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ABSTRACT At the beginning of the 20th century, Brazilian republican
elite produced several discourses about the society, with the purpose of
establishing its point of view as dominant. However, a contradiction emer-
ged: the elite undertook the liberal position at the same time that embra-
ced Europeans racial theories. These points of view are politically incom-
patible. The liberalism argues the individual integration of the social con-
tract in the State structure. In the other hand, in the racial theories, the
State is a consequence of a social structure that was constituted by biolo-
gical characteristics. In some way, this contradiction has become a man-
ner to justify the social exclusions in the period of the First Republic in
Brazil.
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Cordialidade, alegria, sensualidade, ou paraíso tropical, democracia
racial. Estereótipos sobre o Brasil e seus habitantes repetidos muitas vezes
pela mídia, refletindo um pouco a auto-imagem do brasileiro médio. A
tipologia psicológica do brasileiro como um indivíduo, e conseqüente-
mente, como um povo, alegre e racialmente democrata, foi construída
ao longo deste século e ela aparece para solucionar justamente o pro-
blema das diferenças entre as raças que compõem a população.

É claro que não trato esse estereótipo como uma ideologia que ser-
ve para escamotear uma realidade, sentido dado vulgarmente ao termo.
A tipologia serviu e serve muito mais para apaziguar uma realidade que
se nos apresenta conflituosa e problemática, ou seja, é uma solução fácil
para o brasileiro médio. Porém, devemos compreendê-la como um pro-
duto de relações sociais e não algo que nasce naturalmente na alma do
povo, ou um substrato de uma ideologia. A tipologia é um conjunto de
idéias, um discurso acerca da realidade.

Discutir o processo de formação da nossa nacionalidade se torna
uma questão crucial hoje, quando problemas ligados à formação racial
do brasileiro, aos movimentos racistas e nacionalistas e, fundamental-
mente, ao de identidade nacional, nos são colocados diariamente. Par-
to, portanto, de uma pergunta central: existiria uma identidade nacional?

De início, coloco a questão da identidade nacional e do nacionalis-
mo como uma construção histórica, isto é, estas percepções são modos
de expressar visões do mundo e, no nosso caso, de uma elite que cha-
marei de letrada. Entendendo-os construção histórica afirmo a sua con-
dição temporal, isto é, na temporalidade não busco uma pretensa conti-
nuidade, pois:
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É como se aí onde estivéramos habituados a procurar as origens, a
percorrer de volta, indefinidamente, a linha dos antecedentes, a
reconstituir tradições, a seguir curvas evolutivas, a projetar teleolo-
gias, e a recorrer continuamente às metáforas da vida, experimen-
tássemos uma repugnância singular em pensar a diferença, em
descrever os afastamentos e as dispersões, em desintegrar a for-
ma tranqüilizadora do idêntico (Foucault, 1986, p 14).

Dessa forma, posso dizer que há uma descontinuidade na percepção
do nacional e de sua identidade. Tomarei como ponto de partida a noção
de comunidade nacional que se constituiu na passagem do século.

Em primeiro lugar, a elite letrada do período compreendeu que o seu
papel era o de negação do passado colonial e, portanto, negação de
tudo o que restava do Império. A ciência, ou o que se entendia por ciên-
cia, havia se interposto ao homem e com ela o pensamento racional,
objetivo e prático. Os devaneios míticos da origem restavam inermes. O
evolucionismo elucidava cientificamente a origem, e a biologia nos mos-
trava um ser determinado pelo meio, que antes de ser agente era um
reagente das condições que a natureza lhe apresentava, e podemos
encontrar nas raízes do brasileiro, como para Capistrano de Abreu, por
exemplo, "grupos étnicos moldados pelo meio físico e com pequena
margem de autonomia em relação a ele" (Denise Botmann, 1989, p. 295).
E, mais ainda: "é noção banal em sociologia que o progresso social se
faz segundo um paralelismo perfeito com o progresso orgânico — dife-
renciação dos órgãos, especialização das funções, divisão do trabalho
— estas são as condições indispensáveis à perfeição" (Manoel Bomfim,1

1993, p. 59). Nesse sentido, o mito da origem da nação cede lugar à
formação racial do povo brasileiro. Enquanto que no período imperial,
muitas vezes, se buscava no índio romantizado o paradigma nacional,
na Primeira República, a ciência (ou, pelo menos, alguma coisa que os
intelectuais da época acreditavam ser ciência) vê no negro e na mestiça-
gem os pontos de partida de sua reflexão.

Porém, não deve haver engano: cada um, que se considerava ilus-
trado o suficiente, procurava a sua própria fórmula, buscava as suas
próprias receitas para compreender a nação de dar um sentido de futuro
a ela, mesmo assim, a maioria partia de proposições teóricas mais ou
menos consagradas principalmente na Europa. Desse modo, formam-se

1 Manoel José Bomfim (1868-1932). Nasceu em Aracaju. Estudou medicina na Bahia e doutorou-se no Rio de
Janeiro com a tese Das Nephrites. Em 1903 estudou psicologia na Europa e foi quando publicou A América
Latina - males de origem (1905). Obra que o autor pretendia que fosse parte de um grande estudo sobre o
Brasil e a América, tanto que lança em 1929, O Brasil na América, em 1931, O Brasil na história, e nesse
mesmo ano, O Brasil nação. Pouco lido na época, acabou sendo descoberto anos mais tarde principalmente
pelos pensadores nacionalistas.
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teorias híbridas - evolucionismo + darwinismo social + positivismo + ra-
cismo. As diferenças entre os teóricos está na dosagem numérica de
cada elemento, isto é, nas combinatórias possíveis entre as várias teori-
as. Antes de se anularem ou excluírem, formam uma espécie de comple-
mento uma das outras, podendo, assim, justificar as posições de vários
cientistas e intelectuais da época. Talvez, a originalidade dos diagnósti-
cos e proposições esteja na sua hibridez e não no seu ineditismo, permi-
tindo a formulação de um ideário conservador e excludente, isto é, a
constatação de que seria necessária uma elite branca que conduzisse o
país para a modernidade e civilização, alijando do processo o grosso da
população pela sua incapacidade racial.

Assim, a conjunção do determinismo geográfico (Buckle, Agassiz),
com o determinismo racial (Gobineau, darwinismo social) e uma idéia de
evolução das raças (darwinismo social, Spencer), produziu o ideário da
elite pensante na passagem do século XIX para o XX. Obviamente que
essas teorias tinham como estofo a noção de progresso, e a aceitação
dessas teorias pela elite significa a procura de uma resposta à pergunta:
podemos progredir? Os integrantes dessa elite ao considerarem as teo-
rias dos autores a respeito das raças, concluíram que as perspectivas
para o Brasil não eram das melhores. Estávamos, na visão desses auto-
res, fadados ao domínio europeu e ao desaparecimento como raça.

Por muitas vezes, tomou-se esse quadro pseudo-científico como jus-
tificador da dominação de classe no período: uma pretensa elite branca
que justifica o seu domínio justamente por ser branca, ou melhor, a sua
superioridade residiria no sangue e, conseqüentemente, na cor da pele.
Poderíamos dizer que em parte isso acontece, entretanto, a mestiçagem
tinha alcançado essa elite. É só lembrarmos de Machado de Assis, ou,
até mesmo, de Tobias Barreto. É claro que a idéia de uma nação branca
era profundamente arraigada na elite (e ainda o é), porém havia o reco-
nhecimento da realidade, e esta entrava em choque direto com as idéias
de se chegar a uma nação ariana. Reconhecia-se que a mestiçagem era
a principal característica do povo brasileiro.

Dessa forma, de maneira insólita, o evolucionismo, para a elite cultu-
ral, deu uma saída: o branqueamento. Se a raça branca, ou ainda, a
ariana, é superior, no caso de uma miscigenação com as inferiores, ela
acabará se impondo ao longo de uma série de cruzamentos. Com base
nesse "hibridismo" teórico, o sangue branco, sendo mais forte, se sobre-
poria ao de outras raças, levando, através de uma série sucessivas de
cruzamentos, ao apagamento dos traços das raças consideradas inferi-
ores. Com esta idéia, grande parte da elite letrada aceita e adota a vinda
de imigrantes europeus como apanágio para eliminar negros e mestiços
da população.

Tais noções vinham de encontro aos temores de parte da elite em
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relação ao futuro do país. Com uma grande parte da população sendo
não branca e, de acordo com as teorias raciais vigentes, estaríamos fa-
dados ao atraso e quem sabe à ocupação européia.

Porém, cabe salientar que essa perspectiva racial se opunha, de
certa maneira, ao conceito de nação, pois esta, sendo formada histori-
camente, era a resultante de uma construção social de vários séculos e
tem como fundamento básico o contrato social, enquanto que raça era
um resultado biológico, estando o contrato dado geneticamente. Assim,
para a nação, temos a concepção de indivíduo/cidadão, enquanto que
para a raça temos a noção de indivíduo/espécie. Então, como ser nação
numa sociedade composta por raças? Em parte, as duas esferas se in-
terpenetraram, resultando na exclusão social e política patrocinada pelo
Estado liberal, que, a despeito da linguagem oficial, não consegue ope-
rar com as diferenças raciais, traduzindo-as em termos de sucesso eco-
nômico ou intelectual.

Como a separação racial se apresentava quase como uma impossi-
bilidade, dada a grande miscigenação, um dos critérios adotados pela
elite republicana foi o do dinheiro ou o da cultura intelectual (escritores,
professores, médicos, etc.). De certo modo, ter posses significava um
sinal de ascensão racial, de superação dos atavismos implícitos na infe-
rioridade genética, o que solucionava, em grande parte, o dilema entre
nação e raça, pois o Estado ostentava uma democracia formal, forman-
do uma pseudo comunidade nacional, enquanto que as relações sociais
se pautavam nos critérios raciais.

As posses solucionavam a aparente contradição entre nação e raça,
entre o antigo modelo de organização social — a nação — herdado do
século XIX, e a comunidade biológica oferecida pela espécie que, por
sua vez, não pressupunha nenhum contrato político para existir, muito
pelo contrário. Nesse sentido, a teoria de branqueamento oferecia um
modo para explicar a inserção dos indivíduos no quadro político e social,
e mais, permitia, de certa maneira, regular as relações entre esses indiví-
duos. Daí a aparentemente tranqüila dissociação, de que tanto reclama-
va Alberto Torres2 (1978), entre o contrato — a constituição republicana
— e a sociedade brasileira. As relações sociais eram intermediadas pe-
los que têm (propriedades, dinheiro, cargos, títulos, etc.) e os que não
têm, ou a nossa clássica expressão "sabe com quem está falando".

2 Alberto de Seixas Martins Torres (1865-1917). Nascido na então província do Rio de Janeiro, matricula-se
com 14 anos na Faculdade de Medicina daquela província, transferindo-se, três anos mais tarde para a
Faculdade de Direito de São Paulo. Em 1896 é nomeado Ministro da Justiça e logo em seguida Presidente do
Estado do Rio de Janeiro (1897-1900). Após, assume uma vaga de Ministro do Supremo Tribunal Federal,
onde fica até 1909. Doente, pede afastamento e inicia a sua fase de polemista. Publica artigos em vários
jornais. Suas duas primeiras obras são publicadas em francês Vers la paix (1909) e Le problème mondial
(1913). Em 1914, publica as suas principais obras: O problema nacional brasileiro e A organização nacional.
Em torno dele se formou um círculo de discussões, sendo um dos principais seguidores Oliveira Vianna.
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Pode-se dizer que a herança patrimonialista portuguesa sofre modi-
ficações a ponto de ser trocada pelo determinismo biológico, ao menos
pelo que se julgavam letrados. Isso nos remete para soluções provisóri-
as e não fundamentadas, é verdade, como o branqueamento, mas que,
de qualquer maneira, garante uma certa continuidade entre colônia, im-
pério e república.

Ter passa a ser o sinal exterior da superação da condição inferior,
atestada pelo número de mestiços que participavam ativamente da eli-
te, ligando uma prática já secular na sociedade brasileira com asserti-
vas científicas acerca dos indivíduos. Essa prática não deixa de causar
espanto para os observadores estrangeiros que visitavam o país, como
Gobineau, e causa ainda para brazilianistas como Thomas Skidmore,
que só consegue explicar as teorias de branqueamento a partir da mes-
tiçagem, apondo-a aos Estados Unidos: "nenhuma sociedade escra-
vista nas Américas deixou de produzir uma vasta população mulata.
Não é no fato da miscigenação, mas no reconhecimento ou não-reco-
nhecimento dos mestiços como grupo separado que reside a diferen-
ça [...]. Na verdade, a sociedade branca norte-americana tinha sim-
plesmente empurrado seus mestiços para a categoria inferior de 'ne-
gros'" (T. Skidmore, 1976, p. 87). Diante das teorias raciais, teria sido
mais lúcido e mais coerente, para Skidmore, a solução americana ou
sul-africana, o apartheid, mas, o autor acredita no que acreditavam os
pensadores da época: a cordialidade do brasileiro cantada em verso e
prosa, tal como apontava o conde Affonso Celso (Porque me ufano do
meu país. 1900).

Assim, o branqueamento pode ser o regulador das relações entre
cidadãos e pessoas, ou ainda, entre nação e raça, pois o sucesso dos
indivíduos provava que era possível, racialmente, a população ascender
à categoria de nação, isto é, pela evolução da raça, os preceitos republi-
canos poderiam ser aplicados, já que as diferenças raciais entre os indi-
víduos seriam superadas, podendo, num futuro — próximo ou remoto,
conforme o otimismo do pensador — a raça encontrar a nação. Entretan-
to, esse encontro não seria tão simples, pois dependia de determinadas
condições, o que nos lembra que:

Claude Bernard, o determinista por excelência, pôs fora de duvida
que os fenômenos psicológicos deixaram de ser oscilantes, diver-
sos, operando-se irregularmente sob o império de forças misterio-
sas e arbitrarias [...] — os fenômenos psicológicos aparecem sem-
pre idênticos, e de conformidade com uma lei invariável [...]. Assim
conhecer o numero e papel de todos os fatores orgânicos seria o
ponto de partida e o ponto final a harmonia mais rigorosa como lei
das cousas da vida. Crer que os fatos são indeterminados, seria
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crer, segundo ele, em contradições; e estas não existem na nature-
za [...]. Quanto a mim, sou forçado á confessar que mantenho ain-
da grande simpatia pelo modo de ver do eminente naturalista de
Humboldt, á respeito desta moléstia, ou de sua natureza (febre
amarela) (Dr. Cesario de Freitas, O Estado de São Paulo, 11/07/
1896).

Nesse sentido, a elite, especificamente aquela que lidava com as
teorias científicas, podia se arrogar de visionária e portadora dos planos
para solucionar os problemas do atraso, da má formação racial. Logo,
as contradições entre o direito e o fato, eram devidas a uma situação
transitória, e que num futuro a raça poderia alcançar o mesmo status que
alguns indivíduos já haviam alcançado, como o provam alguns membros
pertencentes à própria elite. Dessa forma, as contradições são aparen-
tes e provisórias e, naquele momento, o discurso jurídico não podia abar-
car e resolver, justamente porque não havia se superado ainda atavis-
mos provocados pela miscigenação indiscriminada.

Tal situação é confirmada pela própria ciência, alimentada pela idéia
de progresso. Ela fornecia os elementos para ler a realidade, pelo me-
nos para os que nela acreditavam, mas cabe ressaltar que os ideais
republicanos implicavam, logicamente, a inclusão de parte da popula-
ção no processo político, pelo menos retoricamente. A invenção do bran-
queamento solucionava em parte o problema da participação política.
Também foi nesse momento que grande parte da elite econômica des-
cobriu a educação formal, criando um círculo vicioso, pois nos cursos
superiores a fé no progresso e na ciência crescia (ver o caso de Tobias
Barreto, Sílvio Romero, Pereira Barreto para citar alguns que davam
aulas nas principais escolas e faculdades do país naquele momento).
Tendo a ciência para corroborar uma visão de mundo, a elite percebia
que a educação formal era um meio de diferenciação social, e um rápi-
do caminho para se atingir altos cargos públicos, isto é, o diploma era
uma das marcas de distinção de classe que a elite adotou, nesses tem-
pos de críticas ao Império e louvações às formas republicanas e parla-
mentaristas, isto é:

vale dizer, as diferenças propriamente econômicas são duplica-
das pelas dimensões simbólicas na maneira de usufruir estes bens,
ou melhor, através do consumo, e mais, através do consumo sim-
bólico (ou ostentatório) que transmuta os bens em signos, as dife-
renças de fato em distinções significantes[...], privilegiando a ma-
neira, a forma da ação ou do objeto em detrimento de sua função.
Em conseqüência, os traços distintivos mais prestigiosos são aque-
les que simbolizam mais claramente a posição diferencial dos agen-
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tes na estrutura social — por exemplo, a roupa, a linguagem ou a
pronúncia, e sobretudo 'as maneiras', o bom gosto e a cultura (P.
Bordieu, 1987, p. 16).

Assim, a solução brasileira para o problema racial proporcionou um
meio de compreender a realidade social e dar uma certa coerência, aos
olhos dos contemporâneos, para as teorias produzidas na Europa apli-
cadas à sociedade brasileira, mesmo porque, esta elite "cultivada", com
suas marcas distintivas, podia se arrogar o papel de condutora do país
rumo à civilização e, ao mesmo tempo, as marcas de distinção, a sepa-
ração entre direito e fato justificavam o domínio da própria elite. A fórmu-
la era axiomática: temos a cultura, porque superamos os atavismos atra-
vés da purificação do nosso sangue, logo podemos dirigir e sonhar com
soluções.

Os que haviam adquirido conhecimento formal ou não, depositavam
esperança total nas soluções científicas dos problemas nacionais, tanto
que, para um médico renomado de São Paulo — Dr. Paulo Egydio —
"dentre o escol intelectual das sociedades contemporâneas nenhum gru-
pamento social reúne mais que a classe medica as condições de uma
alta preparação científica". O iminente médico completava esse quadro
com uma esperança que quase era uma profecia: "um futuro, bem próxi-
mo, talvez, nos preparará, sem duvida, um grupamento ainda mais ele-
vado que o ha de exceder no grau da cultura cientifica: será a dos soci-
ologistas de profissão. Esta classe, certamente, não poderá deixar de
ocupar o posto mais elevado na direção intelectual das sociedades" (O
Estado de São Paulo, 22/08/1903). Enquanto isso não acontece, os mé-
dicos continuarão a iluminar as sociedades. É claro que as esperanças
do Dr. Paulo Egydio repousam no pretenso cientificismo de Comte e Spen-
cer.

As diferenças sociais seriam dirimidas pela ciência, tanto que, por
conta da fundação do Instituto Pasteur, o Dr. Egydio vê que

semelhante instituição será o marco inicial de uma nova e admirá-
vel evolução que transformará profundamente a nossas situação
social. Roubando á ação destruidora de doenças cruéis e mortífe-
ras um sem numero de indivíduos e ao império tirânico da herança
fisiológica e psicológica uma numerosa descendência de seres
humanos, o Instituto Pasteur virá levantar a tonicidade da demogê-
nese paulista, primeira e indispensável condição da integração e
da diferenciação social e, por conseguinte, da evolução geral da
sociedade (idem).
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Dentro deste aspecto, a distância entre o estado de direito, do qual a
maior parte da população não participa, e o fato social, a mestiçagem e
a inferioridade, é resolvida pelas teorias raciais amparadas pelo discur-
so científico, isto é, a existência de um contrato não aplicado — a cons-
tituição — pode ser explicado pela atraso intrínseco do brasileiro. Resol-
vido este, resolver-se-ia a distância entre indivíduos e o contrato. Dessa
forma, a leitura da realidade social é comparada, em muitos casos, à
biologia, compreendendo que:

o progresso social, como o progresso biológico, dá-se por via de
desagregações e agregações correlativas, com uma diferença,
porém, e que vem ser que, neste caso, aquele processo de dife-
renciação de órgãos e de localização de funções, que é para as-
sim dizer palpável no organismo fisiológico, não encontra de um
modo tão claro, tão distinto, tão concreto, se bem que se o mesmo,
em fundo, no organismo social (Alberto Sales3, 1983, p. 25).

Aqui, o ideólogo republicano traça diretrizes para integrar perfeita-
mente Estado e sociedade, ou seja, entre direito e fato, e o primeiro pas-
so é o separatismo — compreendido aqui como federalismo radical ou
total autonomia para os estados.

Tal postura representa o reconhecimento da distância entre o contra-
to — a constituição republicana — e a sociedade, como realidade racial,
por parte de ideólogos republicanos. Não lhes escapa essa contradição
e as tentativas de resolvê-las. Como afirmei acima, a solução definitiva
estaria no progresso social, tanto que, "costuma-se dizer que uma socie-
dade progride, à medida que cresce em riqueza, em poder, em instru-
ção, ou que se desenvolvem a sua indústria, o seu comércio, as suas
artes e a sua ciência" (Alberto Sales, 1983, p. 26). O progresso da socie-
dade enquanto organismo biológico, isto é, como organismo homogê-
neo, é a única possibilidade de superar a distância entre direito (contra-
to) e fato (sociedade). Dessa forma, quanto a questão da educação:

já não é sem tempo que se cuida de tais coisas, lançadas ao des-
prezo até ao presente. As nossas populações rurais, no mais lasti-
mável atraso, vizinho da selvajaria, têm direito a um pouco mais de
atenção dos poderes públicos. É mister esclarecê-las e educá-las
para a vida moderna. Cumpre, sobretudo, tratar de instruir conve-
nientemente os nossos 'caipiras', para levantá-los na escala social

3 João Alberto Sales [...]. nasceu em Campinas - SP. Participou das primeiras reuniões republicanas em São
Paulo, chegando a governador do Estado e deputado, sendo um dos principais ideólogos do Partido Repu-
blicano Paulista.
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e torná-los melhores cidadãos e cooperadores da grandeza nacio-
nal (O Estado de São Paulo, 29/08/1907).

Logo, podemos afirmar que a existência da distância, permite com-
preender e agir na sociedade, ou seja, lidar com indivíduos que não
encontram a sua expressão no contrato, e sim nas raças, dando um lus-
tro científico para as relações de exclusão gestadas na colônia e impé-
rio. Nesse sentido, a despeito da existência da constituição, as relações
sociais são geridas pelas relações de posse e de poder, explicadas pe-
las teorias raciais, deixando campo aberto para a normatização do com-
portamento, das condutas conforme regras estabelecidas nas relações
pessoais e não institucionais.

A despeito desse esforço modernizador e de crítica ao passado co-
lonial, não se ultrapassou totalmente a condição social:

assim, raramente se tem podido chegar, na esfera dos negócios, a
uma adequada racionalização; o freguês ou cliente há de assumir
de preferência a posição do amigo. Não há dúvida que, desse com-
portamento social, em que o sistema de relações se edifica essen-
cialmente sobre laços diretos, de pessoa a pessoa, procedam os
principais obstáculos que na Espanha, e em todos os países his-
pânicos — Portugal e Brasil inclusive — se erigem contra a rígida
aplicação das normas de justiça e de quaisquer prescrições legais
(Sérgio Buarque de Holanda, 1976, p. 97).

Sonhos e expectativas daqueles que compunham a elite intelectual
do país na passagem do século; intenções de mudar tudo pelo verbo,
pelo o que já deu certo em outros países. Talvez seja, neste momento,
conveniente lembrar que:

é freqüente, entre os brasileiros que se presumem intelectuais, a
facilidade com que se alimentam, ao mesmo tempo, de doutrinas
dos mais variados matizes e com que sustentam, simultaneamen-
te, as convicções mais díspares. Basta que tais doutrinas e convic-
ções se possam impor à imaginação por uma roupagem vistosa:
palavras bonitas ou argumentos sedutores. A contradição que por-
ventura possa existir entre elas parece-lhes tão pouco chocante,
que alguns se alarmariam e se revoltariam sinceramente quando
não achássemos legítima sua capacidade de aceitá-las com o
mesmo entusiasmo. Não há, talvez, nenhum exagero em dizer-se
que quase todos os nossos homens de grande talento são um pou-
co dessa espécie. (Sérgio Buarque de Holanda, 1976, p. 113).
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Dessa forma, as soluções para as contradições sociais, para muitos
autores do período, passavam pelo trato pessoal da coisa pública, pelas
relações amistosas, pelo prestígio conferido pelos títulos e cargos obti-
dos. As soluções para os problemas fluíam com facilidade e rapidez, e
cada um daqueles que se dispunha a publicar as suas idéias, possuía
as chaves necessárias para transformar o país, entretanto quando olha-
va para o passado não deixava de sentir repugnância e temor. O negro
era aceito, mas afastado para longe dos olhos; o índio lembrado em ver-
so e prosa, mas ignorado no espaço público; o português era o iniciador
da obra civilizatória nos trópicos, porém deveria ser substituído por ou-
tros povos europeus mais competentes e distantes do passado.

A identidade nacional, portanto, é fruto dessa relação conflituosa entre
fato e direito. Podemos dizer que ela existe, pois é resultante de práticas
sociais históricas, porém, ela é ainda uma forma de produzir exclusão
social, ou melhor, de explicar a exclusão social e remeter a solução para
o futuro sempre. Um país sem uma nação perfeitamente constituída, ou
ainda, em vias de se constituir.
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