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Brasil como ilha metafórica e continental: sua insularidade e inserção no 

mundo 

Brazil as a metaphorical and continental island: its insularity and insertion in the 

world 
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RESUMO 
 
Este artigo busca investigar a relação entre o conceito geopolítico de “Ilha-Brasil”, do 
cartógrafo português Jaime Cortesão, que como mito colonizador de esforço lusitano 
fomentou a expansão colonial a fim de validar sua presença e expansão territorial na 
América, e o arcabouço sobre o qual se construiu a sociedade e o Estado brasileiros. 
De uma descrição geográfica inexata e mítica de ilha, derivou-se pela soma de fatores 
incompletos, um conceito insular suficientemente forte para que houvesse uma 
presença e leitura de uma “Ilha-Brasil” metafórica e continental, persistindo como 
influencia na cultura identitária e no perfil do Estado-nacional brasileiro. Nisto, 
colaboram os conceitos de topofilia do geógrafo chinês Tuan Yi-fu, como investigador 
das relações entre o indivíduo e seu entorno, a fim de demonstrar, os elementos que 
ao longo do tempo confirmam a razão geográfica de ser do Estado brasileiro e suas 
características político-culturais sobre a base de sua insularidade peculiar. Assim, a 
Nisologia, isto é, o estudo das ilhas, oferece ferramentas para entender e explicar não 
só a origem e formação, mas também a inserção e presença do Brasil no mundo. De 
tal modo que, com esta leitura permite-se uma compreensão geopolítica, sociológica, 
antropológica, etnográfica e cultural do Estado brasileiro e sua brasilidade, que ao não 
pretender esgotar em si as explanações possíveis sobre o Brasil, tenta compreender 
e explicar as contingências sobre as quais se realizam as relações nacionais e 
internacionais deste país. 
 
Palavras-chave: Brasil; Ilha; América Latina; Nisologia; brasilidade; topofilia. 
 
ABSTRACT 
 
This article seeks to investigate the relation between the geopolitical concept of 
“Island-Brazil”, by Portuguese cartographer Jaime Cortesao, which as a colonizing 
myth of Lusitanian effort fostered colonial expansion in order to validate its presence 
and territorial expansion in America, and the framework on which Brazilian society and 
the state were built. From an inaccurate and mythical geographical description of 
island, an insular concept, as derived from the sum of incomplete factors, is strong 
enough to have a presence and possible reading of Brazil as a metaphorical and 
continental “Island-Brazil”, persisting as an influence on identity culture and profile of 
the Brazilian nation-state. Inasmuch, the concepts of topophilia of the Chinese 
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 E-mail: jonathannschultzfuly@gmail.com 



36 
 

 
Revista de Análise Internacional, Curitiba, Vol.5, n.1, jan./jun. 2020, pp.35-67. ISSN: 2594-3839 

geographer Tuan Yi-Fu collaborate as a researcher of the relations between the 
individual and his surroundings, in order to demonstrate the elements that over time 
confirm the geographical reason for being of the Brazilian State and its cultural-political 
characteristics on the basis of its peculiar insularity. Thus, Nissology, that is, the study 
of islands, offers tools to understand and explain not only the origin and formation, but 
also the insertion and presence of Brazil in the world. In such a way that this reading 
allows for a geopolitical, sociological, anthropological, ethnographic and cultural 
understanding of the Brazilian State and its Brazilianness, which does not attempt to 
exhaust in itself the possible explanations about Brazil, rather it tries to understand and 
explain the contingencies about the national and international relations of this country. 
 
Keywords: Brazil; Island; Latin America; Nissology; Brazilianness; topophilia. 
 

INTRODUÇÃO 

   A transformação de ilha como um mero espaço geográfico para ilha como 

um lugar de pertencimento de um agregado humano implica numa série de 

percepções de tensões dialéticas2 fenomenológicas3 entre aparentes opostos 

presentes no entorno, que longe de ser contraditórios, revelam em si a complexidade 

inerente à condição insular. De fato, a polissemia é o rasgo mais notável da ilha 

enquanto objeto intelectual, revelando em si características dicotômicas entre 

isolamento/conexão, consciência/inconsciência, rotas/raízes, 

vulnerabilidade/resiliência, pertencimento/exílio, prisão/paraíso, 

empreendimento/estagnação, tradição/renovo, etc. (BALDACCHINO, 2012, p. 56; 

HAY, 2006, p.26; IBÁÑEZ, 2015, p.278). De modo que é um status quo mais 

rebuscado que o continental. A despeito de ser a Nisologia, isto é, o estudo das ilhas, 

ainda novo, sua epistemologia já vem sendo bem delineada ao longo das últimas 

décadas a ponto de estabelecer-se como uma área de estudo crescente e auspiciosa. 

       A concepção clássica de ilha de base exclusivamente topológica, isto é, como 

uma massa terrestre emersa rodeada por agua, contribui apenas em parte para o 

estudo da Nisologia.  Haveríamos de tomar também o aspecto psicológico da 

insularidade que condiciona os que nas ilhas se encontram e/ou as observam desde 

o continente. Neste sentido, a força simbólica da ilha é universalmente descrita pela 

literatura e se apresenta como testemunha indelével para a consideração metafórica 

                                                             
2 Em outras palavras, que a interação entre elementos opostos é capaz de produzir um resultado onde 

a existência do produto não signifique a eliminação de seus componentes. Senão mais bem, é a 
combinação quota-parte entre os elementos opostos a fórmula mesma do produto resultante. 
3 Em outras palavras, ação que se desenrola, processual e que se apresenta tal qual é, id est, fenômeno 
em si e em devir.  
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da insularidade. É necessário levar em conta que a presença de tais características 

reflete, em maior ou menor medida, uma condição de ilha e insularidade que é variável 

em quantidade e intensidade. Portanto, poderíamos afirmar que são condições que 

admitem graus de manifestação e que, consequentemente, não são absolutos e sim 

relativos. Por isso torna-se importante que primeiro demonstraremos quais a 

características de ilha que podem ser identificadas na constituição brasileira e com 

que força se apresentam, a fim de servir-se da insularidade como modelo teórico para 

melhor entender e explicar o Brasil. Assim, ficando, logo de analisada a contextura 

nacional em deferentes níveis, anotadas as evidências de que o Brasil carrega em si 

e expressa características de insularidade peculiar, continental e metafórica. Para 

tanto, tomar-se-á como métodos de estudo o uso concomitante de procedimentos 

estruturalista, histórico e tipológico.  

 

DO MITO DA ILHA-BRASIL À METÁFORA DA ILHA BRASIL  

 

Entre os anos de 1944-1950, Jaime Cortesão realizou uma série de 

conferências no Ministério de Relações Exteriores do Brasil sobre a história da 

Cartografia e fronteiras brasileiras que, como resultado de paulatino aprofundamento 

de diferentes obras do autor,  explanou as razões para integração territorial do Brasil 

e a geopolítica da existência do Estado Brasileiro como derivados de sua relação com 

o espaço, cuja evidencia comprovar-se-ia já nas representações cartográficas e 

escritos cosmográficos do Brasil colonial. Assim, o autor português inicia com a obra 

Cosmographie do cosmógrafo João Afonso que, terminada de ser escrita em maio de 

1544, afirma serem os rios Amazonas e o Rio da Prata vertentes de um mesmo lago 

incrustado no interior do território brasileiro cuja foz assinalava a fronteira entre os 

domínios espanhóis e portugueses, o que em vista disso faria do Brasil uma ilha 

circum-navegável. Enquanto aos reflexos cartográficos de sua tese, recorre aos 

esboços de Lopo Homem ou dos Reinéis no designado Atlas Miller de 1519 (figura 1) 

- “Lá está a grande protuberância oriental da América do Sul, firmemente traçada 

desde as duas largas aberturas do Amazonas (com o contorno da ilha de Marajó, 

quase inteiramente delineado) até ao vastíssimo rasgão do estuário do Prata, e parte 

da costa que se lhe segue ao sul. ” (CORTESÃO, 1964, p.186) - e do desenho do 

Brasil feito por João Teixeira Albernaz em atlas de 1627.  
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Figura 1, Lopo Homem - Reinéis, Carta do Brasil e Atlântico Sul de 1519. 

 

                                                                       (Atlas Miller apud Marques, 1991) 

 

 Em seu artigo “A Ilha-Brasil dos vicentistas” destaca centenas de cartas 

cartográficas entre as quais destaca as principais que seriam a de Luís Teixeira de 

1600 (Figura 2), a carta da América do Sul de Lucas de Quirós (1618) e o planisfério 

de Bartolomeu Velho (1561) da qual afirma “... onde o Brasil aparece claramente 

delimitado como uma ilha enorme, subdividida em ilhas mais pequenas. O Prata e o 

Pará, este último assim nomeado e na posição aproximada do Tocantins, ligam-se e 

comunicam-se pela vastíssima lagoa Eupana, ao sul da qual se vê o ‘Mar grande ou 

Paraguaia’, que identificamos com os pantanais dos Xaraies. Da mesma lagoa nasce 

o S. Francisco, o qual se reúne por um lado menor ao Parnaíba e mais abaixo ao 

Paraná, que, por sua vez, se reúne à lagoa Eupana, encerrando estas ligações em 

seu conjunto de cinco ilhas” (CORTESÂO, 1964, pp. 195-196).  
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Figura 2, Luís Teixeira - Carta Atlântica, c. 1600. 

 

                                                      (Luís Teixeira – Carta Atlântica apud Marques, 1991)  

 

 

Assim sendo, o autor reitera por meio de diferentes palavras o mesmo 

conceito recorrente como em “desta disposição de características do relevo derivam 

os traços gerais duma espécie de circuito hidrográfico, que ratifica a unidade 

económica do Brasil e define as suas fronteiras naturais” (CORTESÃO,1969, p.257). 

Era, enfim, a consabida ideia de que os afluentes do Paraguai formavam “quase que 

uma anastomose” com os afluentes da margem direita do Amazonas, fechando um 

circuito hidrográfico “eminentemente favorável à penetração do território” ou conjunto 

de “estradas naturais” que constituíam um verdadeiro “sistema de circulação desse 

organismo geográfico” e favorecia a sua unificação (CORTESÃO, 1969, pp. 257-259). 

“Pode, pois, definir-se a zona de floresta tropical de planície em que assenta o Brasil, 

como uma vasta unidade geográfica de intensa circulação fluvial, cujo circuito unitário 

platino-amazónico se divide em circuitos parciais, formando um organismo vivo e 

lógico” (CORTESÃO, 1964, p.97, grifo meu). Ou ainda ipsis verbis 
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Foi sobre este núcleo – onde o planalto forma a cada passo uma estreita 
combinação com as planícies costeira, amazónica e platina, cerrado pela 
anastomose dos grandes rios que vão abraçar-se na chapada dos Parecis, – 
que nasceu e se desenvolveu naturalmente a colónia que originou o Estado 
brasileiro, estendendo-se até às regiões onde por sua vez a combinação 
doutras formações geográficas diferentes poderia originar, com novos 
complexos económicos, novos agregados humanos. Por isso o Brasil nos 
aparece nas origens e na contextura políticas da América do Sul nascendo 
como a flor dum cális [sic], – formado este pelo arco das Guianas e das 
repúblicas neo-espanholas de raiz andina. (CORTESÃO, 1993, p. 422). 

 

Em outro artigo denominado “Caráter do mito da Ilha-Brasil” apresenta que tal 

distribuição hidrográfica característica também está presente na cartografia espanhola 

no mapa da América de Diego Gutiérrez (1562), e termina por referendar a natureza 

mítica da Ilha-Brasil ao afirmar 

 

Hoje sabemos que a Ilha-Brasil, tal como a definiu João Afonso e a 
representava Bartolomeu Velho, não é geograficamente exata. Trata-se de 
um mito, isto é, de uma criação ideal, em que se fundem crepuscularmente 
uma realidade geográfica e humana, mal conhecida, e a ambição de lhe dar 
validade política. A Ilha-Brasil é um mito expansionista, em que se antecipa a 
solução o problema e do conflito de soberania, entre Portugal e Espanha. 
(CORTESÃO, 1964, p. 218). 

 

Não é de se estranhar que navegadores portugueses, como pioneiros da 

navegação atlântica, admitissem a convergência das expectativas que gerassem 

histórias míticas referentes ás ilhas com as suas experiências empíricas de 

desbravadores náuticos ao passo que se deparavam em suas viagens com as ilhas 

da Madeira (1418), Açores (1432), Canarias e Cabo Verde; assim acabavam por 

confirmar as suspeitas europeias sobre a existência de novas ilhas ao Ocidente 

terminando Cabral por batizar sua nova descoberta em 1500 de Ilha de Vera Cruz 

(IBÁÑEZ, 2015, p.283). De fato, parte desse aspecto místico se viu representado na 

lenda do século IX da “ilha fantasma” de nome Hy-Brazil da cultura celta irlandesa. 

Nela um grupo de monges sob a liderança do Santo Brandão se aventuram no 

Atlântico para evangelizar terras e povos ainda não conhecidos, nisto terminam na 

ilha Hy-Brasil, que significa “terra abençoada” e cuja localização se daria ao Noroeste 

da Irlanda. De modo que, referências à Ilha Brasil tornaram-se recorrentes nos mapas 

europeus desde o século XIV (WECKMANN, 1993, p.30). Sendo que esta é uma das 

vinte interpretações possíveis sobre a origem do nome Brasil (BUENO, 2003, p. 36). 

Mas que segundo o historiador inglês Robert Southey como havia “ entre vários povos 

a tradição relativa a uma ilha encantada, chamada Brasil. Era, pois, natural que, 
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apenas aparecesse um país ao qual pudesse-lhe aplicar, nele se fixasse esse nome 

que até então andava vago e incerto. ” (CANTARINO, 2004, p.55).  

 Torna-se importante salientar que Jaime Cortesão é um adepto da escola 

geográfica francesa possibilista de Paul Vidal de La Blache que afirma serem as 

particularidades regionais contribuintes para formação de um agregado humano 

socioeconomicamente integrado numa unidade política efetiva contingente às suas 

“fronteiras naturais”, mas que esta contribuição, não adquire potência determinista 

como que para sobrepor-se às proposições de caráter voluntárias resultantes das 

relações que compõe a história de um país. Em outras palavras, os predicados de um 

território podem ou não servir de escusas para formação de um Estado - se assim 

estipular a vontade humana - não se limitando, portanto, a um império geográfico 

sobre às disposições políticas, mas apenas de caráter precedente e contribuinte às 

possibilidades de realização destas últimas na medida que lhes sejam solícitas 

(OLIVEIRA, 2017, p.3; CORTESÃO, 1993, p. 420). 

 Tal como reconhece o próprio Jaime Cortesão a chamada Ilha-Brasil trata-se 

de um mito que ao servir aos propósitos políticos de Portugal cumpriu um papel de 

auto determinismo expansionista. A integridade do território brasileiro, a despeito não 

ser uma ilha nos termos puramente geográficos4 onde sumariamente uma massa de 

terra encontra-se rodeada por um corpo d’agua, não deixa de apresentar, como palco 

sobre o qual se estabelece um agregado humano com bordas geográficas que 

propiciam o isolamento, características da insularidade como aquelas que despojam 

os povos assentados sobre ilhas verdadeiras (TERREL, 2004, p.7). De maneira que 

se origina do mito da Ilha-Brasil, como explicação causal da unidade territorial do 

Estado brasileiro, a metáfora da insularidade brasileira como expressão da brasilidade 

e a consequentemente inserção do Brasil no contexto internacional. Em outras 

palavras, deixando para traz o mito como construção conceitual de avanço da 

colonização enquanto unidade política para usar da metáfora como ilha consumada 

por outros meios em que a cultura e a política externa brasileira dialogam com o 

                                                             
4 Na realidade, até em seu nível de análise geográfica, poder-se-ia dizer se tratar o Brasil de uma ilha 
fluviomaritima sazonal. Isto é, uma ilha rodeada por águas provindas de rios tanto quanto do mar, e 
sazonal por tornar-se o Pantanal um “mar” interior nos meses de chuvas de maio até outubro. São 
vários os exemplos de ilhas assim, com o mais famoso sendo o da ilha fluviomaritima de Manhattan 
em Nova Iorque, EUA. Ali, naquele local banhando-o a Oeste estão as aguas do Rio Hudson, do lado 
contrário as do Rio Leste (East River) enquanto que ao Norte separando Manhattan do bairro Bronx e 
da América continental está o Rio Harlem, e ao sul o Oceano Atlântico. Curiosamente, encontra-se no 
Brasil a maior ilha fluviomaritima do mundo: a Ilha de Marajó. 
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território sobre o qual se assenta em um nível quase subliminar de construção histórica 

da identidade nacional e inserção no mundo.  

Assim sendo, a fenomenologia das ilhas como lugar de pertencimento que se 

apresenta com certas características geográficas e humanas (HAY, 2006, pp. 19-42) 

necessariamente só poderia servir como modelo de interpretação do Brasil após o 

decorrer dos séculos, desde os quais, uma vez compilados os fatos históricos, far-se-

ia, então, possível a percepção da presença de tal insularidade brasileira. Pois, 

necessariamente como prova da causa há de tomar-se a existência de seus efeitos 

numa busca a posteriori; já que a causa precede inexoravelmente suas próprias 

consequências, e que se tratando da história dos povos, levam estas últimas alguns 

séculos para deixar patente aquilo que as originaram. 

 

DAS EVIDÊNCIAS PRÉ-COLONIAIS 

 

 Ao analisar a história pré-cabraliana da coletividade nativa presente em solo 

ameríndio, nos deparamos com evidências tanto arqueológicas como linguísticas de 

que a Ilha Brasil seria já, de fato, uma assunção cartográfica constatada pelos Tupi-

Guarani.  As investigações sobre as origens da língua Tupi revelam um ponto de 

partida original no interior do continente a milhares de quilômetros da costa atlântica. 

Alguns desses locais foram sugeridos, como o rio Amazonas e a bacia do rio Paraguai, 

mas hoje a hipótese mais aceita é a de que a expansão gradual dos povos de língua 

Tupi ao correspondente palco atlântico da Ilha Brasil se deu a partir da região dos rios 

Madeira-Guaporé, que corresponde ao atual estado de Rondônia (DIXON, 2006, 

p.107). Assim que, os colonizadores portugueses tiveram seus primeiros contatos e 

informações geográficas mediante o prisma cultural dos tupi-guarani que possuíam 

um perfil cultural homogêneo, mas carentes de uma organização política além da local 

(IBÁÑEZ, 2015, p.292). 

 Ademais das razões linguísticas, existem evidencias arqueológicas que 

permitem supor a gradual expansão dos povos de língua tupi desde o interior do 

continente até a costa brasileira. Trata-se do achado de certa cerâmica policromática 

em diversos pontos da Amazônia associados a distintos povos de língua tupi, cujas 

origens são atribuídas a regiões situadas a Oeste dos Andes e entre as bacias do rio 

da Prata e o Amazonas (IBÁÑEZ, 2015, p. 293).  Os conhecimentos geográficos dos 
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povos nativos comumente apresentavam-se codificados sob forma de mitos e 

tradições. Assim, a menção acima do lago Xaraies provavelmente aluda a região do 

Pantanal de Mato Grosso; também são assim a tradição dos caminhos Peabiru, 

“longos caminhos de gramado amassado”, ligando a costa atlântica ao interior do 

continente, em especial o caminho levado aos Andes ou Altiplano onde, pela tradição, 

um poderoso rei branco acumulava ouro e prata, em clara alusão ao império incaico. 

Por último, deve levar-se em consideração que os tupi-guarani, como povos nômades, 

acostumados a percorrer grandes distancias levou-os a uma inevitável construção de 

conhecimento geográfico de rotas e acidentes naturais que, no caso do interior 

territorial brasileiro, correspondiam em grandes traços ao mito colonial da Ilha Brasil 

(IBÁÑEZ, 2015, p. 298). 

 

 

Figura 3 IBÁÑEZ, 2015.5 

 

                                                             
5 A despeito da indicação desta imagem, não é objetivo deste artigo tratar da Ilha Guiana. No entanto, 
cabe mencionar que, é historicamente constatado a existência entre a norte do rio Amazonas, Negro e 
Orinoco uma unidade geográfica paralelamente similar a Ilha Brasil. Ver IBÁÑEZ, Pablo Bonillo. Historia 
de dos islas: los mitos coloniales de la isla Brasil y la isla Guayana. Revista Digital de Historia y 
Arqueologia desde el caribe colombiano. 2015. 
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DAS EVIDÊNCIAS ENQUANTO COLÔNIA 

 

 Sabe-se que a expansão colonial portuguesa manteve-se durante muito 

tempo reduzida à ocupação da litoral ao ponto que Frei Vicente do Salvador em 1627 

descreveria os portugueses de até então como “arranhando as costas como 

caranguejos” (SALVADOR, sem data, p. 16), e que o adentrar-se no território 

utilizando-se das chamadas “estradas naturais” que a hidrografia proporcionara, foi 

obra principalmente de incursões Jesuíticas e de particulares que ora dedicavam-se 

a busca do metal aurifico e prata, que espanhóis já exploravam das minas de Potosí 

e estimulando a ganancia portuguesa, ora pelo “ouro vermelho” representado pelo 

indígena a ser escravizado para a agricultura litorânea. Esta expansão ao Oeste sul-

americano, nem sempre coordenada e à revelia da ação sistemática da metrópole e 

do Tratado de Tordesilhas, terminou por estabelecer em linhas gerais o formato do 

território Brasileiro oficializado em grande parte pelo Tratado de Madri de 1750 

(RICUPERO, 2017, p. 45). 

 Assim sendo, a expansão territorial para o Oeste se deu por três eixos como 

afirma Rubens Ricupero em “A Diplomacia na Construção do Brasil”: “... o Amazonas, 

o Oeste, o Prata. Não foi por acaso que os três eixos da expansão coincidiram com 

os grandes sistemas fluviais do espaço geográfico brasileiro. As águas do Amazonas 

e seus afluentes, as do Tietê e do sistema Paraná-Paraguai, do Guaporé, Mamoré e 

Madeira favoreceram a penetração das florestas e os braços dos rios transportaram 

os exploradores aos pontos mais longínquos no interior do continente. ” 

 Quanto a expansão concorrente representada pelos espanhóis, revelaram-se 

igualmente afetadas pelos predicados de seu entorno geográfico que 

 

detiveram-se nas alturas dos Andes, onde encontraram ouro, prata e 
populações indígenas densas e dóceis, que forneceriam abundante mão de 
obra para trabalhar nas opulentas minas. Que incentivos poderiam ter para 
se arrancarem de paragens de ar fresco e temperado para enfrentar picos e 
trilhas a mais de quatro mil metros de altitude e baixar às florestas tórridas e 
assoladas de febres e mosquitos do vale amazônico? (RICUPERO, 2017, p. 
50). 

  

De modo que, com a exceção do Acre (1903), o território brasileiro já se 

encontrara definido, ou com limites delineados, quando chegado o momento de sua 

independência em 1822. Ao contrário de outros exemplos do continente americano, 

como as Treze Colônias que logo depois de sua independência expandiram para o 



45 
 

 
Revista de Análise Internacional, Curitiba, Vol.5, n.1, jan./jun. 2020, pp.35-67. ISSN: 2594-3839 

Oeste, usando-se tanto da diplomacia como das armas, com clara motivações de 

conquista territorial. De modo que, o dito “expansionismo brasileiro” é em grande 

medida um exagero e fruto da confusão ao não diferenciar as prerrogativas 

portuguesas como senhores coloniais de aquilo que se tornaria mais tarde o soberano 

Estado Brasileiro, pois apenas utilizou da herança diplomática portuguesa para influir 

e negociar suas fronteiras sob outras modalidades de poder diferentes das do uso 

militar, e também da constituição geográfica cujo entorno favorecera, ou melhor, 

quase invitasse desbravamento continente adentro  (RICUPERO, 2017, p.37). 

 Ao chegar o momento de nossa independência, deflagrou-se a necessidade 

de repensar a organização política no território brasileiro. No entanto, a mesma deu-

se, como é amplamente sabido, com absoluta distinção de outros processos 

independentistas da América, em especial da América espanhola. Cabe ressaltar 

antes, a propósito deste estudo, que desde 1808 com a vinda de D. João à América, 

e aquilo que se denominou “internalização da metrópole” pelo esvaziamento de Lisboa 

devido a ameaça Napoleônica, o desaconselho de nomear tal novo reposicionamento, 

meramente geográfico (RICUPERO, 2017, p.105), como ‘Reino’, tal qual o era em 

Portugal; mas sim, pelas proporções de nossa geografia, o mais certo seria chamar-

lhe ‘Império’ (LYRA apud CARVALHO, 1994, p.17). Sem que entremos nas causas da 

independência e limitando-nos àquilo que delata nossa distinção política do entorno 

geopolítico, realizou-se neste território uma independência suis generis, “sem traumas 

excessivos, de regime monárquico constitucional, levemente liberal, e unidade 

centralizadora” (RICUPERO, 2017, p. 122). Tal qual foi a independência brasileira, de 

distinção severa das convulsões que percorreram as ex-colônias Hispano americanas. 

Por isso mesmo, acunhou-se a concepção, e, portanto, diferenciação entre as 

“bárbaras” repúblicas hispano-americanas em contraste com a estável e “civilizada” 

monarquia brasileira (BETHELL, 2010, p. 461). Tanto assim que, as observações 

acuradas de Eduardo Prado, advogado, membro fundador da Academia Brasileira de 

Letras e adido da delegação brasileira em Londres durante o Império, um dos mais 

importantes analistas da vida política do Brasil de sua época, soube descrever 

suscintamente em 1893 na publicação de seu livro A Ilusão Americana, ainda que com 

o teor literário que lhe é característico, o convergir do geográfico com o metafórico ao 

dizer que o Brasil 
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Voltando para o sol que nasce, tendo, pela facilidade da viagem, os seus 
centros populosos mais pertos da Europa que da maioria dos outros países 
americanos; separado deles pela diversidade da origem e da língua; nem o 
Brasil físico, nem o Brasil moral formam um sistema com aquelas nações. 
Dizem os geólogos que o Prata e que o Amazonas foram em seu tempo dois 
longos mares interiores que se comunicavam. O Brasil, ilha imensa, era por 
si só um continente. As aluviões, os levantamentos do fundo daquele antigo 
Mediterrâneo soldaram o Brasil às vertentes orientais dos Andes. Esta junção 
é, porém, superficial; são propriamente suas e independentes as raízes 
profundas e as bases eternas do maciço brasileiro. (Grifo meu) (PRADO, 
2003, p. 12). 

 

PERÍODO DO IMPÉRIO E REPUBLICANO 

 

 A atuação da diplomacia brasileira encontra na pessoa de José Maria da Silva 

Paranhos Júnior, mais conhecido como Barão do Rio Branco, o tradutor máximo dos 

interesses do Estado Brasileiro, em especial, no tocante a seu quinhão territorial. 

Ainda que largamente já definido ou delineado, coube-lhe a Rio Branco, como homem 

de ação que era, a formalização jurídica das fronteiras brasileiras pelo modus operandi 

que mais patentemente definiu a inserção do Brasil no mundo. Com maestria soube 

usar dos argumentos que evidenciavam a ineficácia de fronteiras arbitrárias com suas 

linhas imaginarias passíveis de disputa e variáveis interpretações frente ao 

pragmatismo que o território já lhe providenciara com as “fronteiras naturais”, fazendo 

uso do curso dos rios e os montes mais notáveis. Também, argumenta com 

habilidade, a máxima da lei romana do uti possidetis, na qual a superação do limite 

territorial para a fronteira nacional radica em que a parte que a possui lhe permaneça, 

à exceção de mutuas concessões. Ambas argumentações já possuíam precedência 

na diplomacia lusitana das quais Rio Branco apenas as reutiliza e eleva a valor 

superlativo como diplomata brasileiro. 

 O Barão como homem cujas contribuições marca a transição do fim do império 

para o início da república seguiu a determinação, segundo disse Pimenta Bueno, que 

o território “lhe [era] ao império sua mais valiosa propriedade” e que sua integridade e 

indivisibilidade era “não só um direito fundamental, mas um dogma político” (LAFER, 

2001, p.33). Assim afirma Rubens Ricupero sobre a atuação do Barão ao território do 

Estado brasileiro 

De fato, definiu-lhe o perfil territorial em relação ao contexto físico exterior, 
utilizando exclusivamente a negociação direta ou a arbitragem. Recorreu, 
para tanto, a meios legítimos de poder, sem que tivesse havido em qualquer 
dos casos imposição unilateral pela força. A frase atribuída ao Barão – 
“território é poder” – indica sua compreensão de que, se não equivale ao 
poder, o território constitui a condição para torná-lo possível. Por conseguinte, 
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ao traçar os limites dentro dos quais se exerceria a soberania e ao fazê-lo de 
forma consensual, sem traumas, o chanceler pensava haver estabelecido as 
precondições para que o Brasil pudesse ter uma política externa libertada dos 
constrangimentos dos conflitos de fronteira. (RICUPERO, 2017, p.307). 

 

 Assim sendo, a atuação de Rio Branco em sua íntima relação com o territorial 

formatou a política externa brasileira de modo tão profundo que lhe podemos atribuir 

caráter paradigmático para a inserção do Brasil no sistema internacional. Isso se torna 

ainda mais evidente quando os princípios de atuação de nosso maior diplomata são 

cristalizados petreamente nas diversas constituições brasileiras, como política externa 

oficial inescapável e como institution-builder do Itamaraty, do qual se diz conhecido 

bordão que a liderança do Itamaraty pelo Barão não é possível substitutos, apenas 

seguidores de seu comportamento diplomático. São exemplos a constituição de 1891 

com a proibição de guerras de conquista e a valorização da arbitragem como meio 

pacifico de solução de controvérsias, a constituição de 1946 que estipula a 

participação do Brasil do órgão internacional de segurança para resolução de suas 

controvérsias (referência implícita a recém criada ONU) e 1967 que estipula além da 

arbitragem outros meios pacíficos para resolução de controvérsias, referência 

implícita às negociações diretas; e 1988 que delimita o programa nuclear brasileiro 

para fins pacíficos, etc (LAFER, 2001, p.48).  

 Cabe dizer, por fim, que ao definir nossas fronteiras, o Barão do Rio Branco 

deu a base para a especificidade e diferenciação do elemento interno para o externo, 

distinguindo propriamente o que é nacional do internacional; e que fez do Brasil um 

notável exemplo de território continental que ainda compartindo sua fronteira com dez 

outros Estados – igual que Rússia, Índia e China, mas que ao contrário destes - não 

possui nenhuma disputa territorial com seus vizinhos (LAFER, 2001, pp. 31, 43). Tal 

diálogo entre território e inserção política internacional do Estado brasileiro é mais um 

exemplo de uma dialética palpável entre geografia, política externa e identidade 

nacional. Ou seja, ao tomar como parâmetros organizacionais de nosso território os 

critérios de “fronteiras naturais” e utis posidetis, o Barão transcreve politicamente a 

realidade territorial já então operante, promulgando assim a insularidade latente cuja 

força profunda tornava conveniente tais critérios de demarcação fronteiriça. É a 

consabida confluência entre política e a pré-disposição topográfica na formulação 

integrada de uma unidade territorial nacional pela expansão às avessas da Ilha-Brasil, 

isto é, da costa atlântica ao interior continental, que usa de suas “estradas naturais” 
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como meio e fim para posse de seus espaços. No entanto, ainda há outros fatores 

que podem ser enunciados como provas ainda mais contumazes de uma insularidade 

brasileira. 

 Durante o conflito da Segunda Guerra Mundial, em especial de 1941 em 

diante, tornou-se fundamental para a política de segurança hemisférica Norte 

Americana a utilização geográfica do nordeste brasileiro como pivô do monitoramento 

e segurança das rotas marítimas do atlântico sul, mar do caribe e canal do panamá e, 

por consequência, toda costa sul-americana em geral (MOURA, 2013, pp. 127,156). 

Assim, por sua cercania ao norte da África, o local seria o mais provável para invasão 

das forças do Eixo na América do Sul; isso, no entanto, se as ajudas partidas do 

mesmo Nordeste brasileiro fossem insuficientes para contribuir com esforço de guerra 

das forças britânicas no Egito, Argélia e Dakar em sua luta contra o Afrika korps6. 

 Desta forma a “protuberância” (“bulge”) brasileira que encontra no seu ponto 

mais oriental a cidade de Natal, e que próxima a esta se estabeleceu a importante 

Parnamirim Air Field Base, delata mais uma vez a preeminência da nossa geografia 

sobre a dinâmica de nossa política externa, como se mais uma “ilha” fossemos do 

Atlântico Sul (‘um trampolim para a vitória’), voltados não para dinâmica interna 

intracontinetal da América do Sul, e sim para lado oposto emulando movimento que a 

geografia já fizera.  Mas, não somente isso, o esforço de guerra americano na ativação 

preambular de suas industrias bélicas fez por meio de acordos bilaterais a exportação 

exclusiva aos Estados Unidos da América dos seguintes minerais: bauxita, berilo, 

cromita, ferro-níquel, diamantes industriais, minério de manganês, mica, cristais de 

quartzo, titânio e zircônio. Também se tratou de absorver e recriar um novo ciclo da 

borracha na bacia amazônica pela demanda americana (MOURA, 2013, p. 83).  

 Ora, com tantos apanágios nos brindou este território para que, ainda frente a 

emergência avassaladora da potência norte americana, afortunasse-nos, não pela 

predisposição de vontade de nossa gente para assomar-se nos flancos dos grandes 

eventos internacionais (quanto mais nos assuntos bélicos!), mas por puro mérito do 

território, consolidar oportunidade ímpar de obter dividendos sem custos excessivos 

                                                             
6 Unidade expedicionária militar alemã responsável por assegurar as conquistas italianas no Norte da 
África durante a Segunda Guerra mundial, e que se viam ameaçadas pelo avanço militar do império 
britânico desde o Egito. Sob o comando do Marechal de Campo Erwin Rommel, as forças nazifascistas 
lograram reconquistar territórios perdidos para os Britânicos, rendendo-lhe o apelido “raposa do 
deserto”. Rommel era conhecido por obter vitorias improváveis, porém a Afrika  Korps, logo de uma 
série de derrotas, rendeu-se ás forças aliadas em maio de 1943.  
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para a nação (LEITE, 1983, p.559). Foi assim que neste período no qual o governo 

Varguista juntamente com seu chanceler Oswaldo Aranha, à revelia de uma clara 

assimetria nas relações entre Brasil e USA, caracterizou-se por um alto teor de 

barganha brasileira que ficou consagrado como “política pendular” ou “equilíbrio 

pragmático”. De modo que, tendo sobretudo nossa posição geográfica, e os recursos 

naturais do minério que nosso vasto e rico território possui - itens de valia nas 

negociações bilaterais entre Brasil e USA -, logrou-se a flexibilização máxima dos 

termos de modo a se obter importantes avanços que marcaram a relação Brasil-

Estados Unidos, reverberando também nas relações Brasil-Argentina e Brasil- Itália. 

Assim, marcou-nos mais uma vez a Ilha Brasil com sua influência na nossa história 

subsumida ao contexto internacional, fazendo quedar ao Brasil, pela sua insularidade, 

nova distinção de seus vizinhos. 

 Por último e mais recentemente, durante o governo FHC, nos meses de 

agosto a setembro de 2000 realizou-se a Cúpula de Brasília, na qual se reuniram pela 

primeira vez todos os líderes dos países sul-americanos, e também se formalizou a 

proposta de Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA), pois nas 

palavras de Paulo Visentini, “tratava-se de inverter uma tendência histórica, pois eles 

sempre estiveram voltados para o mar (e para o mercado mundial) e de costas uns 

para os outros. ” (VISENTINI, 2013, p.108). De certo, este sempre foi o 

comportamento dos países sul-americanos, mesmo quando as próprias ideias de um 

pan-americanismo, já de muito conhecidos, não lograram sobrepor-se ás disposições 

geográficas e econômicas que se apresentaram sobre estes países como 

prerrogativas contingenciais de seus territórios. 

 

TOPOFILIA 

 

A topofilia, termo criado pelo geógrafo Tuan Yi-Fu, pode ser definida 

brevemente como “amor humano ao lugar”, mas em sentido amplo, segue Yi-Fu, inclui 

os laços afetivos humanos com o meio ambiente material que o circunda. Não é 

apenas emoção forte e fugaz, mas emoção forte que é irresistível e passa tomar 

dimensões de símbolo. A apreciação estética, mais duradoura e que imiscua com 

recordações humanas ou busca científica, traz um despertar profundo sobre a beleza 

ambiental, frequentemente como revelação repentina, um desvelamento do belo que 
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se apresenta ao observador. Também a experiência do contato físico com o entorno, 

em especial no ambiente rural, em que o camponês ou agricultor traz sobre a si as 

marcas e cicatrizes resultantes de sua interação física com o ambiente. Aí, a topofilia 

não é apenas contemplação, mas experiência literal de contato íntimo. Além disso, 

esta experiência íntima suscita um patriotismo que, contrário daquele patriotismo 

imperial derivado do orgulho coletivo, é local, geograficamente pequeno, que abrange 

uma região apenas; ou 

uma área, se ela parece ser uma unidade natural. A afeição não pode se 
estender a todo um Império, porque frequentemente, este é um 
conglomerado de partes heterogêneas, mantidas unidas pela força. Ao 
contrário, a região natal (pays) tem continuidade histórica e pode ser uma 
unidade fisiográfica (um vale, litoral, ou afloramento calcário) pequena o 
suficiente para ser conhecida pessoalmente. No meio está o Estado moderno; 
tem certa continuidade histórica' o poder é mais difuso que no Império e não 
é o seu elo mais conspícuo. Por outro lado, o Estado moderno é muito grande 
para ser conhecido pessoalmente; sua forma, evidentemente artificial para 
ser percebida como uma unidade natural. Não somente por razões de defesa, 
mas também para reforçar a ilusão de unidade orgânica, os líderes políticos 
têm procurado estender as fronteiras dos seus países até o rio, montanha ou 
mar. (YI-FU, 1980, pp. 116-117). 

 

Yi-Fu em seu livro Topofilia argumenta que existem quatro tipos de meios 

ambientes de atração permanente na história da humanidade, abarcando tanto 

culturas ocidentais como orientais, são eles: a praia, a ilha, a floresta e o vale.  

O vale possui em si vantagens de subsistências obvias, como fácil acesso a 

agua, solo rico para cultivo com sedimentos trazidos de inundações e com abundante 

fauna e flora. O curso de agua no vale, se suficientemente grande, também serve 

como um canal de comunicação e transporte, e logo, integração regional e identidade 

coletiva. No entanto, o vale pode ser mal drenado, dar lugar a inundações repentinas 

e destruidoras e ser foco de doenças. Também está sujeito a altas flutuações de 

temperaturas em relação às suas encostas. Mas apesar disto, sua forma côncava traz 

valor simbólico de refúgio e proteção, acentuando o contato direto do homem com a 

terra. Ao contrário, por exemplo, da montanha, local de difícil acesso, vulnerável ao 

clima, sem refúgio e exposto a visão e vizinho ao céu (e dos deuses).  Por isso, ali se 

construíram templos e altares, e não vilas e cidades como nos vales. 

 A floresta é descrita como sendo capaz de produzir uma sensação de abrigo, 

penetrável, luxuriante, com diversos recursos desde a obtenção de comida e agua, 

mas também clima ameno e sombreado do sol quente. Nisto, diz o geógrafo chinês, 

“o ambiente florestal atua como ventre materno, morno e nutritivo”. Também sobre as 
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florestas lhes é atribuída uma diminuição da perspectiva, pois tudo é visto a curta 

distância. Perde-se a visão da linha do horizonte e em geral, nem o sol nem as estrelas 

desempenham um algum papel cosmográfico fundamental. A variação sazonal é 

mínima. Em contraste com povos primitivos de outros ambientes, na floresta a 

contagem do tempo, igual que a importância das estações, possuem menos destaque. 

 A praia, por sua vez, possui dupla atração, por um lado o horizonte aberto do 

mar sugere aventura; por outro sugere segurança pela areia que sede as pressões e 

ainda que haja um sol brilhante, a agua refresca e ampara o corpo. Também, nas 

águas, areias e rochedos da praia encontram-se proventos para a sobrevivência do 

homem, onde notadamente (em contraste a outras atividades como a caça e em 

grande medida a agricultura) é irrelevante a diferença entre os sexos em coleta, pesca 

e atividades natatórias. Outro aspecto topofílico da praia é seu aspecto recreativo, 

claramente notado a partir de 1850 graças a construção de ferrovias permitindo a 

afluência de grandes quantidades de pessoas em períodos de vacância.  

 Enfim, a ilha, segundo Tuan Yi-fu, parece ter lugar especial na imaginação do 

homem, e, portanto, é nela sua maior importância e afirma 

 

No mundo, muitas das cosmogonias começam com o caos aquático: quando 
a terra emerge, necessariamente é uma ilha. A primeira colina também foi 
uma ilha e nela a vida começou. Em inúmeras lendas a ilha: aparece como a 
residência dos mortos ou dos imortais. Além de tudo, ela simboliza um estado 
de inocência religiosa e de beatitude, isolado dos infortúnios do continente 
pelo mar. (Yi-FU, 1980, p. 135). 

  

Em função da combinação destes ambientes radica um poder simbólico 

imaginário ainda mais potente, ou seja, a relação cumulativa que a força destes 

diferentes cenários imprime quando combinados culmina em laços topofílicos de 

maior intensidade sobre aqueles que os experimentam (YI-FU, 1980, p. 286). Importa, 

portanto, para os propósitos deste estudo, descrever em que sentido os meios 

ambientes da floresta, da praia, da ilha e do vale se aplicam ao Brasil e sua 

importância simbólica, cuja combinação transcreve a topofilia de pertencimento 

característico e condizente ao nacional. 
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OUTRAS EVIDÊNCIAS DA INSULARIDADE BRASILEIRA 

 

 Entre as características de insularidade está a concepção de lugar 

paradisíaco, em especial, a temática do paraíso perdido como lugar de inocência e 

utópico, ainda intocado pelas forças negativas que lhe advém desde o externo (HAY, 

2006, p. 9). Nesse sentido, esta foi concepção dos primeiros europeus que pisaram 

em terra americana como se pode observar já com a carta de Pero Vaz de Caminha 

no concerne à terra: 

 

  ...a terra em si é de muito bons ares frescos e temperados como os de Entre-
Douro-e-Minho, porque neste tempo d'agora assim os achávamos como os 
de lá. Águas são muitas; infinitas. Em tal maneira é graciosa que, querendo-
a aproveitar, dar-se-á nela tudo; por causa das águas que tem! (MC, p. 14).  

 

 Ou ainda a seus habitantes: 

 

A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e 
bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Nem fazem 
mais caso de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas do que de 
mostrar a cara. Acerca disso são de grande inocência. (MC, p. 3). 
 
 Parece-me gente de tal inocência que, se nós entendêssemos a sua fala e 
eles a nossa, seriam logo cristãos. (MC, p. 12). 

 

E sobre seu modo de vida: 

 

Eles não lavram nem criam. Nem há aqui boi ou vaca, cabra, ovelha ou 
galinha, ou qualquer outro animal que esteja acostumado ao viver do homem. 
E não comem senão deste inhame, de que aqui há muito, e dessas sementes 
e frutos que a terra e as árvores de si deitam. E com isto andam tais e tão 
rijos e tão nédios que o não somos nós tanto, com quanto trigo e legumes 

comemos. (MC, p. 12). 
 

Também neste mesmo tom segue Américo Vespúcio ao afirmar em 1503 em 

sua obra Mundus Novus que de haver paraíso este não estaria distante das terras do 

novo mundo. Seguem-se numerosos exemplos na literatura quinhentista e 

seiscentista onde se exalta o “espanto da natureza” e “aquele paraíso na terra em que 

Deus nosso Senhor, como em jardim, pôs nosso pai Adão” (CARVALHO, 1998, p. 2). 

Todo este motivo edênico permeia e tinge qualquer experiência de vivência que tem 

como lugar o território brasileiro. Experiência esta qualificada e íntima aos sentidos 

que plasma nos sentimentos a inspiração de um relacionamento diferenciado com seu 
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entorno. Tal fenômeno expressou-se com maestria na poesia romântica de Gonçalves 

Dias na sua Canção do Exilio, cujas estrofes são expressão exata desta experiência 

irmanada e indissociável do território brasileiro:  

 

 

                                         Minha terra tem palmeiras, 
Onde canta o Sabiá; 
As aves, que aqui gorjeiam, 
Não gorjeiam como lá. 
 
Nosso céu tem mais estrelas, 
Nossas várzeas têm mais flores, 
Nossos bosques têm mais vida, 
Nossa vida mais amores.[...] 

 

Tamanha a importância do nosso meio natural, como consenso da experiência 

identitária, que foi transplantada para o hino nacional brasileiro escrito por Joaquim 

Osório Duque Estrada no início do século XX: "Nossos bosques têm mais vida; Nossa 

vida (em teu seio) mais amores". Também cabe salientar a função sintática e 

pedagógica que cumpriu o Conde Afonso Celso em sua obra Porque me ufano de 

meu país publicada em 1900 na que analisa em um só livro a grandeza do território 

nacional, as belezas naturais, as riquezas, o clima e a ausência de calamidades. Por 

último, ao dramaturgo pernambucano Nelson Rodrigues lhe é atribuída a seguinte 

sentença “o Brasil é uma paisagem” na que resume em poucas palavras toda uma 

vivência nacional. É notável que uma das características de uma experiência insular 

seja a percepção diferenciada do seu entorno físico em função de biodiversidade 

enriquecida pelo isolamento de suas fronteiras (SHIELDS, 2004, p. 428; HAY, 2006, 

p.8), e que isso é exatamente o que se observa ao longo de nossa história literária.   

 A relação entre a formação do indivíduo e seu entorno, em especial a 

natureza, adquire novos níveis de influência quando se põe em tela de juízo dois 

personagens canônicos da literatura brasileira que busca descrever uma identidade 

nacional: Jeca Tatu, de Monteiro Lobato; e Macunaíma, de Mario de Andrade. Ambos 

ressaltando a preguiça como predicado mor do homem comum brasileiro. O primeiro 

justifica a preguiça de Jeca “ não só por sua índole natural, mas também porque em 

seu meio ambiente as condições propiciavam tal comportamento. A facilidade em 

conseguir comida seria uma das causas convergentes, visto que alguns alimentos 

brotavam quase naturalmente, sem requerer esforço (os exemplos são a mandioca, o 
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milho e a cana) ” (AZEVEDO, 2012, pp. 37-38) e arremata o autor deste clássico 

brasileiro:  

 

Se a poder de estacas e diques o holandês extraiu de um brejo salgado a 
Holanda, essa joia do esforço, é que ali nada o favorecia. Se a Inglaterra 
brotou das ilhas nevoentas da Caledônia, é que lá não medrava a mandioca. 
Medrasse, e talvez os víssemos hoje, os ingleses, tolhiços, de pé no chão, 
amarelentos, mariscando de peneira no Tâmisa. Há bens que vêm para 
males. A mandioca ilustra este avesso de provérbio. (LOBATO, 2007, p.165; 
BEEM, 1991, p. 82). 

  

Quanto a Macunaíma, essa personagem tão mítica, lhe é relatado bordão único 

desde seu nascimento até os seis anos de idade como “Ai! Que preguiça!...”. Sendo 

a interjeição “ai” a transcrição fonética da linguagem Tupi para designação do bicho 

preguiça em português. O intento do autor neste herói sem caráter – que é subtítulo 

da obra – busca mostrar como reflexo a “alma brasileira” que por ser identidade plural 

e híbrida, ainda não definida e produto de um mix ou mestiçagem de povos dispares 

como o europeu, o indígena e o negro, é eternamente infantil e amoral, e sempre 

marginalizada ao que tange ser a civilização, com aversão ao uso da lógica e da 

racionalidade (AZEVEDO, 2012, p.63). Ora, como num diálogo em que o entorno do 

indivíduo lhe molda os hábitos de vida, ou seja, o seu modus vivendi, a geografia 

termina por moldar a identidade tanto comunal como a individual, e isto lhe é típico da 

insularidade (WEALE, 1991, p. 82). 

  É amplamente sabido que o isolamento de ilhas é força propulsora para 

incremento da biodiversidade, mas além disso não seria, como conhecimento 

imanente daquele ser o brasileiro nas condições de sua mestiçagem étnica a epítome 

de uma hibridização insular? (HAY, 2006, p. 26).  Além disso, e sem contradizer a 

sofisticada característica insular, não seria a inserção brasileira no mundo, sempre a 

margem dos grandes centros civilizatórios e historicamente com vinculação exterior 

pelo Atlântico, ao ser feita pelo constante uso de extremo esforço humano para 

estabelecer-se e advir a estas terras, ainda que longínquas porém alcançáveis; e que 

lhe sendo possível, portanto, o acesso ao diverso necessário a sua hibridação 

etnográfica, por um território pujante, isolado e propício a uma unidade geopolítica, 

geradora de uma pertença natural, e algo forçosa, que catalisasse essa notável 

mestiçagem insular? (TERREL e CLARK; BEEM, 1992, p. 86; ANDERSON, 2003, p. 

48; FARIS, 1999, p. 25; BETHELL, 2010, p. 463). É certo, que a mestiçagem por si 

só, trata-se de fenômeno complexo e de múltiplas causas; e também, que a 
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insularidade brasileira não poderá ser assumida pela existência de uma única possível 

causa apenas. No entanto, entre a insula peculiar que é nosso território nacional e a 

formação mista de nosso povo pode-se observar contingências impostas por um de 

modo que determinara o outro, ainda que numa relação causal algo distante e 

entreposta pelos devires da política dos momentos históricos. 

 Outrossim, um componente que participa dos fatores insulares atuantes no 

Brasil é a relação entre a biodiversidade insular e a diversidade cultural que se 

constatam em ilhas, efeito este notado por muitos acadêmicos (CLARK, 2004; 

DeLOUGHREY, 2004; Nunn. 2003; 2004; TSAI & CLARK, 2003; TSAI, 2003). A 

biodiversidade que nos brinda gratuitamente a natureza do Brasil, também a 

constatamos na diversidade do agregado humano que nas suas expressões variadas 

de culturas regionais, sempre resguardando o que lhe é comum e nacional, despoja a 

multiplicidade que integra seu lugar próprio naquilo que significa o amplo arcabouço 

do que é a brasilidade. De forma tal, que aqui jaz “pluralismo [em] escala continental, 

multiétnico, linguisticamente homogêneo, propenso a integração cultural e 

razoavelmente aberta ao sincretismo da diversidade. Por isso é, para valer-me de uma 

formulação de José Guilherme Merquior, um Outro Ocidente, mais pobre, mais 

enigmático, mais problemático, mas não menos Ocidente. ” (LAFER, 2001, p.40).  

 Além disso, outra característica que lhe é dada às ilhas, e igualmente 

encontrada neste território, é a ideia de encerramento (GILLIS, 2004, p.155), local de 

reclusão e com predicados punitivos concomitante a um estado de mente negativo em 

consonância a um sentir-se “no fim do mundo” (BALDACCHINO, 2005a, p. 247). 

Assim, é interessante notar que tais sentires pessimistas sobre o brasileiro já foram 

plasmados em literatura nacional no Ensaio sobre a tristeza brasileira de Paulo Prado 

na qual registrou: “Numa terra radiosa, vive um povo triste”.  E também se demonstra 

pela busca de sair do que lhe encarcera ao brasileiro neste país, pelos índices de 

imigração que registram o centro-oeste do Brasil, do qual poderia argumenta-se ser 

desta ilha o recôndito mais isolado, criando neste cidadão possuidor de recursos 

suficientes para bem viver aqui, buscar no afora o realizar sua vida ainda no vigor de 

sua juventude (SCHWARTZMAN, 2015, p. 8). Pois isso, é o que revela o IBGE no 

censo nacional de 2010 no quadro abaixo: 
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Tabela 1 – Domicílios brasileiros com membros familiares que vivem no exterior, 2010. 

 Região 
 Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-oeste TOTAL 

Número de Domicílios 34026 7550 233965 80448 59763 483752 

Porcentagem de 
domicílios na região 

0.86% 0.51% 0.94% 0.91% 1.39% 0.85% 

Renda Média por 
domicilio: 

      

• Valores 
absolutos 
(Reais/Mês) 

1128.73 1567.91 2297.89 2117.74 1656.91 1992.51 

• Proporção 
relativa a 
famílias sem 
imigrantes 

1.79 2.78 2.02 1.98 1.5 2.12 

Características do 
membro de família 
imigrante 

      

• % Mulheres 60.0% 63.0% 51.0% 52.0% 55.0% 54.0% 

• Média de idade 
ao deixar o país 

27.92 26.51 28.83 28.34 28 28.54 

Lugar de Residencia       

Asia (sem Japão) 0% 1% 1% 2% 1% 1% 

Africa 1% 3% 1% 1% 1% 2% 

Leste Europeu 3% 4% 7% 10% 8% 7% 

América Central e do 
Sul 

26% 11% 5% 12% 8% 9% 

França 8% 5% 3% 3% 4% 4% 

Alemanha 2% 7% 3% 4% 1% 4% 

Itália 3% 13% 6% 8% 3% 7% 

Japão 6% 2% 9% 10% 4% 7% 

Portugal 11% 14% 14% 11% 15% 13% 
Espanha 16% 11% 6% 9% 18% 10% 

EUA 14% 14% 31% 19% 21% 24% 

Sem informação 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabela 1 IBGE, Censo 2010. 

 

 Também é notável que os brasileiros são menos prováveis (65,5% dos 

imigrantes nacionais retornam ao Brasil) em permanecer no exterior que imigrantes 

de outros países da Ásia e da América do Sul (SCHWARTZMAN, 2015, pp. 7-11). 

Também é notável que a média de estrangeiros vivendo no Brasil para 1000 

habitantes é de apenas 4, quando a média mundial é 34. A Argentina, por exemplo, 

tem um volume proporcional de habitantes estrangeiros dez vezes maior que no Brasil 

onde o total de estrangeiros somam apenas 0,4% da população (750 mil). O 

isolamento brasileiro está próximo de seu recorde histórico mais baixo, e de tendência 
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decrescente ao longo das décadas, de 0.3% estrangeiros em sua população 

alcançado nos anos 2000 (SCHWARTZMAN, 2015, p.17).  

 Não há de surpreender após tamanha pletora de indícios e evidências, que 

uma outra mostra de isolamento insular seja colocada em tela por quem conheceu o 

Brasil desde uma posição de aguda cercania, como o sociólogo e ex-presidente 

brasileiro Fernando Henrique Cardoso, que em entrevista a um jornal português 

afirmou serem os brasileiros “ caipiras, [porque] desconhecem o outro lado, e quando 

conhecem, encantam-se”. “O Brasil é provinciano por ser um país continental, o que 

gera uma corrente isolacionista” (CARDOSO apud RATTNER, 1996, não p.).  Ainda 

assim, o próprio ex-presidente relata em sua autobiografia que durante seu exílio no 

Chile apercebeu-se desse mesmo isolacionismo, que mais tarde denunciaria, e ao 

qual pertenceu quasi-inconscientemente dizendo:  

 

Também foi em Santiago que despertei para o conceito de “América Latina”. 
Hoje ele parece perfeitamente natural, mas a ideia da região como um bloco 
político e cultural ainda não estava tão disseminada na época. Nós 
simplesmente não acreditávamos que o Brasil, com sua herança portuguesa 
e sua extensão continental, tivesse muita coisa em comum com o Peru, a 
Venezuela ou o México. (grifo meu) (CARDOSO, 2013, p. 105). 

 

Na realidade, o pertencimento nacional a uma identidade latino-americana 

segue sendo altamente ausente na população brasileira em geral. Por isso, e outras 

razões mais, não se trata, como indica Cardoso, de uma ideia perfeitamente natural. 

Um estudo recentemente realizado pelo Centro Mexicano de pesquisa e ensino de 

Economia (CIDE) denominado “Las Américas y el mundo”, feito em parceria com 

universidades de sete países latino americanos7, aponta para a comprovação 

estatística de um excepcionalismo brasileiro (BETHEL, 2010, p. 481). 

                                                             
7Argentina, Chile, Colômbia, Equador, México, Peru e Brasil.  
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Auto identificação como 'Latino-americano' pelos pesquisados em sete países (%): 

 

Figura 4 Compilado da pesquisa “The americas and the world” (TAW), utilizando o programa GeoDa 

de mapeamento. 

 

 A média regional de sentimento de pertença latino americano foi de 43%, com 

a Colômbia alcançando 59% e o Chile 38%. No Brasil, como representado na figura 

4, apresentou apenas 4%. Em forte contraste identitário, os respondentes da pesquisa 

afirmaram identificar-se fortemente com o gentilício brasileiro (79%), seguido 

distantemente como ‘cidadão do mundo’ (13%) e só então como latino-americanos 

(4%) e Sul-americanos (1%). A pesquisa realizada pelo CIDE contribui ainda mais 

para apontar aspectos que indicam a insularidade, por meio do isolamento e 

diferenciação identitária do brasileiro quando perguntado se Latino América deveria 

ser a prioridade mais importante da política externa do Brasil somente 16% 

responderam positivamente, enquanto que a média regional foi de 42% (ONUKI, 2016, 

pp. 438, 443). 

 De fato, o estudo historiográfico realizado pelo renomado historiador inglês 

brasilianista Leslie Bethell, vai apontar que “...nenhum dos escritores e intelectuais 
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hispano americanos que primeiro usaram a expressão ‘América Latina’, nem seus 

homólogos franceses ou espanhóis, pensaram em incluir o Brasil. ‘América Latina’ era 

simplesmente outro nome para ‘América Espanhola’”. (tradução livre) (BETHELL, 

2010, p. 460). Algumas razões para esta distinção já foram apontadas mais acima, 

porém para além delas destaco o elemento cultural romântico distinto que se deu no 

Brasil, em clave típica da topofilia, mais intenso que o da hispano América. (BETHELL, 

2010, p. 461).   

 A ideia de uma unidade Latino Americana em que se inclua o Brasil será, 

sobretudo, um derivado do esforço Pan-Americanista dos EUA na virada dos séculos 

XIX ao XX, em especial, durante a Segunda Guerra8. Com a Proclamação da 

República em 1889, e a percepção brasileira, historicamente voltada para o eixo 

atlântico, de que os EUA substituiriam ao Reino Unido e a Europa como forças 

hegemônicas hemisféricas e global, o Brasil buscou desenvolver relações mais 

próximas com os EUA e seu pan-americanismo, muitas vezes colocando-se de 

encontro às posições de seus vizinhos hispano-americanos. Porém, foi no esforço 

geopolítico da Segunda Guerra que o governo americano na sua reorganização de 

esforço militar e geopolítico criou o Conselho Etnográfico e passou a dividir o mundo 

em continentes, mas com uma exceção, que as Américas, em lugar de uma divisão 

hemisférica, ou entre norte e sul américa, foram divididas entre Estado Unidos e 

América Latina, a qual neste momento em diante passou deliberadamente a incluir o 

Brasil. No período pós-guerra e durante a guerra fria a visão americana de englobar 

as mais de 20 repúblicas ao sul do Rio Grande, incluindo o Brasil, como Latina 

América influenciou outros governos, ONG’s, universidades e organizações 

internacionais, um exemplo foi a criação da CEPAL pela ONU em 1948 (BETHELL, 

2010, 478; SANTOS, 2014, pp. 74, 87; RMRE, 1934, p. XV). 

Todavia, foi apenas em 1958 com o lançamento da Operação Pan-Americana 

(OPA) pela diplomacia brasileira no governo de Juscelino Kubitschek, que pela 

primeira vez, a retórica brasileira centrou-se numa identificação regional com seus 

vizinhos. “... é o primeiro movimento iniciado por nosso país no cenário continental, 

                                                             
8 No mundo do show business, Carmen Miranda, a mais famosa atriz brasileira de cinema e artista de 
gravação que viveu e trabalhou nos Estados Unidos antes, durante e depois da Segunda Guerra 
Mundial, resistiu a todos os esforços de seus promotores americanos para apresentá-la como uma 
artista Latino-americana e insistiu em sua identidade brasileira separada (embora ela tivesse nascido 
em Portugal) (CASTRO, 2005). 
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com base num estado de consciência verdadeiramente latino-americano” (grifo meu) 

(RMRE, 1958, p.3). Ou seja,  

 

A identidade internacional brasileira, com Kubitschek, transitou de uma 
identidade americana – que buscava diferenciar‑se dos vizinhos 
hispano‑americanos por meio de uma relação especial com os Estados 
Unidos – para uma identidade claramente latino‑americana, em 
contraposição (mas não necessariamente em conflito) aos Estados Unidos. 
(SANTOS, 2014, p.97). 

  

Outra evidencia é o notável despontar da insularidade brasileira, como de um 

desabrochar do inconsciente coletivo, realizando coerência com o exposto até aqui, 

quanto a multiplicidade de relações entre os elementos que conformam o Brasil como 

ilha, na reflexão de Marcos de Azambuja, um dos mais prestigiados embaixadores de 

seu tempo, estando em serviço diplomático por mais de 50 anos, quando entrevistado 

por Jaime Spitzcovsky no canal ‘umbrasil’, com patrocínio da Fecomercio de São 

Paulo. Em tal entrevista o diplomata afirma, ainda que sem o arcabouço teórico 

formalmente constituído da ilha Brasil, mas revelando-a ainda que desforme e apenas 

intuída, dizendo que 

 

 [...] Nós estamos fora dos grandes eixos de tensão. Nós não estamos na 
linha dos grandes conflitos. [...] A geografia brasileira nos protege, o Brasil 
não tem vizinhos que o ameacem, o Brasil não está em nenhuma daquelas 
linhas de divisão de poder ideológica ou militar. Quer dizer, o Brasil tem uma 
posição confortável. A política externa tem um interesse acessório, mais de 
curiosidade do que de preocupação. Quando a gente lê um jornal brasileiro 
há um noticiário amplo sobre o mundo, mas não é por preocupação [sic] é 
como por ilustração. E às vezes, com um pouco de condescendência, nós 
achamos que o resto do mundo tem encrencas que nós não temos. Brasileiro 
geralmente tem uma sensação de que eles tiveram uma história e uma 
geografia mais confortáveis que deu a eles menos desafios, menos 
oportunidades, mas também menos conflitos.   
[...] 
O país consegue manter a ilusão de sua autonomia, da sua introspecção... O 
Brasil tem uma tendência a achar que o mundo está lá e nós estamos aqui 
[...] De uma maneira variada: Um presidente diz que nós somos uma ilha de 
paz, outro [presidente] diz que as crises mundiais chegam a nós como uma 
marola. A ideia brasileira central, com várias definições, é a de que o Brasil 
está protegido, de certa maneira, do mundo, e o Brasil não está. O Brasil não 
se inscreve nas grandes cadeias de produção, de comercialização do mundo. 
Portanto, o Brasil, de certa maneira, [sic] o preço que ele paga por uma certa 
paz e tranquilidade, é uma certa irrelevância, uma marginalização dos 
grandes processos mundiais9. (AZAMBUJA, 2018). 

                                                             
9 Na fala original, o diplomata Azambuja deixa claro sua ênfase tônica ao referir-se à “ilha de paz” e 
“marola”, por isso o grifo diferenciado feito na transcrição. O “outro” presidente, é facilmente atribuído 
a Luiz Inácio Lula da Silva ao referir-se à crise de 2008, enquanto ao primeiro presidente acredito que 
Azambuja referia-se ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.  
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Outrossim é a salutar análise da Ilha Brasil feita por Gilberto Freyre em seu 

discurso intitulado “Continente e Ilha” de 1940 em que dá conhecimento lúcido e 

constatação sólida da nossa condição insular e sua dinâmica continental. De modo 

que, de certa forma, todo este breve estudo lhe é complementar, trazendo-lhe 

conteúdo adicional para sua melhor compreensão, ajustando-lhe detalhes e somando-

lhe evidências. Seria deveras longo reproduzir resumo ou resenha deste opúsculo 

pouco conhecido do sr. Freyre, destarte uma breve citação direta nos é suficiente para 

servir de fiança sobre este aspecto da brasilidade pouco investigado, ainda que 

presente 

 
É que no Brasil o fenômeno sociológico e cultural como que repetiu o 
geográfico: sociologicamente e culturalmente desenvolvemo-nos em ilhas e 
essas em arquipélagos ou numa enorme ilha-continente. Ilha-continente 
semelhante à física, destacada por Oliveira Lima no seu prefácio à Geografia 
do Professor Delgado de Carvalho, ao reparar que as cabeceiras do sistema 
fluvial amazônico vão quase entestar no interior com as do sistema fluvial 
platino. Ilha e continente ao mesmo tempo. Ou ilhas e continente. Um 
arquipélago sociológico ou cultural de proporções continentais. (FREYRE, 
1973, p.145).  

 

A luz do exposto até agora, reverbera a partir dos indícios, que a função de 

relação entre a coletividade nacional e seu meio físico natural representa uma 

influência em suas origens intensamente direta mas que ao longo do tempo, na 

medida que vão sucedendo as construções políticas e sociais, distanciam-se e 

relativizam-se. De modo que, replicando aquelas manifestações primeiras de topofilia 

intensa que qualificam nossa insularidade em uma estrutura concatenada de 

influências, ora próximas, ora distantes, como se compostas de subpartes que se 

sobrepõem de forma encunhada umas sobre as outras, realiza-se um sentido de 

dinâmica conjuntural de configuração insular.  

 Algumas dessas relações topofílicas são renováveis e diretas, prementes 

ainda hoje e dificilmente suscetíveis a neutralização de seus efeitos por meio de 

construções políticas. Porém outras, são florescimentos do momento histórico, que na 

condição de sua compatibilidade insular, germinam, crescem, vigoram e resumem, 

quando a vontade política para tal as acomete com suficiente denodo. Enquanto a 

estes novos devires, eles mais ousam em contrariedade ao caráter insular, quanto 

mais lhes permite sua(s) interação(ões) coletiva(s) topofílica(s) mais débil(eis). Porém, 

em sua(s) ligação(ões) coletiva(s) topofílica(s) mais forte(s), onde a relação insular, 
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queira física ou política, mais se expressa(m) em razão de sua experiência topofílica, 

permanece a ilha metafórica, exercendo seu pulso e enraizada na constituição 

nacional. Portanto, assemelhar-se-ia tal dinâmica em algo com àquela descrita por 

Gilberto Frey onde “o sentido do continente [está] a nos defender dos excessos do de 

ilha; o de ilha a nos defender dos excessos do de continente [...]” (FREYRE, 1973, p. 

150). Nisto redundam as tensões dialéticas fenomenológicas da Nisologia, e que ao 

propósito deste breve estudo foram aqui compiladas. 

 Ora, as ilhas são objetos de estudo incrivelmente variáveis. Isso faz parecer 

que cada ilha é única e diferentes entre si (BALDACCHINO, 2004, p. 278). Por 

exemplo, associa-se a ilhas pequenas um alto nível de dependência com o externo e 

grandes dificuldades demográficas e econômicas, fazendo-as vulneráveis a diversos 

fatores inclusive os ambientais como caso das ilhas Tuvalu que correm o risco de 

serem submersas devido ao aquecimento global. Outras ilhas, longe de vulneráveis, 

são potências econômicas e militares como o Reino Unido e o Japão e que não 

possuem as mesmas vulnerabilidades de outras ilhas menores do pacífico, por 

exemplo. Ainda assim o critério puramente geográfico e clássico de ilha tem se 

mantido, mas o que diríamos das penínsulas como a itálica ou países cujos Estados 

abarcam grande quantidade de ilhas como a Grécia ou os países nórdicos? Ou ainda 

as ilhas episódicas que dependem da subida de maré para se formarem ou aquelas 

ligadas ao continente por obras de infraestrutura como pontes, aterros ou até mesmo 

túneis10? Teriam elas características insulares suficientes para serem consideradas 

ilhas “verdadeiras”? Paulo Espínola e Fernanda Cravidão afirmam que  

 

A clássica definição de ilha, ‘porção de terra rodeada por agua por todos os 
lados’, está longe de ser consensual entre os investigadores atuais. Na 
realidade, a grande problemática está relacionada com os seus limites, tanto 
máximo como mínimo, pois a ausência de um intervalo universalmente aceito, 
por vezes, cria dificuldades ao nível de sua distinção com outros territórios 
também rodeados totalmente por agua, como o ilhéu ou o continente. 
(ESPÍNOLA e CRAVIDÃO, 2014, p. 441).  

 

Enfim, a classificação dentro da Nisologia ainda é incipiente e suas tipologias 

darão muito espaço para controvérsias. No entanto uma característica é marcante e 

unânime, se destacando sobre as outras como elemento característico crucial para 

                                                             
10 Como o Eurotúnel (Channel Tunnel) que liga Folkstone, na Inglaterra, a Coquelle, na França. Ou 
ainda o Cross-Habour Tunnel de Hong Kong, ligando-o a China. 
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ilhas, e que não é nem o tamanho, nem o que a rodeia, mas a intensidade do seu 

isolamento. Que a ilha traz em si, como causa qualitativa da insularidade e 

concomitante com outros predicados insulares, o isolamento como apanágio mais 

forte é assunção pacificada. Ora, poderia argumentar-se que o isolamento também se 

observa em territórios continentais, e que por apresentar-se junto com outras 

características coadjuvantes da insularidade clássica seriam ilhas, porém como parte 

do continente. O Brasil apresenta tais características em diferentes níveis como fora 

mostrado: a imaginação de um mito, a topografia de um entorno, a topofilia de um 

agregado humano, sua etnologia, a realidade histórica de suas instituições políticas e 

de seu próprio Estado. Assim, portanto, o Brasil configuraria uma ilha diferenciada, 

uma ilha continental.11  

Cabe dizer que, este estudo sobre a insularidade brasileira realizou-se com um 

quadro de referência teórico e metodológico no qual empregou-se o uso concomitante 

dos métodos de procedimento estruturalista, histórico e tipológico. De modo que, o 

tipo ideal e abstrato de ilha, já bem formatado pela Nisologia, prestou-se a uma função 

referencial contra a qual a realidade concreta dos fatos em questão deveu-se medir, 

e assim, logo de realizar uma correspondência de igualdade entre aspectos factuais 

e ideais, foi ressaltada a existência do fenômeno brasileiro de ilha metafórica e 

continental. Pois, “o papel do cientista consiste em ampliar certas qualidades e fazer 

ressaltar certos aspectos do fenômeno que se pretende analisar. ” (LAKATOS, 2003, 

p. 109). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Após percorrer diversos aspectos dos quais se destacam o político, o social e 

o geográfico, fica esboçado, a propósito deste breve estudo, que o território no qual 

se assenta o Estado do Brasil dialogou e dialoga, as vezes em um modo quasi 

subliminar, com a formação do Estado Nacional, sua política externa e a construção 

da brasilidade como cultura identitária. Este território, por sua vez, tomado como ilha 

em sua origem histórico-cartográfica, mas claramente continental12, é, todavia, insular. 

Pois assim evidencia a política externa, a sociologia, antropologia e a topografia 

                                                             
11 Ver nota de rodapé número 4. 
12 Ver nota de rodapé número 4. 
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brasileiras. Consagrando uma modalidade de ilha metafórica, e não puramente 

geográfica no sentido clássico da palavra “ilha”, tal concepção do Brasil é 

contribuidora para melhor entender e explicar este país pitoresco. Assim sendo, torna-

se importante salientar que, enquanto não haja plena consciência sobre o que nos 

implica as condições de nosso entorno, não poderemos entender e dirigir nossa 

inserção no Mundo, tão somente ser-lhe objeto passivo das condições histórico-

geográficas.  Somente com a consciência de tal conhecimento poderá o Brasil tirar 

pleno proveito de sua insularidade verde e amarela. 
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