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Nação é um grupo de indivíduos que se sentem unidos pela origem comum, pelos 

interesses, ideais e aspirações comuns. Esse conceito, Darcy Azambuja explica em sua Teoria 

Geral do Estado. A língua falada e escrita, a etnia, a base territorial, as tradições, a religião, a 

cultura constituem-se elementos primordiais que demarcam a nação e, sua sobrevivência 

diante das demais nações exige que seu povo tenha a vontade maior de se manter unido, em 

torno de anseios compartilhados por todos. Na História Mundial, as famílias se juntaram para 

superarem as ameaças naturais de toda ordem, formaram tribos que, pela aliança ou 

confronto com outras, resultaram em nações. A História é uma sequência de guerras entre 

povos, que disputam novos territórios em busca de insumos econômicos que lhes garantam 

a sobrevivência diante do poder dos vizinhos. O Estado resulta da nação detentora de 

soberania sobre seu território. 

 Os 194 Estados integrantes da Organização das Nações Unidas - ONU tiveram as mais 

diversas formas de criação. Portugal é soberano desde o século XII, os EUA duplicaram seu 

território no século XIX. A revolução comunista de 1917 resultou na União Soviética em 1922, 

quando 14 países, ou nações, passaram a se subordinar de fato à Rússia, sob regime 

comunista. A URSS implodiu em 1991, e aquelas nações imediatamente reclamaram sua 

autonomia, tornando-se Estados. Decorridos 30 anos, importa mencioná-los, posto que o 

governo russo tem realizado esforços políticos e bélicos para recuperar seu controle sobre 

alguns daqueles países: Armênia, Azerbaijão, Belarus, Estônia, Georgia, Cazaquistão, 

Querguistão, Letônia, Moldávia, Tadjiquistão, Turcomenistão, Ucrânia, Uzbesquistão. Em 

todos eles prevaleceram os valores e sentimentos constitutivos da nacionalidade e, portanto, 

contra a dominação comunista da Rússia. 

Na Europa, terminada a segunda guerra mundial, a União Soviética separou, com a 

cortina de ferro, a Alemanha Oriental, Polônia, Hungria, Tchecoslováquia e a Bulgária, 

isolando-as dos países vizinhos, e impondo-lhes, pela força, um governo comunista, 

independentemente da vontade da população local. De modo semelhante, aqueles países 

recuperaram sua autonomia e, nenhum deles quis seguir o modelo comunista de governo, 

subordinado à Rússia. Mais uma vez, prevaleceram as bases da nacionalidade. Aconteceu a 

separação entre os tchecos e os eslovacos, constituindo-se em dois Estados, bem como a 

unificação da Alemanha.  

 O início do século XXI está marcado pela expansão política, econômica e bélica da 

China, de governo comunista desde 1949, pragmático ao extremo na busca dos objetivos 

definidos pelo partido único. Para o controle da natalidade, estabeleceu, nos anos 1970, a 

rigorosa política do filho único. Ocupou, desde 1950, o Tibet, nação budista, desde o século 

XIII, Suprimiu a soberania de Taiwan, declarando-a Província rebelde, ignorando o fato de 

que Formosa havia sido ocupada pelo Japão, desde 1895, e que os EUA a libertaram em 1945, 

estabelecendo sua independência. E, na próspera Hong Kong, reincorporada à China em 



1997, após mais de um século de domínio britânico, o governo chinês está impondo um 

regime de cerceamento das liberdades políticas e de restrição aos direitos humanos. A China 

domina economicamente vários países africanos, protege militarmente a Coréia do Norte, 

bloqueando reunificação do povo coreano, apoia os regimes comunistas de Cuba e da 

Venezuela, dividindo áreas de influência com o governo russo, ambos aproveitando as 

liberdades democráticas asseguradas pela Constituição do país alvo para agirem contra a 

Democracia. Isto aconteceu recentemente no Chile, no Peru e em outros países. 

 Em outubro deste ano os brasileiros enfrentarão o Comunismo, auxiliado por alguns 

brasileiros que agem de má fé, por interesses pessoais ou desconhecimento da História. 

Somos o quinto país e extensão territorial, o sexto em população, o nono no PIB e, 

principalmente, nosso maior patrimônio é a nacionalidade sedimentada na mistura racial, na 

unidade linguística, na tolerância religiosa, na tradição familiar, na cultura de valores 

compartilhados, no respeito à bandeira verde e amarela. Está em jogo a disputa pela 

administração deste fabuloso país.  De um lado, os brasileiros amadurecidos, os pais de 

família trabalhadores, que buscam a melhor educação para seus filhos, respeitadores da 

Constituição Federal. Do outro lado estão os trabalhadores reféns do domínio sindical, 

aparelhado há duas décadas, os milhares de indivíduos que perderam benesses em razão da 

austeridade do Executivo Federal, muitos funcionários públicos cujos salários excedem o 

limite constitucional, e se iludem imaginando que algum governo comunista vá respeitar seus 

direitos adquiridos. Acrescente-se os cidadãos influenciados pelos sofismas da grande mídia, 

os afiliados a ONGs sustentadas por entidades estrangeiras inconformadas com o governo 

que lhes restringiu exploração clandestina na Amazônia, muitas ONGs de defesa de minorias 

que acabam marcando a ferro as próprias minorias, criando-lhe obstáculos à inserção social 

e, finalmente, os jovens estudantes doutrinados por professores desonestos no 

cumprimento da Base Nacional Curricular. É mais fácil enganar as pessoas do que fazê-las 

admitir que foram enganadas (Mark Twain, 1900). Diante das urnas, que Nossa Senhora 

Aparecida proteja os brasileiros! 

  

 

   

  

 

  

 

  

 

 


