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A guerra contra o Brasil de que trata este livro não é do tipo 
convencional: não incendeia cidades nem utiliza bombas e mísseis. 

Para o consagrado sociólogo Jessé Souza, autor de A elite do atraso, 
as armas dessa guerra são o racismo, a subserviência da nossa elite 
econômica, a mentira, o fundamentalismo religioso e o fascismo 
latente da nossa tradição autoritária. 

Urdida e testada na sociedade americana, a guerra híbrida de que 
somos vítimas é uma estratégia baseada na manipulação de infor-
mações e na desestabilização de governos populares. 

Jessé defende que, no Brasil, ela encontrou uma organização crimi-
nosa disposta a colocar em prática sua máquina de morte, abrindo 
caminho para o assalto às nossas riquezas, o sucateamento da nossa 
indústria e o ataque aos direitos mais básicos da população.

Esta não é nenhuma nova teoria conspiratória para explicar a nossa 
tragédia, e sim uma análise aguçada e abrangente que revela os deta-
lhes sombrios de um projeto muito bem-articulado de destruição da 
arte, da cultura e da autoestima do povo brasileiro – em nome de Deus, 
da pátria e do falso moralismo travestido de combate à corrupção.

P A S C O A L  S O T O

“Este livro analisa desde as pre-
condições históricas e simbólicas mais 
amplas e gerais até o momento presen-
te, quando se insinua o instante mais 
perigoso da história brasileira. 

Hoje o poderio americano se une ao cri-
me organizado para destruir a sociedade 
e o Estado brasileiros de modo conscien-
te e voluntário, como parte de um proje-
to de poder mundial planejado nos 
ínfimos detalhes. 

Boa parte do que é dito aqui poderá pa-
recer a alguns teoria da conspiração. A 
mesma crítica me foi dirigida quando 
da publicação de A elite do atraso. A 
 Vaza Jato de Glenn Greenwald, no en-
tanto, comprovou a trama que havía-
mos reconstruído no livro. 

Esta é uma leitura para quem acredita 
que os fatos do mundo não são obra do 
acaso, como quer nos fazer crer uma 
imprensa que isola os fatos e fragmenta 
a realidade para torná-la incompreen-
sível. Afinal, quem tem interesse em 
que o mundo seja percebido como um 
acaso, como algo fortuito e sem direção, 
é precisamente quem o controla com 
mão de ferro. 

Este mundo tem donos que efetivamen-
te conspiram, todos os dias, para repro-
duzir seus poderes e privilégios e 
explorar os que foram feitos de tolos. 
Geralmente, os tolos são os que acredi-
tam no acaso e na coincidência.”
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mestre em Sociologia pela Universidade 
de Brasília, a UnB, doutor em Sociologia 
pela Universidade de Heidelberg, na 
Alemanha, e fez pós-doutorado em Psi-
canálise e Filosofia na The New School 
for Social Research, em Nova York. 

É autor de mais de 20 livros e de arti-
gos e ensaios em vários idiomas. Entre 
seus maiores sucessos se destacam 
A elite do atraso e A classe média no 
espelho (Estação Brasil); A tolice da in-
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