tem os poderes do país em suas mãos e mantem a mesma lógica quem sempre 

vigorou no Brasil, promovendo assim desigualdade e vulnerabilidade ao povo que não é 

contemplado por esses grupos.  

O resultado é que 250 óbitos pela doença a cada 100 mil habitantes são homens negros, 

e 140 óbitos a cada 100 mil habitantes são mulheres negras Segundo levantamento de dados da 

ONG instituto polis. Já um levantamento pelo IBGE mostra que mulheres, negros e pobres são 

os mais afetados, pois a cada dez pessoas que relatam sintomas de coronavírus, sete são pretas, 

pardos ou pobres. (PECHIM apud IBGE, 2020) 

Muitos hospitais do país atingiram a marca de 90 a 100% de ocupação nos leitos de UTI 

como foi o caso na cidade de Manaus, em abril de 2020 os hospitais públicos da cidade 

atingiram a marca de 96% na ocupação. Já em janeiro de 2021, no dia 5 desse mês, em um 

momento dramático da pandemia no Brasil a ocupação de leitos dos hospitais públicos chegou 

em 93%, já os particulares chegaram em 100%, causando um caos na saúde pública do estado 

do amazonas com pessoas morrendo por falta de oxigênio nesses mesmos hospitais. A 

expectativa de morte em um hospital privado na primeira onda de covid era de 00,2%. Já no 

hospital público 10% aproximadamente. A elite burguesa conta com seguros privados a sua 

disposição, já o pobre tem apenas o SUS. 

Nesse mesmo período de pandemia, iniciada no final de fevereiro de 2020, o governo 

federal recebeu em janeiro de 2021, segundo o veículo de notícias estado de minas (c2021) uma 

denúncia de como suas contas internas obteve um aumento substancial no ano de 2020. Órgão 

gastou no cartão corporativo o valor de R$20,1 milhões, contra R$14,9 milhões no ano de 2019, 

representando um aumento de 27%. 

Gastos nas férias do presidente entre os dias 18 de dezembro de 2020 e 5 de janeiro de 

2021 somou o valor de R$2,4 milhões de reais, sendo R$1,2 milhões com o cartão corporativo. 

A SGP (Secretaria geral da presidência da república) alegou que estas despesas, de R$1,2 

milhões de reais, são de sigilo “reservado”, com isso, sua publicidade está impedida de ser 

compartilhada pelos próximos 5 anos, cita a reportagem do site IG (c2021)  

Uma situação inusitada também nesse período pandêmico e de caos na saúde e na 

economia brasileira, é sobre as projeções do PIB. O PIB brasileiro no primeiro trimestre de 

2021 teve um aumento de 1,2% em comparação ao trimestre anterior.  

Mas, esse aumento não representou uma melhora econômica na vida das famílias que 

ficaram à mercê de um plano social e econômico que de fato pudesse contemplar suas 

demandas, pois, segundo o site de notícias a hora do povo (c2021), o prof. e economista do 
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departamento de economia da universidade do rio de janeiro UFRJ, José Luís Oreiro, cita o que 

realmente representou esse aumento em uma entrevista: 

O que aconteceu no 1° trimestre de 2021 foi o descompasso entre a oferta e a 

demanda. A oferta cresceu mais do que a demanda - na verdade você produziu para 

acumular estoques – e, como nas contas nacionais a oferta e a demanda têm que bater 

por definição contábil, esse excesso de produção foi contabilizado na avaliação de 

estoques. Esse movimento de recomposição dos estoques foi concluído e nós não 

vamos observar o mesmo comportamento exuberante para a Formação Bruta de 

Capital Fixo no 2º trimestre de 2021. Portanto, o que a maioria dos especialistas está 

acreditando é que o PIB do 2º trimestre de 2021 ou vai ser zero, ou muito próximo de 

zero, ou negativo. (hora do povo, 3 de junho de 2021). 

Ou seja, um aumento que favoreceu a elite e as classes burguesas brasileira gerida pelos 

grandes empresários. Denúncias de favorecimento do governo federal a grandes grupos e 

grandes empresários na agricultura por exemplo, segundo o site de notícias DW Brasil (c2021) 

ganham contornos notórios como o caso que foi citado num relatório na sessão regular na ONU, 

pela conselheira especial para a prevenção de genocídio Alice Wairimu Nderitu sobre a menção 

de alerta de risco de crimes e genocídio indígena no Brasil, pela ação do coronavírus e o 

aproveitamento da crise pandêmica, usada por esses grandes grupos, como já citado nesse 

trabalho, para invadir suas terras de maneira criminosa e violenta . Tudo isso, ao mesmo tempo 

que o país vive uma das maiores crises sanitárias de sua história, alcançando a marca de mais 

de 500 mil mortos no mês de junho de 2021, sendo 194.949 mil mortos no ano de 2020 e 

195.848 mil mortos em 2021 de janeiro a abril de 2021, segundo o site de notícias CNN (c2021) 

através do CONASS – Conselho nacional de secretários de saúde. 

Dentro disso, podemos entender que as mesmas logicas de segregação, que perpetua a 

desigualdade do povo brasileiro, na iminência da pandemia do coronavirus foram explicitas e 

continuamente realizadas como sempre foram expondo aos riscos a população desabastecida, 

fazendo com que a mesma seja alvo das mortes na maioria dos casos. Um fato que não mudou 

a forma como o país continua a explorar, discriminar e matar seu povo em nome de uma 

burguesia que detém o poder e todas as suas logicas de funcionamento. Terá alguma mudança 

um dia? 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS:  OU PIOR? 

A história do Brasil está marcada pela organização de um estamento burocrático, ou 

seja, o Brasil colônia, o Brasil império e o Brasil república, constituiu uma classe política 

burguesa dominante que se arraigou na estrutura de poder do estado, podendo exercer seus 

mandos e desmandos particulares num ambiente de gestão pública e com isso, impedir qualquer 

mobilidade ou possibilidade de ascensão e declínio. Portanto, a elite que está no poder, 

organizou se dessa forma para não sair mais, desde famílias, oligarquias, políticos e militares, 

que através de anos, décadas e até séculos, detém tais poderes. 

Mas uma coisa importante que deve ser ressaltada é como essa cultura brasileira foi 

constituída com o passar dos séculos após seu descobrimento e como certas características dos 

povos ibéricos ainda permeiam o território brasileiro.  

Holanda (1958) na obra visão do paraíso, vai discorrer sobre a mentalidade cosmológica 

dos povos ibéricos em relação ao descobrimento das Américas. Ele cita que os espanhóis 

acreditavam na ideia da existência de um jardim do éden na terra, e que esse pensamento 
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influenciava esses povos em suas condutas e formas de se relacionar com o território americano, 

diferentemente dos portugueses. Com isso, o autor vai fazer uma distinção nas mentalidades 

desses povos, dando uma ênfase na mentalidade dos portugueses.  

Segundo Holanda (1958) se por um lado os espanhóis e outros europeus tinham uma 

visão do paraíso quando mencionavam sobre o nascer do mundo novo e suas maravilhas 

paradisíacas na terra, os portugueses agiam mais como feitores do que colonizadores desse 

território até então desconhecido. Ou seja, os portugueses eram guiados por uma mentalidade 

utilitária e desencantada de mundo.  

Essa mentalidade utilitarista e desencantada portuguesa se dá por alguns motivos: a 

formação precoce da nação portuguesa, a integração tardia de Portugal ao resto da Europa, ao 

individualismo e culto a liberdade do homem português, a frouxidão da estrutura social e a 

fragilidade dos feudos e por fim, a conduta e influência portuguesa na desobediência das regras 

públicas (Holanda, 1958). 

Tais aspectos, vinculados ao imediatismo e o desleixo fez com que os povos portugueses 

explorassem o território brasileiro de maneira fútil, aventureira e sem respaldo e organização 

nenhuma, fazendo com que o rápido esgotamento das áreas exploradas fosse completamente 

abandonado, gerando assim uma expectativa de colher os frutos sem plantar as arvores, da 

recompensa sem esforço e da exploração individual, cada um com seu proveito pessoal, sem 

projeto e nem método (Holanda 1958). 

Holanda (1958) diz que ao longo dos séculos o Brasil recebeu outros tipos de influência 

cultural que contribuiu para amenizar os impactos dessa mentalidade imediatista e aventureira 

que gerou destruições, invasões e o saque de riquezas dos trópicos. Porém, os avanços de 

portugueses e espanhóis na construção de colônias e de apropriação do novo mundo influenciou 

também os revoltosos que descenderam dessas aventuras e da união entre os povos ibéricos e 

os povos nativos. 

É o caso do revolucionário Simon Bolivar que foi uma figura importante na libertação 

de muitos países da américa latina, a saber, Bolívia, Panamá, Colômbia, Venezuela e Equador. 

Ele tinha um grande sonho de unificar esses países e formar o que ele chamou de “Grã 

Colômbia” ou “pátria grande”, para que assim a américa latina tivesse em seu território uma 

confederação, estado forte, soberano, rico em minérios e matéria prima, e que fosse livre das 

amarras coloniais da época, propondo um modelo de república diferente dos europeus e dos 

estadunidenses (Silva, c2021). 

Mas seu plano caiu por terra, pois as elites de cada país tinham outros interesses e por 

isso divergiam sobre esse plano. Sua figura é central quando se fala em união da américa latina 

para o enfrentamento de políticas imperialistas, buscando a união dos povos latino-americanos 

e a conquista de seus direitos (Silva, c2021). 

Bolivar fazia parte da aristocracia venezuelana, crioullo (descendente direto de 

espanhóis que foram para as américas), tinha conhecimento importante sobre como era formada 

as elites das colônias espanholas e seus planos de poder, e é isso que torna Bolivar um 

personagem importante em toda essa trama (Silva, c2021).  

Segundo o economista Daron Acemoglu (2021), em entrevista ao site de notícias BBC 

News, cita que inspirado nas ideias iluministas e nas revoluções e independências do sec. XVIII, 

Bolivar tinha um objetivo claro, e cumpriu tal objetivo. Mas ao mesmo tempo, algo o mantia 

decepcionado e pessimista: Bolivar nasceu na elite e por isso, sabia a dificuldade que seria 
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apagar e mudar toda a história do colonialismo na américa latina. Também se preocupava com 

as instituições extrativistas e seu enfraquecimento devido a ação das elites locais sob seus 

direcionamentos que favorecia a concentração de tais poderes na mão dessas elites.  

E por fim e o mais importante: As elites não aceitariam a ideia de um desenvolvimento 

político e econômico da américa latina a partir de uma união dos territórios, pois o custo poderia 

ser perder seus mandos, poderes e propriedades. Ou seja, iriam se opor a esse desenvolvimento 

formando assim classes dominantes da américa, a partir de um autoritarismo constituído pelos 

poderes herdados de sua classe, colocando em xeque qualquer possibilidade democrática clara 

de ascensão desses países em direção a políticas de igualdade social (Acemoglu, 2021).  

Por mais que Bolivar tenha sido uma figura importante na história da américa latina, e 

não necessariamente na história do Brasil, podemos ver como os interesses da elite latino-

americano, descendentes diretos de espanhóis, se assemelham diretamente com a elite 

Brasileira na manutenção do poder. Claro que é importante ressaltar que a diferenças estruturais 

na constituição de cada elite. Mas no que concerne a concentração de poder e dos próprios 

privilégios, tais elites prejudicaram em sua constituição de direitos reais ao povo desabastecido. 

Por conseguinte, a independência não era a ideia final apenas o começo desse sonho (Acemoglu, 

2021).  

Com isso podemos concluir que toda a história da américa latina, é a história de um 

continente que sempre foi impedido de poder se desenvolver político-economicamente ao longo 

dos séculos, por conta de uma elite burguesa que perpetuaria mentalidades de poder e de uma 

herança colonial, seja no Brasil ou nos países de origem de colonização espanhola. Todos estão 

fadados ao mesmo projeto que permeia a história da américa latina: Um continente que foi 

criado por pequenos grupos de elites para exploração de terras, riquezas, e mão de obra.  

Mesmo que Sérgio Buarque de Holanda (1958) tenha citado uma diferença robusta entre 

portugueses e espanhóis sobre como se deu a colonização, o autor também confirma que ambos 

tinham mentalidades levemente parecidas quando se tratava de colonizar, explorar e dominar o 

novo mundo, mentalidade essa perpetuada até os dias atuais.  

É fato que as lutas pelos direitos, estudos sobre decolonialidade encabeçado por autores 

como Lélia Gonzales, Franz Fanom, Aníbal Quíjano e movimentos decoloniais como o 

movimento indígena presente na américa do sul o ALBA, ONIC na Colômbia, CONFENIAE 

no Equador, o movimento TIPNIS na Bolívia e o MST – movimento sem-terra no Brasil, 

formularam reflexões importantes para auxiliar o povo latino-americano a se conectar com sua 

cultura e apropriar de sua terra. 

Essa união entre povos tem aumentado nos dias atuais, mas ainda é cedo para entender 

se um dia, o Brasil e toda a América Latina terá uma chance real de desenvolvimento político, 

econômico e cultural, pois o imperialismo sob sua nova face, o neoliberalismo, mostrou como 

uma nova onda pode ser tão aterrorizante quanto, e assim, contribuir para a manutenção dessas 

mesmas elites manter todos seus poderes e privilégios de séculos.  

Mais do que nunca, com a aparição do novo coronavírus, as políticas de desigualdades 

ficaram ainda mais escancaradas, levando ao povo latino-americano a decidir de uma vez por 

todas: sejamos uma herança colonial, sem identificação cultural e fruto de uma miscigenação 

violenta, ou sejamos irmãos, povo brasileiro, que luta por sua liberdade de ser um cidadão, antes 

de tudo e legitimamente, latino-americano. 
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RESUMO  
Trata-se da análise destas três extintas civilizações: os Maias, da América Central; Incas, da região andina; e os 

Rapanui, como eram chamados os nativos da Ilha de Páscoa, no Oceano Pacífico. Por conseguinte, observaremos 

as causas de seu declínio e eventos que contribuíram para que estes povos fossem fatidicamente dizimados. Como 

desfecho, o paradoxo entre estas civilizações e as condutas tomadas pela sociedade atual com relação a preservação 

do Meio Ambiente. Para a elaboração, utilizamos artigos científicos relacionados ao tema.  

Palavras-chave: Maias; Incas; Rapanui; Preservação; Paradoxo.  

 

ABSTRACT  
It is the analysis of these three extinct civilizations: the Mayans, from Central America; Incas, from the Andean 

region; and the Rapanui, as the natives of Easter Island in the Pacific Ocean. Therefore, we will look at the causes 

of their decline and events that contributed to these peoples being fatally decimated. To conclude, it brings the 

paradox between these civilizations and the behaviors taken by the current society in relation to the preservation 

of the Environment. For the elaboration, we used scientific articles related to the theme.  

Keywords: Mayans; Incas; Rapanui; Preservation; Paradox. 

 

INTRODUÇÃO  

O presente estudo versa sobre o paradoxo entre a atual situação do ecossistema terrestre 

e as principais causas do declínio e extinção destas três antigas civilizações: Maias, Incas e 

Rapanui. Neste trabalho, abordaremos mais sobre o tema e analisaremos o desenrolar dos fatos 

que levaram estas civilizações a sua dissolução através do tempo.  

É notável que a sociedade moderna tenha acesso a toda história que nos precedeu, de 

acordo com registros e pesquisa detalhados. No entanto, também é possível observar que 

condutas impróprias de autopreservação continuam a ser opções atualmente. Neste pilar 

fundamenta-se este trabalho, com o intuito de fortalecer a ideia de aprendizado e reestruturação 

do pensamento humano acerca do que lhe é prioridade e do que lhe é dispensável.  

Assim, concluiremos trazendo uma comparação com a atual situação das civilizações 

modernas que, mesmo com o grande avanço das suas tecnologias e conhecimento, segue 

cometendo os mesmos erros de seus antepassados.  

 

OS MAIAS  

Iniciaremos abordando a Civilização Maia, de acordo com o artigo de Robin Wylie, da 

BBC News. Ele nos explica que em meados de 1500 quando os conquistadores espanhóis 

chegaram a América Central, “seu objetivo era derrotar a civilização maia, que dominava a 

região. Mas os colonizadores descobriram, ao chegar, que boa parte do trabalho já tinha sido 

feito para eles.” (WYLIE, 2016, p.1) 
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O povo sobreviveu. Houve inclusive resistência ao domínio europeu. Mas, quando os 

espanhóis chegaram, já tinha desaparecido o poder político e econômico que tinha 

erguido pirâmides e sustentado uma população que chegou a 2 milhões de pessoas. 

As primeiras cidades maias foram construídas no primeiro milênio antes de Cristo, e 

a civilização chegou a seu apogeu por volta de 600 d.C. (Idem, ibidem) 

 

Após dois séculos de estudo, ainda nos impressionamos com os maias, sua arte e 

arquitetura que nos mostram o quão talentosos artesãos eles eram (Idem, ibidem). Tudo nos 

leva a crer que eles também eram muito avançados intelectualmente, devido a seu incrível 

conhecimento matemático e astronômico, os quais eram utilizados para alinhar as suas 

pirâmides e templos com os astros (Idem, ibidem). O único tipo de escrita conhecida na 

Mesoamérica era uma “série de bizarros caracteres conhecidos como os Hieróglifos Maias” 

(Idem, ibidem)  

Toda a extensa gama de artefatos e maravilhas encontradas e atribuídas aos maias já 

serviriam para marcar sua história na humanidade, no entanto, o que realmente nos intriga é a 

maneira como esta civilização encontra o seu final (Idem, ibidem). 

 

Comecemos com o que sabemos: por volta de 850 d.C., após séculos de prosperidade 

e hegemonia, os maias começaram a abandonar suas cidades, uma depois da outra. 

Em menos de 200 anos, sua civilização tinha se tornado uma fração de seu passado 

glorioso. Haveria algumas ressurgências isoladas, mas a grandiosidade maia estava 

perdida para sempre (WYLIE, 2016, p.1). 

 

O que tornou o declínio da civilização maia tão inexplicável, além de possuir uma escala 

monumental, é que apesar de muito estudo, os arqueólogos ainda não chegaram a um acordo 

sobre o que o causou (Idem, ibidem). Da mesma maneira que no Império Romano, 

aparentemente não há nenhum culpado para a extinção dos maias (Idem, ibidem). Porém, há 

pesquisadores que acreditam que os maias podem ter sido vítimas de uma catástrofe, que 

derrubou cidade após cidade enquanto avançava império adentro (Idem, ibidem).  

Há inúmeras hipóteses sobre o assunto, as mais comuns baseiam-se em “invasão, guerra 

civil e colapso de rotas comerciais” (Idem, ibidem). Mas em meados dos anos 90, cientistas 

começaram a observar alguns dados sobre o clima da época naquela região e uma teoria se 

destacou: “a de que os maias sofreram um período de mudanças ambientais severas” (Idem, 

ibidem).  

Durante os séculos que antecederam o colapso, e que ficaram conhecidos como Idade 

Clássica, compreendendo os anos entre 250 e 800 d.C., a civilização maia teve um crescimento 

exorbitante, as cidades inesperadamente floresceram e as colheitas prosperaram (Idem, ibidem). 

As informações climáticas (normalmente provenientes de formações em cavernas) 

mostram que durante este tempo a área ocupada pelos maias teve alto índice de chuva. 

Mas a mesma análise de informações mostra que, a partir do ano de 820, a região foi 

assolada por 95 anos de secas periódicas, algumas durando décadas. Cientistas 

identificaram uma impressionante correlação entre a ocorrência das secas e o colapso 

maia. A maior parte das grandes cidades maias "caiu" entre 850 e 925 d.C., algo que 

coincidiu com quase um século de seca. Essa correlação não é suficiente para encerrar 

o mistério por si só, mas leva especialistas a desconfiar do clima como um dos 

principais causadores do declínio maia (Idem, ibidem). 
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Obviamente, 95 anos sofrendo com a seca abundante explicaria o declínio maia, mas há 

alguns problemas nesta teoria (Idem, ibidem). Um deles é que não foram todas as cidades que 

sofreram com a seca, as que vivenciaram a estiagem do século 9 estariam localizadas na área 

sul, onde atualmente estão a Guatemala e Belize (Idem, ibidem). Mas, na área norte, o povo não 

só sobreviveu como também desenvolveu-se (Idem, ibidem). Após vários anos, cientistas 

descobriram que os maias do norte também sofreram com a seca, e que foram acometidos por 

ela duas vezes, sendo a do século XI a maior da região em 2 mil anos (WYLIE, 2016, p.1). 

Isso com base no número de inscrições temporais na segunda metade do século 9. O 

mesmo padrão é encontrado em análise de carbono, que indicam, por exemplo, que a 

construção com o uso de madeira encolheu no mesmo período. Para os cientistas, esses 

dados mostram que também havia declínio político-social no norte maia, que pode até 

ter enfrentado a crise melhor que o sul, mas ainda assim sofreu declínio. Só que nós 

já sabíamos que Chichen Itza e os outros centros maias do norte tinham sobrevivido 

bem ao longo do século 10 (Idem, ibidem). 

 

Depois de uma tentativa de recuperarem-se durante um aumento no índice 

pluviométrico, “pesquisadores notaram outra queda na construção civil em diversos sítios do 

norte: gravações em pedra e outras atividades ligadas à construção caíram pela metade entre 

1000 e 1075 d.C.” (Idem, ibidem). E, como ocorrera dois séculos antes, “o segundo declínio 

também ocorreu em tempos de seca, ainda mais severa que no século 9” (Idem, ibidem).  

Mas, de que maneira apenas as mudanças climáticas derrubariam os maias?  

A civilização maia criou uma relação de dependência muito forte - tanto econômica 

quanto política - com a agricultura, e assim como outros povos, os maias dependiam do cultivo 

da terra para sua estabilidade econômica e também para manter a sua população (Idem, ibidem).  

Um argumento simples é que a escassez na produção de alimentos gradualmente 

diminuiu a influência política da sociedade maia e levou à desintegração social. Mas 

o processo não foi tão direto assim. "Sabíamos que já havia guerras e instabilidade 

política nos territórios maias antes das secas do século 9", diz Julie Hoggarth, da 

Baylor University, no Texas (EUA), e uma das coordenadoras do estudo climático 

publicado em dezembro (Idem, ibidem).  

Pode ser que estes conflitos tenham piorado o efeito das secas, que dificultara o estoque 

de alimento e intensificara a competição por recursos levando à inevitável ruptura social (Idem, 

ibidem).  

E há ainda mais uma explicação plausível, que se ampara no talento dos maias que além 

de exímios artesãos, eram escultores ambientais, e com o objetivo de produzir alimento bastante 

para alimentar milhões, “os maias escavaram imensos sistemas de canais que por vezes 

chegavam a centenas de quilômetros de extensão. Isso lhes permitia tornar áreas inférteis 

produtivas” (WYLIE, 2016, p.1).  

 

Eles também derrubaram imensas áreas de florestas para a agricultura e a construção. 

Alguns estudiosos creem que essas atividades teriam piorado os efeitos das mudanças 

climáticas: o desmatamento, por exemplo, teria tornado as secas mais rigorosas. Outra 

teoria é que o desenvolvimento da agricultura tenha levado a um crescimento 

populacional acelerado e mais vulnerável à escassez de alimentos (Idem, ibidem).  
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Em outras palavras, os maias alteraram rotas fluviais gigantescas, o que tornou inférteis 

áreas enormes, além de devastar florestas inteiras com o objetivo de construir e plantar 

desenfreadamente, para manter a população em crescimento exorbitante e acumular riquezas, 

sem preocuparem-se com o que aconteceria no futuro (Idem, ibidem). O efeito desta conduta 

irresponsável foi evidenciado com a brusca alteração do clima da região e o fatídico fim de todo 

o Império.  

 

OS INCAS  

Neste momento, analisaremos o estudo coordenado pelo pesquisador Alex Chepstow-

Lusty do Instituto Francês de Estudos Andinos em Lima, que observou uma série de sedimentos 

encontrados no Peru, mais precisamente na região de Cuzco, o qual sugere que “o antigo 

Império Inca se beneficiou de um período de aquecimento global (nos Andes) que durou cerca 

de 500 anos - exatamente na época em que aquela civilização conheceu seu maior apogeu.” 

CHEPSTOW-LUSTY (2009, p.1).  

O que concluiu-se foi que as altas temperaturas acabaram por permitir que os incas 

colonizassem elevadas altitudes pois “melhoraram as condições agrícolas e permitiram o 

cultivo de alimentos para sustentar uma população crescente e um exército poderoso” (Idem, 

ibidem).  

O estudo baseia-se na análise de uma sucessão de “sedimentos do lago Marcacocha, 

localizado 12 km ao norte de Ollantaytambo, um dos grandes assentamentos incas, contendo 

evidências das mudanças climáticas ao longo de milênios.” (CHEPSTOW-LUSTY, 2009, p.1).  

Durante a maior parte do primeiro milênio depois da era cristã, os sedimentos 

indicaram pouca presença de agricultura sustentada no lago, o que corresponderia a 

um período relativamente frio na região. A partir do ano 880, entretanto, os 

sedimentos passam a indicar um período de seca, que teria ocasionado a redução do 

volume do lago e eliminado duas culturas rivais andinas, os Wari e os Tiwanaku. A 

elevação da temperatura nos Andes a partir de 1100 foi, na visão dos pesquisadores, 

literalmente o divisor de águas na evolução da civilização inca (Idem, ibidem).  

 

As geleiras derreteram ao mesmo tempo que surgiam as novas técnicas de irrigação, o 

que auxiliava aos incas na produtividade agrícola e no ganho de altitude para as suas expedições 

(Idem, ibidem). Os pesquisadores afirmaram que esta condição de aquecimento inesperado 

permitia aos incas “explorar as atitudes mais elevadas (após o ano 1150), construindo terraços 

agrícolas que empregavam irrigação alimentada por geleiras, em combinação com técnicas 

agroflorestais deliberadas” (Idem, ibidem).  

 

Os pesquisadores relataram diversas evidências de pastos para llamas ao redor do lago 

entre 1100 e 1400, assim como de plantações de batatas nas áreas mais elevadas e de 

milho nos locais mais baixos. Além disso, eles verificaram níveis altos de pólen da 

Alnus acuminata, uma árvore andina cuja ocorrência está ligada ao reaproveitamento 

de solos agrícolas degradados. Isto tendeu a desaparecer a partir do século 16, 

coincidindo com a chegada dos colonizadores espanhóis, em 1532 (Idem, ibidem).  

 

Os pesquisadores ainda afirmaram que “no contexto de doenças e de uma população 

decrescente, as comunidades foram forçadas a migrar ou a trabalhar sob o sistema de 

encomienda (escravidão por dívidas)" (Idem, ibidem). Assim, a área cultivada cresceu muito 
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descontroladamente e “os canais de irrigação e os terraços não mais foram mantidos, caindo em 

desuso" (Idem, ibidem). Em meados de 1600 quando a ocupação agrícola daquela área 

reiniciou-se, deu-se de forma diversa, pois os povos europeus traziam seus próprios animais e 

suas avançadas técnicas agrícolas (Idem, ibidem).  

Para os pesquisadores, as evidências permitem estabelecer uma relação entre o 

desenvolvimento da civilização inca e as mudanças climáticas ocorridas nos Andes, 

sobretudo nos 400 anos mais significativos do império. "Embora este crescimento 

meteórico tenha sido em parte devido à adoção de estratégias sociais inovadoras, 

apoiadas por uma grande força de trabalho e um exército poderoso, sustentamos que 

isto não teria sido possível sem o aumento da produtividade das colheitas, que está 

ligada a condições climáticas mais favoráveis", eles escreveram (CHEPSTOW-

LUSTY, 2009, p.1).  

 

Os pesquisadores também frisaram que o aquecimento no entorno do lago Marcacocha 

seria apoiado por fatos semelhantes em algumas outras regiões nos Andes (Idem, ibidem). “É 

cada vez maior a atenção dada por pesquisadores a um período de temperaturas globais maiores 

entre os séculos 9º e 14º da Idade Média em relação aos tempos modernos” (Idem, ibidem).  

A visão prevalente desse intervalo é a de que temperaturas elevadas foram 

experimentadas com certa intermitência e que, em certas regiões, se caracterizou por 

anomalias climáticas como secas prolongadas, aumento do nível de chuva e ventos de 

monções mais fortes", afirmaram. (Idem, ibidem).  

 

Para concluir o estudo dos Incas, é preciso compreender que a desordem climática do 

planeta veio, neste caso isolado, a favorecer este povo que aproveitou-se da onda de calor 

inesperada para avançar seu território rumo aos Andes. No entanto, da mesma maneira que o 

calor ajuda aonde é frio, ele provoca seca onde prevaleceria um clima ameno. Nenhum 

desequilíbrio no planeta surge naturalmente, todos são direta ou indiretamente impulsionados 

pelo comportamento humano. E, em outros aspectos, também aprendemos que assim como os 

europeus agiram, é possível que o desenvolvimento rural ocorra de maneira sustentável, não 

destruindo o ecossistema local, mas sim convivendo nele e com ele, em parceria.  

 

AS TEORIAS DOS RAPANUI  

Neste capítulo analisaremos o colapso dos Rapanui, que de acordo com BAHN e 

FLENLEY (1991, p.1) “ao contrário do que sugerem as teses vigentes sobre a extinção dessa 

civilização no Pacífico Sul, foram roedores, e não humanos, os grandes agentes da degradação 

ambiental na Ilha de Páscoa”.  

Todos os anos, milhares de turistas do mundo inteiro percorrem longas distâncias pelo 

Pacífico Sul para ver as famosas estátuas de pedra da Ilha da Páscoa. Desde 1722, 

quando os primeiros europeus ali chegaram, essas figuras megalíticas, os moais, 

intrigam visitantes. O interesse em saber como foram construídos e movidos levou a 

outra questão também enigmática: o que aconteceu às pessoas que os criaram? (Idem, 

ibidem). 

 

Os nativos da ilha, os quais reconheciam-se por rapanui e chamavam a ilha de Rapa Nui, 

viviam em uma sociedade grande e próspera mas que acabou colapsando devido a uma extrema 

degradação ambiental (BAHN e FLENLEY, 1991, p.1). De acordo com esta hipótese, um grupo 
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de colonizadores polinésios teria chegado entre os séculos IX e X, mas cerca de trezentos anos 

mais tarde, o grande aumento da população e “a obsessão em construir moais levaram a uma 

pressão cada vez maior no ambiente. No final do século XVII, os rapanui haviam desmatado a 

ilha, o que resultou em guerras, fome e colapso cultural” (Idem, ibidem).  

O geógrafo da Universidade da Califórnia, Jared Diamond, utilizou-se da história dos 

rapanui para criar uma parábola sobre os perigos consequentes da destruição ambiental. Ele 

escreveu em 1995 que em poucos séculos, os nativos da Ilha de Páscoa destruíram as suas 

florestas, extinguiram suas plantas e animais, e depararam-se com sua sociedade em meio ao 

caos, incluindo canibalismo, e que os rapanui são “o exemplo mais claro de uma sociedade que 

se autodestruiu ao explorar demais os próprios recursos”. (DIAMOND, 1995 apud BAHN e 

FLENLEY, 1991, p.1). Mas e quanto a nós, será que estamos caminhando para o mesmo 

destino?  

Antes de imergirmos nesta reflexão, é preciso atentarmos-nos sobre uma outra teoria: a 

de que o colapso fora causado por roedores e não pelas mãos humanas. Tal suposição 

sustentasse pelo fato de que por milhares de anos, grande parte de Rapa Nui era coberta de 

palmeiras e “registros de pólen mostram que a Jubaea se estabeleceu lá há pelo menos 35 mil 

anos e sobreviveu a várias mudanças climáticas e ambientais” (BAHN e FLENLEY, 1991, p.1).  

Mas, na época em que Roggeveen chegou, em 1722, a maior parte da floresta havia 

desaparecido. Não se trata de uma observação nova o fato de que virtualmente todas 

as cascas de sementes de palmeira encontradas em cavernas ou escavações 

arqueológicas de Rapa Nui mostram sinais de terem sido roídas por ratos, mas o 

impacto desses ratos no destino da ilha pode ter sido subestimado. Evidências de 

outros locais no Pacífico revelam que com freqüência esses animais contribuíram para 

o desmatamento, e eles podem muito bem ter tido um papel importante na degradação 

ambiental de Rapa Nui (Idem, ibidem).  

 

J. Stephen Athens, arqueólogo do Instituto Internacional de Pesquisas Arqueológicas, 

em suas escavações pela ilha de Oahu no Havaí, descobriu que “o de 1250” (BAHN e 

FLENLEY, 1991, p.1). Desta maneira, não havia explicações climáticas para o sucumbir das 

palmeiras, mas sim pistas de que os roedores da Polinésia (Rattus exulans), trazidos pelos 

colonizadores, estariam ocupando a ilha desde meados dos anos 900 (Idem, ibidem). Assim, o 

arqueólogo demonstrou o quanto era provável que os ratos tivessem sido os culpados pelo 

desmatamento destas grandes extensões de Oahu (Idem, ibidem).  

Alguns estudos Paleobotânicos também demonstraram o “efeito destrutivo de ratos na 

vegetação nativa em muitas outras ilhas, mesmo naquelas ecologicamente diversas como a 

Nova Zelândia. Em áreas das quais eles são removidos, com freqüência a vegetação se recupera 

rapidamente” (Idem, ibidem).  

Atrelado a tudo isso, ainda há o fato de que “na ilha Nihoa, no noroeste das ilhas 

havaianas, onde não há evidência de que os ratos jamais tenham se estabelecido, a vegetação 

nativa ainda sobrevive, apesar dos assentamentos humanos pré-históricos” (Idem, ibidem).  

Como clandestinos ou fonte de proteína para os viajantes polinésios, os ratos teriam 

encontrado um ambiente acolhedor em Rapa Nui – um fornecimento quase ilimitado 

de alimento de alta qualidade e, a não ser pelos humanos, nenhum predador. Em um 

cenário tão ideal, os roedores podem se reproduzir com tanta rapidez que sua 

população teria dobrado a cada seis ou sete semanas. Um único casal poderia, dessa 

forma, gerar uma população de quase 17 milhões em pouco mais de três anos (Idem, 

ibidem).  
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Estudos sobre o atol de Kure, afirmam que durante a década de 70, em ilhas havaianas 

que possuíam uma latitude semelhante, foi registrada uma densidade populacional deste roedor 

de 182 por m2, o que equivaleria a 1,9 milhão de animais em Rapa Nui, 300 por m2 e ainda 

poderia ter excedido a 3,1 milhões de animais devido a abundância de alimento (Idem, ibidem).  

As evidências de outras partes do Pacífico tornam difícil acreditar que os ratos não 

tenham causado uma degradação ambiental rápida e ampla. Mas ainda há a questão 

de seu efeito em relação às mudanças causadas por humanos, que cortavam árvores 

para vários fins e praticavam agricultura de corte e queima. Acredito haver evidências 

substanciais de que foram roedores, mais que humanos, que levaram ao desmatamento 

(Idem, ibidem). 

 

Sim, é fato que os roedores influenciaram diretamente no desmatamento da ilha, no 

entanto, o que concluímos deste estudo é que se existe um ecossistema saudável e próspero em 

sua estrutura, quaisquer seres que sejam inseridos neste contexto alterarão o seu atual 

comportamento.  

Foram os humanos que levaram os roedores para a ilha Rapa Nui, e sem nenhum outro 

predador além dos próprios humanos, os ratos alastraram-se, multiplicando-se 

descontroladamente em pouco espaço de tempo e destruindo tudo o que estava em seu caminho. 

Tal qual: uma praga. Mais uma vez, foi ser dito racional quem desequilibrou o seu meio e 

destruiu-o, destruindo-se por consequência.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Deparamos-nos com uma busca incansável por avanços, conquistas e riquezas, a qual 

tem se mostrado implacável com o ecossistema no qual vivemos. Observamos o ser humano 

deteriorar-se com a mesma velocidade com que deteriora o meio ambiente.  

Com o acréscimo de novas estradas, poluímos o ar e nos inclinamos para respirar a 

fumaça que sai dos escapamentos dos nossos automóveis, modernos, encerados e de última 

linha. Com o aumento das áreas industriais, criamos empregos para toda a população, enquanto 

poluímos a água que damos de beber a nossas crianças. Cortamos as árvores que filtram o 

oxigênio envenenado por substâncias que criamos, e então, fazemos fila para fotografar as 

últimas montanhas verdes que sobraram.  

O ser humano quer morar no verde, mas não quer cuidar dele. Quer desmatar e matar a 

biodiversidade que lá habita, e já habitava muito antes de nós. Era só uma pequena poda, virou 

uma rodovia de mão dupla, quádrupla, para diminuir o trânsito da cidade grande. Agora, até a 

cidade pequena causa alergia.  

Os animais são expulsos a todo momento: “Entrou uma cobra em minha casa, que 

audácia a dela...” E que ironia a nossa, pois aonde é que ela viveria? A floresta antes vasta e 

produtiva, ficou cinza e barulhenta. Plantamos em vasos pequenos e aumentamos nossos 

televisores para assistir os últimos trechos de natureza. Nas férias, fugimos para o interior ou 

para a praia que sustenta o visual mas já não é ideal para o banho de mar, nem pra nós e nem 

para os animais marinhos. Aqueles, que alimentamos com as nossas embalagens plásticas 

dispensáveis, dispensadas a céu aberto.  

Enfim, o ideal seria reverter o quadro enquanto ele ainda é reversível, mais um dia e 

será tarde. Há o conhecimento necessário, há a teoria, mas é preciso que ela saia do papel e 
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assim, iniciemos a prática consciente de condutas sustentáveis que primem pelo Meio Ambiente 

e pela preservação dos recursos naturais, ou novamente, estaremos fadados ao fracasso e a 

extinção. 
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