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ESTADOS UNIDOS: 
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Maurício Waldman 2

“Baseando-se nos seus extraordinários progressos polítcos e
materiais,  o  povo  norte-americano  avança,  esperando
encontrar o ápice da prosperidade,  tornando repetdamente
confrmada  a  fé  puritana  no  seu  êxito.  Por  isto,  é  muito
compreensível que se considerem a si mesmos como o povo
eleito e a seu país, como a verdadeira terra de Deus  [ … ] O
norte-americano  está  convencido  de  que  lhe  cabe
compartlhar  deste  bem  ao  resto  da  humanidade,  que  lhe
transmitrá  a  felicidade  por  meio  da  americanização,  não
precisamente  por  amor  ao  próximo,  senão  para  obter  a
dominação da economia e do comércio mundiais. Deste modo,
se  entrelaçam  nos  norte-americanos  as  conveniências
econômicas  e  a  idealista  convicção  de  que  tem  alcançado
grandes  realizações,  podendo  oferecê-las  ao  mundo
benefciando também a si mesmos”. 

Otto Maull, Geografa Polítca, 1959, páginas 481-482
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A república dos Estados Unidos da América ingressa no cenário histórico e geográfco
internacional na esteira de confitos ininterruptos, travados interna e externamente
às antigas Treze Colônias da América do Norted

Na perspectiva da dinâmica global, estes confrontos visavam assegurar a fruição de
uma engrenagem econômica,  cultural,  social  e política emoldurada,  do ponto de
vista ideológico, pelos princípios iluministas da liberdade do homem e das naçõesd

Pari passu, esta aspiração mantinha clara associação com as pulsões da economia de
mercado,  sendo  que  no  contexto  norte-americano,  a  perpetuação  e  reprodução
concreta desta volição,  desde cedo desdobrou-se numa propensão pela projeção
globald 

Sobremaneira, tal notação importa em vista do veredicto largamente disseminado
que certifca  um pendor  norte-americano pela  hegemonia com marcos  nas  duas
Guerras Mundiais, acompanhando o declínio da Europa como polo organizador do
cenário internacionald 

Mas, já nas antigas Treze Colônias, numa clara linha divisória na comparação com o
mundo colonial ibero-americano, estas formavam um espaço dinâmico regrado por
um  ethos 3 diferenciado,  matricial  para a consolidação da moderna economia de
mercado na futura federação americana e de sua projeção como potência mundiald

Neste sentido, anote-se, por exemplo, que os EUA se caracterizaram, desde o início
da colonização, pela abertura para com o conhecimento cientfco, livre, na América
do Norte, das amarras ideológicas, políticas e religiosas que grassavam no ambiente
intelectual da Europad

Para certifcar esta premissa, basta assinalar que nos EUA, a primeira universidade a
entrar em atividade, a prestigiadíssima Harvard University, foi fundada praticamente
nos primeiros momentos da colonização, em 1636, na cidade de Boston, na então
Colônia  do  Massachusetsd  Ou  seja,  quase  140 anos  antes  da autodeterminação
nacional 4d

Assim sendo,  para além da emblemática atuação do cientista Benjamim Franklin
(Figura  1),  uma numerosa  galeria  de  inventores,  sábios  e  homens  de  ciência  se
destacaram em praticamente todos os campos do saber, da botânica à engenharia,
da flosofa à química, da matemática à geografad
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FIGURA 1 - Benjamim Franklin (1706-1790), foi a mais notável personalidade cientfca dos Estados
Unidos no período colonial. Distnguiu-se partcularmente no campo da eletricidade, pesquisas que
lhe granjearam reputação internacional.  Franklin demonstrou que os trovões  são um fenômeno
elétrico, noção básica para seu principal invento, o para-raios, com o qual conquistou o imaginário
cientfco (Fonte: Pinterest: < https://br.pinterest.com/ >. Acesso: 12-09-2018). 

https://br.pinterest.com/
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Numa mostra sintética, seria possível citar Eli Whitney, Alexander Garden, Thomas
Godfrey, David Ritenhouse, Sybbila Masters, James Logan, Thomas Bratle, Joseph
Priestley e John Winthrops, expoentes de notória produção de saber, que precedeu
de longa data a autodeterminação políticad

O sucesso econômico das Treze Colônias foi, portanto, respaldado por claro incentivo
ao conhecimento, valorizando-se a informação técnica e cientfca, predicado ao qual
se somou a laboriosidade dos colonos nas lides da economiad

Não é à toa que no fnal do século XVIII, nos momentos em que os EUA ensaiavam a
ruptura com a Inglaterra, que o comércio, a indústria e a agricultura progrediam a
olhos vistos, e de tal modo que terça parte da frota britânica era constituído, na
realidade, por embarcações americanas que navegavam sob bandeira da Union Jackd

Assim, externamente ao âmbito territorial das Treze Colônias, a atividade comercial
e marítima das Treze Colônias se fazia notar, décadas antes da independência, no
Atlântico Norte, no litoral caribenho e na costa africanad 

Daí que documentos atestam o trânsito de baleeiros yankees 5 nos mares do Brasil e
de barcos  oriundos da Nova  Inglaterra  atracando nos  portos  da América  Central
desde os idos do Século XVIId

Neste prisma, os Estados Unidos ingressam no coletivo de nações independentes
vitaminados por uma retaguarda econômica e cientfca considerável, ambas cruciais
para  a  expansão  territorial  estadunidense,  claro  refexo  do  poderoso  dinamismo
socioeconômico deste paísd

Assim sendo, não é de se admirar que a primeira investida estadunidense no espaço
mundial ocorre poucos anos após a independência, nos primórdios do Século XIX,
nas longínquas praias do Norte da África, episódio que passou a ser conhecido como
Guerras Berberes 6d

Isto acontece nos anos 1801-1815, quando, após sucessivos incidentes envolvendo
escravização de marinheiros norte-americanos e rapto de navios por piratas norte-
africanos,  transgressões  praticadas  com  o  objetivo  de  obter  resgate,  os  Estados
Unidos declaram guerra aos corsários de Trípoli, na Líbiad

Assim, os EUA, na ocasião uma nação praticamente recém independente, não só não
se curvaram às exigências dos regentes de Trípoli, como passaram às vias de fatod
Numa ação ousada, esquadrões navais dos EUA fortemente armados, em obediência
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a ordem direta de Thomas Jeferson (1743-1826), terceiro presidente dos Estados
Unidos, foram despachados para uma missão punitiva no litoral da Áfricad

Cruzando as águas do Atlântico e penetrando sorrateiramente no Mar Mediterrâneo,
a marinha dos EUA bombardeou de surpresa a cidade, enquanto que com cobertura
do fogo naval, os fuzileiros navais desmantelavam as linhas de defesa dos piratas,
punham a pique os navios inimigos nas docas e ocupavam as fortalezas de Trípoli,
esmagando sem piedade a resistência desesperada dos corsários (Cfd Figura 2)d 

FIGURA 2 - Assalto dos fuzileiros navais dos EUA às embarcações dos corsários em Trípoli, na Líbia, aos
três de Agosto de 1804, pintura de Dennis Malone Carter (1827-1881). O personagem em primeiro plano
em combate mortal com um pirata é o tenente Stephen Decatur Jr. (1779-1820), herói da marinha norte-
americana  (Fonte:  <  https://www.requestaprint.net/nav//galler/.phpggaller/iid=399 >.  Acesso:  12-09-
2018).

Ações punitivas de rescaldo nesta mesma região, contra o Paxá de Argel, deixaram
novamente claro que os Estados Unidos não estavam dispostos a tolerar qualquer
ameaça à navegação e ao comérciod Diante da determinação norte-americana, os
líderes locais foram forçados a recuar e concertar acordo com os EUA, êxito que na
época, fez a opinião pública mundial perder a respiraçãod

https://www.requestaprint.net/navy/gallery.php?gallery_id=39
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As investidas norte-americanas na Berbéria,  embora solenemente ignoradas pelos
textos didáticos e mesmo pela literatura especializada, são esclarecedoras quanto a
uma aptidão intrínseca ao ethos norte-americano em atuar no teatro global, fazendo
uso  de  força  bélica  e  de  intervenções  armadas,  expressão  do  que  poderia  ser
defnido, mutatis mutandis, como volição expansionistad

É o que o histórico de expansão dos EUA demonstra e o que a geografa confrmad Em
apenas 65 anos após a independência,  esta nação alcançou as praias do Pacífco,
anexando vastos espaços transcontinentais, rapidamente colonizados e convertidos
em novas unidades da federação (Figura 3)d 

FIGURA 39 - Expansão territorial dos Estados Unidos entre 17839 e 18539, transformando o país numa nação
transcontnental e bi-ocennica (Fonte: Pinterest: < https://br.pinterest.com/ >. Acesso: 12-09-2018). 

A magnitude destas  conquistas  é  atestada pelo  fato  de que,  em termos da área
formada pelos 50 Estados que atualmente compõem a federação, as antigas Treze
Colônias correspondem a tão só 14% da superfcie dos EUAd 

https://br.pinterest.com/
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Nesta perspectiva, note-se que mesmo herdando pelo tratado de Paris, concertado
em 1783 com a Inglaterra, um espólio ponderável de territórios que se estendiam
desde os Grandes Lagos ao Norte até o Golfo do México ao Sul, e abrangendo no
Oeste, a margem esquerda do Mississípi e o vale do rio Ohio, os EUA perseguiram
uma incessante busca de troféus territoriaisd 

Nesta empreitada, foi recorrente o recurso à aquisição de territórios por meio de
grandes somas pagas aos titulares das terras almejadas ou disputadas pelos Estados
Unidos, um fato por si só singularíssimo, do qual não há, na história, qualquer outro
registro de uma potência que tenha se expandido desta formad 

Contudo, a compra de territórios é seguramente uma linha de conduta coerente com
a imagem emblemática que adereça o espírito yankee como um ethos estaqueado no
bordão business as usuald Ou seja: negócios, como de costumed

Deste  modo,  os  EUA  adquiriram  da  França  as  promissoras  terras  da  Louisiana  7,
vendidas por Napoleão Bonaparte em 1803 por US$ 15d000d000d Para mais, no ano
de 1819, a península da Flórida é adquirida da Espanha por US$ 5d000d000d

Em paralelo,  os  EUA concertaram incessante protagonismo diplomático visando a
incorporação de novos territóriosd Em 1818, a Inglaterra cede aos Estados Unidos as
áreas da pradaria localizadas ao Sul do Paralelo 49, linha imaginária que passou a ser
referência para a fronteira com o Canadád

Em 1846, outro acordo diplomático confrma a cessão do Território do Oregon ou
Distrito de Colúmbia, origem dos atuais Estados de Washington, Oregon, Idaho e de
parte de Montana, por parte do Reino Unidod

Quanto ao México, este país pagou duras penas pela fatalidade de ter um poderoso
vizinho nas suas fronteirasd No Século XIX, os EUA literalmente abocanharam de 55%
da superfcie do país, agressão que demarca, mais que qualquer outra, uma escalada
intervencionista na América Latinad 

Assim, em 1845, sucede a anexação do Texas, até então um território mexicano e em
1846-1848, uma guerra aberta dos EUA contra o México, confronto fatdico marcado
pela desigualdade dos meios a disposição dos beligerantesd 
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Pensando-se  a  fragilidade  militar  dos  mexicanos  diante  da  avassaladora  potência
política  e  industrial  norte-americana,  o  confito  virtualmente  desdobrou-se  numa
guerra de conquista, que transcorreu sob um conivente manto de silêncio de largos
setores da opinião pública mundial 8d 

Ao fnal  desta  confagração,  a  federação americana tornou-se  senhora dos  atuais
Estados do Novo México, Califórnia, Arizona, Nevada, Utah e de áreas adjacentes do
Colorado, do Oklahoma e Wyoming, absorção referendada pelo infame Tratado de
Guadalupe-Hidalgo  (1848),  imposto  pelos  norte-americanos  ao  México  e  pelo
Tratado de Gadsen (1853), com o a qual novamente incorporam uma larga fatia do
território mexicanod

Tais  usurpações  territoriais,  até  hoje  uma  ferida  aberta  na  psicologia  política  e
nacional mexicana, está resguardado pela memória e na toponímiad Sem qualquer
difculdade,  identifcamos  nos  mapas  cidades  cujos  nomes  hispânicos  denunciam
uma genealogia mexicana: Los Angeles, San Francisco, San Antonio, Laredo, San Jose,
Albuquerque,  El  Paso,  Sierra  Vista,  Amarillo,  Alamogordo,  San Diego,  Sacramento,
Santa Fé e assim por dianted

Além destes,  centenas de outros topônimos, tais como Rio Grande, Rio Colorado,
Falha de San Andrés, Novo México e Montes São Bernardino, pespontam aqui e acolá
na cartografa dos EUAd Ademais, para além de uma abdução espelhada na geografa
linguística, num flão particularmente concreto, o tecido étnico dos atuais Estados
Unidos expõe de modo inequívoco os laços mantidos por estes espaços para com o
México (Figura 4)d

Contudo, mesmo consistindo uma virtual amputação territorial, observe-se, no que
seria o prenúncio da extinção do México como nação independente, que o apetite
americano pelo espaço mexicano ainda não estava saciadod 

Nos anos 1860, os EUA traçavam planos de anexação de Sonora, Chihuahua e de toda
a Baixa Califórnia, territórios do México setentrional, e do Istmo de Tehuantepec, no
qual os Estados Unidos pretendiam construir um canal transoceânico, iniciativas que
transformariam o acervo territorial do México numa sombra, mesmo em relação ao
espólio residual que restara do pós-Guerra de 1846-1848d

Na realidade, o México escapou do destino de ser extinto exclusivamente pelo temor
da opinião pública conservadora, alarmada com as possíveis sequelas deste apetite
territorial para a estrutura étnica e racial dos Estados Unidosd 
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FIGURA 4 - Distribuição da população de origem mexicana por condado. O mapa demonstra claramente
que  o  México  sobrevive  no  interior  dos  atuais  Estados  Unidos,  especialmente  nos  espaços  que
anteriormente pertenciam a este país, demarcados no mapa pela linha divisória Pre-1848 border (Fonte:
Serviço  de  Recenseamento  dos  Estados  Unidos,  Ano-Base  de  20139,  in  <  https://www.census.gov/ >.
Acesso: 139-09-2018). 

Particularmente,  incomodava  o  prognóstico  pelo  qual,  no  interior  das  fronteiras
ainda mais ampliadas dos Estados Unidos, residissem vários milhões de desprezados,
e prolíferos, índios e mestiços, que para piorar, seriam católicos e falantes, na melhor
das hipóteses, do castelhano 9d 

Esta situação, entendida por muitos como desconfortável, não seria condizente com
o padrão que por excelência, legitima a afrmação da personalidade política e cultural
dos EUA, manifesto no acrônimo WASP (White, Anglo-Saxon and Protestant: Branco,
Anglo-Saxão e Protestante)d

A este respeito, note-se que a população mexicana que sem sair do local de origem
foi automaticamente carimbada, no embalo da anexação de 1848, como membro da
coletividade estadunidense, esta foi relegada à condição de  chicanos,  morenos ou
hispânicos 10, semi-cidadãos jamais plenamente aceitos na sociedade à qual foram
integrados à forçad 

No seio da sociedade norte-americana na qual estão incompleta e/ou negativamente
incorporados, os chicanos formam um contingente social, econômica e etnicamente

https://www.census.gov/
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discriminado, sobre os quais, pesam recidivas objeções e estigmas decorrentes de
uma moldura histórica, linguística, cultural,  social  e religiosa que contrasta com o
modelo identitário hegemônicod 

Porém, atente-se que não só o México fgurava como alvo nos planos expansionistasd
Os Estados Unidos, perseguindo a meta de ampliar sua esfera imediata de infuência,
transbordaram em vários outros pontos a área núcleo da federação americanad 

Em 1867 os EUA adquirem da Rússia Czarista as terras enevoadas do Alasca e as Ilhas
Aleutianas 11d Estes territórios gélidos e boreais, vendidos por US$ 7d200d000 (Figura
5), foram os primeiros em descontinuidade com a federação norte-americana, dela
separados por largo trecho de território canadensed 

FIGURA 5 - Fac-símile do cheque do Tesouro dos Estados Unidos para a aquisição do Alasca (Fonte: <
https://editon.cnn.com/2017/09/22/politcs/alaska-purchase-sewards-foll/-health-care/index.html >.
Acesso: 139-09-2018).

Todavia,  entenda-se que o objetivo da aquisição do Alasca não foi  propriamente
econômico, mas sim, estratégicod Num prisma geopolítico, o Alasca em poder dos
EUA era uma espécie  de guarda avançada da república  americana a  espreita  de
apoderar-se do Canadá de uma vez por todasd 

Isto porque para os verdadeiros imperialistas dos Estados Unidos, a situação política
em separado do Canadá sempre foi vista como uma aberração intolerável, obstáculo
ao projeto de dominar toda a extensão da América Anglo-saxônicad

https://edition.cnn.com/2017/09/22/politics/alaska-purchase-sewards-folly-health-care/index.html
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Contudo, a determinação da Inglaterra, potência tutelar do Canadá, em manter este
naco da América do Norte no seio do Império Britânico, somada à dos canadenses,
ciosos em manter uma identidade própria, frustraram estas expectativas, forçando
uma convivência dos EUA com um sócio territorial ao longo de toda a fronteira Norted

Aparte esta intercorrência, note-se, por outro lado que a tendência expansionista dos
Estados Unidos, não se restringiu às terras da América do Norte, que levaram a cabo
extenso, afrontoso e diversifcado prontuário de agressivas empresas de conquistas
territoriais, no Mediterrâneo caribenho, no Pacífco e na África (Figura 6)d 

FIGURA 6 - Linhas mestras do expansionismo norte-americano fora do teatro da América do Norte (Fonte:
< KINDER et HILGEMANN, 1975: 128).

Assim sendo, após frmar o domínio do Alasca, os Estados Unidos lançaram-se numa
segunda empreitada de conquistas, visando pontos-chave no Pacífco e diversas ilhas
e arquipélagos do Caribe, tido, na ótica de Washington, como uma espécie de “lago”
da grande república americanad

No ano de 1898, eclode a Guerra Hispano-americana, na qual a Espanha perde suas
últimas heranças ultramarinas do período mercantilista em favor dos Estados Unidosd
Os  marines (fuzileiros navais americanos), desembarcam e assumem o controle de
Cuba e de Porto Rico, assim como tomam pé na ilha de Guam, na Polinésia, e mais
adiante, no arquipélago das Filipinas, situado às portas da Chinad
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Neste contexto, Cuba e Porto Rico, ilhas ao largo do litoral Sul dos EUA, ingressam no
Século XX satelizadas pela esfera de gravitação dos Estados Unidosd A primeira foi
continuamente assediada pelo intervencionismo norte-americano, cessando apenas
com a Revolução Cubana em 1959d 

Quanto a Porto Rico, esta ilha terminou transformada num autêntico  apêndice dos
Estados Unidos com base num estatuto que desafa ainda hoje a jurisprudência do
direito internacionald 

Numa perspectiva jurídica, Porto Rico vive uma situação absolutamente anômala: é
ofcialmente um “Estado livre  e associado aos Estados Unidos”, com o que, restaria
saber  como  uma  nação  pode  simultaneamente  desfrutar  de  liberdade  sendo  ao
mesmo tempo, associada por defnição a uma outrad 

Complementando uma amarradura  estratégica  voltada  para  sustentar  a  presença
naval e política nos mares caribenhos, a marinha dos Estados Unidos se apoderou do
semiesquecido ilhote de Navassa (1858), situado entre Haiti, Cuba e Jamaica, e do
ilhéu de Swan (1863), localizado a meio caminho entre Cuba e a América Central 12d

Em paralelo com ações de ocupação direta, os EUA adquirem um estratégico rol de
ilhas e arquipélagos caribenhos, caso das Ilhas Virgens, localizadas na soleira de Porto
Rico, adquiridas em 1917 do Reino da Dinamarca 13, e os arrecifes e atóis de Quita
Sueno, Serrana e Roncador, pináculos oceânicos que antecipam as plagas da América
do Sul, comprados da Colômbia em 1919 14d 

Geografcamente, estas linhas de penetração acataram um objetivo bem defnido,
que centrando suas atenções no Caribe, tinha por fnalidade a consolidação de uma
potência  marítima  bi-oceânica  global,  com  pilares  poderosos  tanto  no  Atlântico,
quanto no Pacífcod 

Nesta última derivação, explica-se que em 1898, os EUA tenham anexado o Havaí, até
então um reino independente e as ilhas Midway, pontos nevrálgicos para o controle
do Pacífco, empreendimento que se completa após a II Guerra Mundial, quando os
Estados  Unidos  assumem  a  administração  das  ilhas  Marianas,  Palau,  Carolinas  e
Marshall, anteriormente sob mando japonêsd

A mais ver, este esquema também contemplou a instalação de um colar de bases
militares e navais em diversos pontos do Pacífco, materializando uma vasta linha de
defesa que protege a core area norte-americanad No Atlântico, além das intrusões já
citadas para o Caribe, o plano bi-oceânico estadunidense envolveu a magnetização
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da Libéria, na África ocidental, país criado e governado por ex-escravos emigrados
dos Estados Unidosd Nominalmente independente desde o ano de 1847, a Libéria se
tornou na prática um protetorado dos EUAd

Note-se que o nome do país deriva de liberty, liberdade em inglês, e que Monróvia,
capital nacional, é uma homenagem ao presidente Monroe, dos Estados Unidosd A
primeira  constituição  liberiana  foi,  por  sua  vez,  redigida  em  Harvard  e  a  moeda
ofcial, é o  dólar liberianod Quanto à bandeira esta é, sem sombra de dúvida, uma
cópia da norte-americana (Figura 7)d 

FIGURA 7: Qualquer semelhança com da bandeira liberiana com a dos Estados Unidos não é coincidência
(Fonte: Pinterest: < https://br.pinterest.com/ >. Acesso: 18-12-2017).         

O conjunto destes indicativos demonstram o quanto a Libéria está umbilicalmente
articulada a um projeto de hegemonia global dos EUA, calçado numa perspectiva
geopolítica de domínio dos mares e oceanos, axioma que reverbera em várias ações
externas dos Estados Unidosd

Por sinal,  esta  diretriz  explica  repetidas  intervenções  em toda a  América  Central,
consubstanciadas, por exemplo, na ocupação do Haiti (1915-1934) e na criação da
Zona do Canal do Panamá (1903-1979), neste caso envolvendo um confituoso com a
Colômbia para permitir a abertura de uma via de comunicação marítima entre o
Atlântico e o Pacífco sob guarda dos EUA, que se assenhorearam da região com
premissa na projeção do país enquanto poder bi-oceânico (Figura 8)d 

https://br.pinterest.com/
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FIGURA 8 - Mapa da área da Zona do Canal, sob jurisdição norte-americana. Cortando o Panamá pela
metade - país cuja independência da Colômbia foi patrocinada pelos EUA -, e com a capital do país,
Panama  Cit/,  virtualmente  na  fronteira  da  jurisdição  norte-americana,  esta  situação  foi  foco  de
recidivas contestações, pressionando pela revisão do estatuto do Canal. Nos termos do Tratado Torrijos-
Carter de 1977, a Zona do Canal foi abolida em 01-10-1979 e mantda sob gestão conjunta EUA-Panamá
até 1999, quando foi integralmente devolvida à soberania panamenha. Mas, o Canal Já havia eixado de
atender  comunicações  com base  em superpetroleiros  e  cargueiros  ultramodernos  de  grande porte
(Fonte: < http://www.geographicguide.com/america-maps/canalpanama.htm >. Acesso: 139-10-2018).

http://www.geographicguide.com/america-maps/canalpanama.htm
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Neste  cenário,  dois  outros  confitos,  de  natureza  interna  à  federação  americana,
estão  materializados  no  embate  secular  mantido  com  as  etnias  indígenas  e  na
persistente  política  de  discriminação  dos  grupos  afrodescendentesd  Com  efeito,
índios e negros são atores que atritam em diferentes sentidos com a padronagem
WASPd 

Os indígenas pelo fato de serem os ocupantes originais e possessores de direito das
terras entendidas como espaço núcleo de um projeto de poder externamente globald
Os negros, por serem atores da transformação material do espaço, expoentes por
excelência de uma coletividade formada por apartados dos benefcios usufruídos por
poucosd

Assim sendo, ganha coerência o fato de que conquanto os Estados Unidos dessem
sequencia a uma expansão territorial arrebatando territórios de países vizinhos e de
outras  potências,  que os  territórios  das  populações  autóctones  continuassem ser
seguidamente desapropriados com o concurso da pressão constante de um poder
político e econômico que é o mesmo que transborda continuamente as fronteiras
dos EUA (Figura 9)d

FIGURA 9 - Retração dos territórios das nações indígenas nos EUA entre a independência e os anos 1990.
No geral, as áreas indígenas possuem escasso valor para a agricultura, muitas das quais são desértcas ou
carentes de recursos naturais (Fonte: Pinterest: < https://br.pinterest.com/ >. Acesso: 139-09-2018). 

https://br.pinterest.com/
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Ademais, sendo dessimétrica a geração de riqueza, é igualmente compreensível que
as desigualdades sociais se concentrem num determinado polo sociald Mais ainda no
caso dos afrodescendentes, para os quais a exclusão lança mão de velho prontuário
ideologizado calcado em diferenciações raciais hierarquizadas e irredutveis, invectiva
que de modo específco, também acomete populações falantes do espanhol 15d

Porém, ao formarem uma territorialidade que confortavelmente se acomoda, a partir
da terceira década do Século XX, num vasto patrimônio espacial, passa a ganhar força
na sociedade norte-americana o ideal de zerar as pendências internas resgatando
aqueles  predicados  que  na  independência  constituíram  a  bandeira  da  revolução
anticoloniald

Movida, dentre outros segmentos, por liberais brancos, sindicatos, entidades sociais,
intelectuais e movimentos de direitos humanos, o que se tem é uma mobilização que
permanece em marcha, buscando ampliar os direitos civis e colocar no centro do
debate político-social a insígnia da igualdade de direitos e de oportunidades (Figura
10)d 

FIGURA 10 - Marcha cívica em Memphis, Tennessee, aos 29-039-1968. Os manifestantes negros marcham
portando cartazes onde pode se ler “Eu sou um homem”. Note-se que o atvista branco caminha sem
nenhum aviso (Fonte: Bettman/Corbis©, in Pinterest: < https://br.pinterest.com/ >. Acesso: 139-09-2018).

https://br.pinterest.com/
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Mas, trata-se de um cenário ainda regrado e imantado no seu cerne mais profundo
por ambiguidades e contradições, que aguardam por resolução efetiva e defnitivad

Uma  encruzilhada  que  por  conta  das  dinâmicas  da  globalização,  não  tem  como
escapar de uma revisão das normas da civilização global, sugerindo novas formas de
interação para o conjunto da comunidade planetáriad 

Daí o signifcado e a importância do que acontece, e certamente está por acontecer, na
grande nação americanad



18

BIBLIOGRAFIA

ARON, Raymondd Paz e Guerra entre as Naçõesd Tradução de Sérgio Bathd Brasília (DF):
Editora da Universidade de Brasíliad 1979;

BARBOSA, Alexandre de Freitasd O Mundo Globalizadod Coleção Repensando a Históriad
São Paulo (SP): Editora Contextod 2006;

BARRETTO, Vicente de Paulod Dicionário de Filosofia Políticad São Leopoldo (RS): Editora
da Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOSd 2010;

BONIFACE, Pascal, VÉDRINE, Hubert et MAGNIER, Jean-Pierred Atlas do Mundo Global.
São Paulo (SP): Estação Liberdaded 2009;

BRETON,  Roland Jules-Louisd Geografia das Civilizaçõesd  Série  Fundamentos,  nºd  60d
São Paulo (SP): Editora Áticad 1990;
06;

CLAVAL, Pauld Espaço e Poderd Rio de Janeiro (RJ): Zahar Editoresd 1979;

DUBY,  Georgesd  Atlas  Historique  Mondiald  Paris  (França):  Larousse  -  Essays  et
Documentsd 2011;

ELLIS,  Myriamd  A  Baleia  no  Brasil  Colonial,  1ª  ediçãod  São  Paulo  (SP):  Editora
Melhoramentosd 1969;

GEORGE,  Pierred  Geografia Econômicad  São  Paulo  e  Rio  de  Janeiro  (SP-RJ):  Editora
Difusão Européia do Livro (DIFEL)d 1980;

GIDDENS,  Anthonyd  As  Conseqüências  da  Modernidaded  São  Paulo  (SP):  Editora  da
Universidade Estadual Paulista (UNESP)d 1991;

GOUREVITCH,  Aron  Yakovlevichd  O  Tempo  como  Problema  de  História  Culturald  In
Estudos reunidos pela UNESCO, Petrópolis e São Paulo (RJ-SP): Editora Vozes e Editora
da Universidade de São Paulo (EDUSP)d 1975;

HAESBAERT, Rogériod Blocos Internacionais de Poderd Coleção Repensando a Geografad
São Paulo (SP): Contextod 1997; 



19

JONES,  Emrysd  Geografia  Humanad  Nueva  Colección  Labor,  nºd  16d  Barcelona
(Espanha): Editorial Labor SdAd 1966;

KINDER,  Hermann  et HILGEMANN,  Wernerd  Atlas  Histórico  Mundiald  Colección
Fundamentosd Madri (Espanha): Ediciones Istmod 1975;

LEÃO,  Emmanuel  Carneirod  Modernidade e  Violênciad  In:  Democracia  e  Diversidade
Humana:  Desafo Contemporâneo, Juana Elbein  dos  Santos  (Organização),  Salvador
(BA): Sociedade de Estudos da Cultura Negra no Brasil (SECNEB)d 1992;

MARX, Karld O Capitald 3ª ediçãod São Paulo (SP): Editora Civilização Brasileirad 1975;

MAULL, Otod Geografia Políticad Barcelona (Espanha): Ediciones Omegad 1959;

MELLO,  Leonel  Itaussu  Almeidad  Quem  tem  medo  da  Geopolíticaa São  Paulo  (SP):
Editora da Universidade de São Paulo  (EDUSP)  e  Editora de Humanismo,  Ciência  e
Tecnologia (HUCITEC)d 1999;

MOOG, Clodomir Vianad Bandeirantes e Pioneiros: Paralelo entre culturasd 10ª ediçãod
Porto Alegre e Brasília (RS-DF): Editora Globo e Instituto Nacional do Livro (Ministério
da Educação e Cultura)d 1973; 

MOORE JRd, Barringtond A Guerra Civil Americana: A última revolução capitalistad In: As
origens  sociais  da ditadura e da democracia,  1913d  Tradução de Maria  Ludovina Fd
Coutod São Paulo (SP): Editora Martins Fontesd 1983;

PINSKY, Jaimed  Questão Nacional e Marxismo. Jaime Pinsky (organização)d São Paulo
(SP): Editora Brasiliensed 1980;

POLANYI, Karld A Grande Transformação: As origens da nossa épocad 8ª ediçãod Rio de
Janeiro (RJ): Editora Campusd 2000;

SERVAN-SCHREIBER, Jean Jacquesd O Desafio Americanod 6ª ediçãod Rio de Janeiro (RJ):
Editora Expressão e Culturad 1970;

SUANO,  Marcelo  José  Ferrazd  A  identificação  dos  interesses  estratégicos  norte-
americanos e o surgimento de uma nova estratégia da contenção - uma releitura de
Samuel Huntington em busca do verdadeiro oponente dos EUAd São Paulo (SP): Prisma
Jurídico, volume 2, ppd 61-84d 2003;



20

TOYNBEE, Arnoldd A Humanidade e a Mãe Terra - Uma História Narrativa do Mundod 2ª
Ediçãod Rio de Janeiro (RJ): Zahar Editoresd 1979;

WALDMAN,  Mauríciod  Hegemonia  Ocidental:  Processo  Cultural,  Histórico  e  Social.
Série Educação Popular nº 1d Título disponível on line em: < htp://mwdprodbr/mw/edu-
cacao_popular_01dpdf >d São Paulo (SP): Editora Kotevd 2018a;

_________. Mercantilismo e Colonização: Colônias de Exploração e de Povoamento.
Série Educação Popular nº 2d Título disponível on line em: < htp://mwdprodbr/mw/edu-
cacao_popular_02dpdf >d São Paulo (SP): Editora Kotevd 2018b;

_________.  A Guerra Revolucionária Americana.  Série Educação Popular nº 3d Título
disponível on line em: < htp://mwdprodbr/mw/educacao_popular_03dpdf >d São Paulo
(SP): Editora Kotevd 2018c;

_________. Doze Estudos em Geografia Crítica: Geografia para o Ensino Técnico de 2º
Graud  Obra elaborada como subsídio para sala de aula para os cursos do Liceu de
Artes e Ofcios de São Paulod Título registrado junto à Biblioteca Nacional-Fundação
Pró-Memória,  sob  o  nºd  28d659,  aos  4  de  Outubro  de  1983d  Rio  de  Janeiro  (RJ):
Biblioteca Nacional-Fundação Pró-Memóriad 1982;

WEBER, Maxd A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismod São Paulo (SP): Livraria Pi-
oneira Editorad 1967d

http://mw.pro.br/mw/educacao_popular_03.pdf
http://mw.pro.br/mw/educacao_popular_02.pdf
http://mw.pro.br/mw/educacao_popular_02.pdf
http://mw.pro.br/mw/educacao_popular_01.pdf
http://mw.pro.br/mw/educacao_popular_01.pdf


1 Estados Unidos:  Infexões do Hegemonismo é um ttulo disponibilizado  Editora
Kotev (Kotev ©) em Setembro de 2018, na condição de material de acesso livre na
Internet  em Formato  PDFd  Estados  Unidos:  Infexões do  Hegemonismo tem  por
objetivo avaliar e inventariar o protagonismo global dos Estados Unidos, consoante
ao  dinamismo  histórico  que  tipifca  este  país,  questionando  e  inventariando  as
factualidades históricas e geográfcas que induzem a projeção global dos EUAd Texto
de  caráter  introdutório  visando  refexões  mais  aprofundadas,  Estados  Unidos:
Infexões do Hegemonismo resulta,  por parte do autor,  de muitas interações em
palestras e em sala de aula, no ensino médio, no campo da Educação de Jovens e
Adultos (EJA), em cursos de capacitação e em vários outros espaços pedagógicosd
Estados  Unidos:  Infexões do  Hegemonismo é  um  texto  com  linguagem  direta,
elaborado enquanto subsídio para alunos e professores na promoção de debates e
construção de uma visão crítica da história  norte-americanad  A  edição em curso
deste  texto  pela  Editora  Kotev  agrega  cautelas  de  estilo  e  notas  editoriais,
explicativas  e  bibliográfcas  e  10 imagensd  Acatando  reconfguração  normativa  e
ajustes  de  programação  inerentes  ao  Formato  PDF,  o  texto  de Estados  Unidos:
Infexões do Hegemonismo é um material complementar,  que propõe um debate
parceiro  da  interdisciplinaridade,  tendo  por  mote  central  o  plano  das  relações
internacionais,  da qual,  o  hegemonismo norte-americano  é  um fato  correlatod A
presente  edição  deste  texto contou  com  a  Assistência  de  Editoração,  Pareceres
Técnicos  e Tratamento Digital de Imagens do webdesigner Francesco Ad Picciolo, E-
mail:  francesco_antonio@hotmaildcom;  Site:  wwwdharddesignwebdcomdbrd  Estados
Unidos:  Infexões do Hegemonismo  é um material  gratuito  com titularidade da
Editora Kotev (Kotev ©)d Vedada a reprodução comercial e também, divulgação sem
aprovação  prévia  da  Editora  Kotev. A  citação  de  Estados  Unidos:  Infexões  do
Hegemonismo deve  obrigatoriamente  incorporar  referências  ao  autor  e  apensos
editoriais  conforme  padrão  modelar  que  segue:  WALDMAN,  Mauríciod  Estados
Unidos:  Inflexões do Hegemonismo.  Série  Relações Internacionais Nº  1d São Paulo
(SP): Editora Kotevd 2018d
2 Maurício Waldman é antropólogo, jornalista, pesquisador acadêmico e professor
universitáriod  Militante  ambientalista  histórico  do  Estado de  São  Paulo,  Maurício
Waldman somou a esta trajetória experiências institucionais na área ambiental  e
uma carreira acadêmica com contribuições no campo da antropologia,  geografa,
sociologia e relações internacionaisd Nos anos 1970 e 1980, atuou como professor de
geografa e de história  em escolas da rede particular  da capital  paulista  e  como
Diretor da Escola e dos Cursos Profssionalizantes da Fundação Estadual do Menor
(FEBEM) e do Serviço SOS Criança (1997-2000)d Waldman foi colaborador de Chico
Mendes, Coordenador de Meio Ambiente em São Bernardo do Campo (SP) e Chefe
da Coleta Seletiva de Lixo na capital  paulistad Nos anos 1990, participou no CEDI
(Centro Ecumênico de Documentação e Informação, São Paulo e Rio de Janeiro), em
movimentos em defesa da Represa Billings no Grande ABC Paulista e em diversas
entidades ecológicas, dentre as quais o Comitê de Apoio aos Povos da Floresta de

mailto:francesco_antonio@hotmail.com
http://www.harddesignweb.com.br/


São Paulo, também participando do  Comitê de Fiscalização do Reator Nuclear do
Projeto Aramar, em Iperó (SP)d Autor de 18 livros e de mais de 700 artigos, textos
acadêmicos e pareceres de consultoria, Waldman é autor, dentre outras obras, de
Ecologia e Lutas Sociais no Brasil (Contexto, 1992),  Antropologia & Meio Ambiente
(SENAC, 2006), primeira obra brasileira no campo da antropologia ambiental e de
Lixo: Cenários e Desafios - Abordagens básicas para entender os resíduos sólidos,
obra fnalista do Prêmio Nacional jabuti de 2011 (Cortez Editorad 2010)d Maurício
Waldman  é  graduado  em  Sociologia  (USP  (1982),  licenciado  em  Geografa
Econômica (USP, 1983), Mestre em Antropologia (USP, 1997), Doutor em Geografa
(USP, 2006), Pós Doutor em Geociências (UNICAMP, 2011), Pós Doutor em Relações
Internacionais (USP, 2013) e Pós Doutor em Meio Ambiente (PNPD-CAPES, 2015)d     
Mais  Informação:                                                               
Portal do Professor Maurício Waldman: wwwdmwdprodbr
Maurício Waldman - Textos Masterizados: htp://mwtextosdcomdbr/                            
Currículo Plataforma Lattes-CNPq: htp://latesdcnpqdbr/3749636915642 474            
Verbete Wikipédia (BrE): htp://enºdwikipediadorg/wiki/Mauricio_Waldman               
Contato Email: mw@mwd
3 Palavra  oriunda  do léxico  grego  ἔθος,  signifcando  caráter,  crenças  e/ou  ideais
estruturantes da identidade de comunidades, nações e povosd
4 A ttulo de comparação com o Brasil, considere-se que a Escola Universitária Livre
de Manaus, a instituição de ensino superior mais antiga do país, foi fundada apenas
em 1909, vinte anos após a independênciad
5 origem do termo é controversad A primeira menção conhecida à palavra consta em
documento assinado em 1758 pelo general britânico James Wolfe (1727-1759), que
serviu na América combatendo os francesesd Originalmente, o termo referia-se aos
colonos do Norte das Treze Colônias, da Nova Inglaterra, comumente incorporando
signifcados pejorativosd Do mesmo modo, os sulistas consideravam como yankees os
americanos nortistas,  porém não os imigrantes  recém-chegadosd  Aliás,  durante  a
Guerra da Secessão o uso deste sentido foi largamente popularizado pelo governo
confederadod  Mas,  com  o  tempo  a  amplitude  da  terminologia  foi  estendida,
terminando  por  ser  aplicada  ao  povo  norte-americano  em  geral,  sendo  que  na
América Latina, auferiu uso universal como expressão integrante do jargão engajado
aintiimperialistad
6 A orla litorânea norte-ocidental da África do Norte foi, desde a antiguidade clássica,
tradicionalmente reconhecida no imaginário geográfco ocidental como Berbériad
7 A  denominação é  uma homenagem o Reis  Luís  de  França,  compreendendo na
ocasião,  a  porção ocidental  do vale  do Mississípi,  com Nova Orleans como sede
administrativad
8 A despeito de constituir uma fagrante empresa guerreira imperialista, o prestgio
internacional  desfrutado  pelos  Estados  Unidos  e  a  imagem  de  uma  nação  que
expressava  grande  dinamismo,  granjeou-lhe  apoio  inclusive  em  segmentos
politicamente engajados, que anteviam na conquista dos territórios mexicanos uma

https://en.wikipedia.org/wiki/James_Wolfe
mailto:mw@mw.pro.br
http://en.wikipedia.org/wiki/Mauricio_Waldman
http://lattes.cnpq.br/3749636915642474
http://mwtextos.com.br/
http://www.mw.pro.br/
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