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RESUMO

ABSTRACT

O artigo trata de uma abordagem inicial sobre o patrimonialismo e o extrativismo político entranhados no Estado e na Sociedade
brasileira. Tais fenômenos têm iludido nossas expectativas de desenvolvimento bem-sucedido. Ao longo dos séculos, o Brasil não
se livrou de algumas de suas características
mais arcaicas. Nessa direção, o patrimonialismo é a feição permanente das elites nacionais; e o extrativismo é a forma pela qual
as elites patrimonialistas se sustentam no
poder. Conquanto o patrimonialismo extrativista seja uma prática arcaica, sucessivas
gerações de elites extrativistas conformaram
arranjos legais para sua legitimidade. A modernização da ordem política brasileira não
extinguiu essa característica, ao contrário,
sofisticou-a e ameaça a sustentação do inacabado Estado social no Brasil.

The article is an initial approach on patrimonialism and political extrativism embedded in the Brazilian State and Society.
Such phenomena have eluded our expectations of successful development. Over the
centuries, Brazil has not got rid of some of
its more archaic features. In this direction,
patrimonialism is the permanent feature of
national elites, and extractivism is the way
in which patrimonialist elites rely on power. Although extrativist patrimonialism
is an archaic practice, successive generations of extractive elites have formed legal
arrangements for its legitimacy. The modernization of the Brazilian political order
did not extinguish this characteristic, on
the contrary, it sophisticated and this threatens the support of the unfinished social
state in Brazil.
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