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PREFACIO A 3.ª EDI~AO 

e 0111, algumas alterafoes qite nao lhe afetam 
essencialniente . o conteúdo, mantém-se, na presente, 
o texto da segunda edifao de Raízes do Brasil. A 
ésse texto acrescentara11i-se, eni apendice, as duas 
pefas principais do debate que a exf1ressao "honieni 
cordial" sugeriit ao Sr. Cassiano Ricardo. As oh·· 
je(oes do ilustre escritor, tanto quanto as explica~oes 
que, e1n resposta, lhe foram dadas, ser"l'irao, talvez, 
para esclarecer um assunto diversa11iente interpretado 
pelos críticos que se ocuparam do livro. Enriqueceu
se, alé1n disso, este vohime, de índices ono1nástico e de 
assuntos. 

Por outro lado parecera1n plausíveis, e forani 
adotadas, as sugestoes do editor no sentido de se 
restabelecere1n e1n pé de página as siniples referencias 
bibliográficas. Abando1·iou-se, pois, nesse caso, o 
sistema introduzido na segunda edifao, e que aparente
mente se presta a equívocos. C onservarani-se, 
entretanto, onde já se achava11i, isto é ao fi1n de cada 
uni dos capítulos respectivos, as notas que, dada a sua 
natureza e extensao, podem ser lidas separadamente 
das passagens que lhes correspondem. 

Sao PauJo 

Outubro de 1955. 

S. B. H. 
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PREFACIO .A 2.ª EDl~AO 

Publicado pela primeira vez em 1936, este livro 
sai consideravelniente modificado na presente versao. 
Reproduzi-lo em sua _fo_rma originária, sem qualquer 
retoque, seria reeditar opinioes e pensamentos que 
em muitos pontos deixaram de_ satisfazer-me. Se 
por vézes tive o receio de ousar uma revisao verda
deiramente radical do texto, - ·mais valeria, nessc 
caso, escrever um livro novo - nao hesitei, contudo, 
em alterá-lo abundantemente onde pareceu necessário 
retificar, precisar ou ampliar sua subst.áncia. 

Entretanto fugi deliberadamente .a, tentaf ao de 
ezaminar, na parte f'inal da obra, alguns problema.; 
específicos su,geridos pelos sucessos deste último de
cenio. Em particular aqueles que se relacionani com 
a circunstancia da iniplantaf áo, entre nós, de um 
regi1ne de ditadura pessoal de inspirafáo totalitária. 
Seria ~ndispensável, para isso, desprezar de modo 
arbitrário a situafao histórica que presüiiu e de al
gum niodo provocou a elaboraf ao da obra, e is so nao 
me pareceu possível, nem desejável. Por ouJro lado, 
tenho a pretensá·o de julgar que a análise aqui esbo
rada de nossa 'vida social e polít-ica do passádo e do 
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presente, nao necessitaria ser reforniada a luz dos 
aludidos sucessos. 

S óbre as mudanr;as siniplesn1.ente exteriores ou 
f ormais agora introduzidas no livro, cabem a inda 
algumas palavras. Dois capítulos, o 111 e o IV, que 
na 1. ª edir;ao traziam um título conium, - O passado 
agrário - passara·1n a cha,mar-se, respectivamente, 
Heranr;a Rural e O Senieador e o Ladrilhador, de
nominar;oes estas que melhor se ajustam aos conteú
dos, pelo menos aos conteúdos atuais, dos m es1nos 
capítulos. As notas co1nplementares, ou destinadas 
a esclareciniento de passagens do texto, f ora ni dis
postas, de preferéncia, no pé das respectivas pági
nas. S omente as niais extensas, e que, de alguni 
'1todo, podem ser lidas independentemente, ficarani 
para o fim dos capítu,los correspondentes. Para o 
fim do volume foram todas as si1nples referencias 
bibliográficas . 

• 

Sao Paulo 
Junho de 1947. 

S. B. H .. 

1 
' 
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Fronteiras da Europ·a 

2 



Mundo novo e velha civilizac;áo. - Personalismo 
exagerado e suas conseqüencias: tibieza do espírito 
de organizac;áo, da solidariedade, dos privilégios 
hereditários. Falta de coesáo na vida social. - A 
volta a tradic;ao, um artifício. - Sentimento de 
irracionalidade específica dos privilégios e das 
hierarquias. - Em que sentido anteciparam os 
povos ibéricos a mentalidade moderna. - O tra
balho manual e mecanico, inimigo da persona
lidade. ·- A obediencia como fundamento de 

disciplina. 

• 

A tentativa de implanta<;ao da cultura européia 
em extenso território, dotado de condic;oes na
turais, se nao adversas, largamente estranhas 

a sua tradic;ao 1nilenar, é, nas origens da sociedade 
brasileira, o fato dominante e mais rico em conse
qüencias. Trazendo de países distantes nossas formas 
de convívio, nossas instituic;oes, nossas idéias, e tim
brando em manter tudo isso em ambiente muitas vezes 
desfavorável e hostil, somos ainda hoje uns desterrados 
em nossa terra. Podemos construir obras excelentes, 
enriquecer nossa humanidade de aspectos novos e 
imprevistos, elevar a perfei<;ao o tipo de civiliza~ao 

que representamos : o certo é que todo o fruto de 
nosso trabalho ou de nossa pregui<;a parece participar 
de um siste1na de evoluc;ao próprio de outro clima e 
de outra paisagem. 

Assim, antes de perguntar até que ponto pode
rá alcanc;ar bom exito a tentativa, caberia averiguar 
até onde ternos podido representar aquelas formas de 
convívio, instituic;oes e idéias de que somos herdeiros. 

É significativa, em primeiro lugar, a circuns
tancia de termos recebido a heranc;a atra vés de urna 
nac;ao ibé'rica. A Espanha e Portugal sao, com a 
Rússia e os países balcinicos (e, em certo sentido 
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também a Inglaterra), um dos territórios-ponte pelos 
quais a Europa se comunica com os outros mundos. 
Assim, eles constituem urna zona fronteiri<;a, de tran
si<;ao, menos carregada, em alguns casos, desse euro
peísmo que, nao obstante, mantém como um patri-

A • , e 

mon10 necessario. 
Foi a partir da época dos grandes descobrimen

tos marítin1os que os dois países entraram mais deci
didamente no coro europeu. ~sse ingresso tardío 
deveria repercutir intensamente em seus destinos, de
terminando muitos aspectos peculiares de sua história 
e de sua f ormac;ao espiritual. Surgiu, assim, urn 
tipo de sociedade que se desenvolveria, em alguns sen
tidos, quase a margem das congeneres européias, e 
sem delas receber qualquer incitamento, que já nao 
trouxesse em germe. 

Quais os funda1nentos em que assentam de pre
ferencia as formas de vida social nessa regiao inde
cisa entre a Europa e a África, que se estende dos 
Pireneus a Gibraltar? Como explicar muitas daquelas 
formas, sem recorrer a indica<;6es mais ou menos 
vagas e que jamais nos conduziriam a urna estrita 

objetividade? 

Precisan1ente a comparac;ao entre elas e as da 
Europa de além-Pireneus, faz ressaltar urna carac
terística bem peculiar a gente da Península Ibérica, 
urna característica que ela está longe de partilhar, 
pelo menos na mesn1a intensidade, com qualquer de 
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seus vizinhos do continente. É que nenhum desses 
vizinhos soube desenvolver a tal extremo essa cultura 
da personalidade, que parece constituir o tra<;o mais 
decisivo na evoluc;ao da g·ente hispanica, desde tempos 
imemor1a1s. Pode dizer-se, realmente, que pela im
portancia particular que atribuem ao valor próprio 
da pessoa humana, a autonomía de cada um dos ho
mens em rela<;ao aos semelhantes no tempo e no espa
<;o, devem os espanhóis e portugueses muito de sua 
originalidade nacional. Para eles, o índice do valor 
de um homem infere-se, antes de tudo, da extensáo 
em que nao precise depender dos demais, em que nao 
ne.cessite de ninguém, etn que se baste. Cada qual é 
filho de si mesmo, de seu esforc;o próprio, de suas 
virtudes . . . - e as virtudes soberanas para essa 
mentalidade sao tao imperativas, que chegam por vezes 
a marcar o porte pessoal e até a f isionomia dos 
homens. Sua manifestac;áo mais completa já tinha 
sido expressa no estoicismo que, co1n pouca corrupc;áo, 
tem sido a filosofia nacional dos espanhóis desde o 
te1npo de Seneca. 

Essa concepc;ao espe1ha-se fieln1ente em urna pa
lavra bem hispanica - "sobranceria" - palavra 
.que indica inicialmente a idéia de superac;áo. Mas 
a luta ~e emulac;ao que ela implica eram tacitan1ente 
admitidas e admiradas, engrandecidas pelos poetas, 
recomendadas pelos moralistas e sancionadas pelos 
governos. 

É dela que resulta largamente a singular tibieza 
das formas de organizac;ao, de todas as associac;6es 
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que impliquem solidariedade e ordenac;ao entre esses 
povos. Em terra onde todos sao baroes nao é pos
sí vel acórdo coletivo durável, a nao ser por urna 
fórc;a exterior respeitável e temida. 

Os privilégios hereditários, que, a bem dizer, 
jamais tiveram influencia muito decisiva nos países 
de estirpe ibérica, pelo menos tao decisiva e inten
sa con10 nas tetras onde criou fundas raízes o f eu·· 
dalismo, nao precisaram ser abolidos neles para que 
se f irmasse o princípio das competi<;oes individuais. 
A f rouxidao da estrutura social, a falta de hierarquía 
organizada deven1-se alguns dos episódios mais sin
gulares da história das nac;oes hispánicas, incluindo-se 
nelas Portugal e o Brasil. Os elen1entos anárquicos 
sempre frutif icaram aqui fa~ilmente, com a cumpli
cidade ou a . indolencia displicente das instituic;oes e 
costumes. As iniciativas, mesmo quando se quise
ram construtivas, f oram continuamente no sentido de 
separar os homen,s, nao de os unir. Os decretos dos 
governos nasceram em primeiro lugar da necessidade 
de se conterem e de . se refrearem as. paixoes parti
culares momentaneas, só raras vezes da pretensao de 
se associarem permanentemente as fórc;as ativas. 

A falta de coesao em nossa vida social nao re
presenta, assim, um fenómeno tnoderno. E é por 
is so que erram profundamente aquel es que imaginam 
na vol ta a tradic;ao, a certa tradi<;ao, a única def esa 
possível contra nossa desordem. Os 1nandamentos e 
as ordenac;6es que elaboraratn esses eruditos sao, em 

RAÍZES DO BRASIL 19 

verdade, criac;óes engenhosas do espírito, destacadas 
do mundo e contrárias a ele. N ossa anarquía, nossa 
incapacidade de organizac;ao sólida, nao representam, 
a seu ver, mais do que urna ausencia da única ordem 
que lhes parece necessária e eficaz. Se a considerar
mos bem, a hierarquía que exaltam é que precisa de 
tal anarquía para se justificar e ganhar prestígio. 

E será legítirr10, em todo caso, esse recurso ao 
passado em busca de um estÍtnulo para melhor orga
nizac;ao da sociedad e? Nao signif icaria, ao contrário, 
apenas um índice de nossa incapacidade de criar es
pontáneamente? As épocas realmente vivas nunca 
foram tradicionalistas por deliberac;ao. A escolástica 
na Idade Média foi criadora porque foi atual. A 
hierarquía do pensamento subordinava-se a urna hie
rarquía cosmogónica. A coletividade dos homens na 
terra era urna simples parábola e espelhava palida
mente a cidade de Deus. Assim, na f ilosofia tomista, 
os anjos que comp5em as tres ordens da primeira hie
rarquía; os Querubins, os Serafins e os Tronos, sao 
equiparados aos homens que formam o entourage 
imediato de um monarca medieval : assistem o sobe
rano no que ele realiza por si mesmo, sao os seus 
primeiros-ministros e conselheiros. Os da segunda 
hierarquía, as Dominac;6es, as Potencias e as Virtudes 
sao, em relac;ao a Deus, aquilo que sao para um rei 
os governadores por ele incumbidos da administrac;ao 
das diferentes províncias do reino. Finalmente, os 
da terceira hierarquia correspondem, na cidade tem-
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poral, aos agentes do poder, os funcionários subal
ternos1. 

Se a vida medieval aspirava a urna bela harn10-
nia e repousava sobre um sistema hierárquico, nada 
mais natural, pois que até no Céu existem graus de 
beatitude, segundo informa Beatriz ao Dante. A 
ordem natural é tao-somente uina proje<;ao imperfeita 
e longínqua da ordem eterna e explica-se por ela: 

"'Le cose t·utte quante 
hanno ordine tra loro e questo fornia 
che l'universo a Dio fa simigliante". 

Assim, a sociedade dos homens na terra nao pode 
ser un1 f im ein si. Sua disposi<;ao hierárquica, pos to 

• ,,.., • ._ A • 

que rigorosa, nao visa a permanencia; nem quer o 
bem-estar no mundo. Nao há, nessa sociedade, lugar 

• • para as criaturas que procuram a paz terrestre nos 
bens e vantagens <leste mundo. A comunidade dos 
justos é estrangeira na terra,- ela viaja e vive da fé 
no exílio e na nlortalidade. "Assim - diz Santo 
Agostinho - a cidade terrestre que nao vive da fé 
aspira a paz terrena e o f im que ela atribui a missáo 
da autoridade e da sujei<;ao, entre cidadáos, é que 
haja, quanto aos interesses desta vida mortal, um certo 
concerto das vontades humanas". 

1 Sobre esse paralelismo das hierarquias veja-se o curso teológico 
de Joáo de Sao Tomás, o filósofo portugues tido por muitos tomistas 
modernos como o mais perfeito intérprete do Doutor Angélico. lean de 
Saint Thomas. Trad. de M. Benoit Lav.aud. O. P. (Paris, 1928), 
,pág. 91 e seg. 
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A Idade Média mal conheceu as aspira<;oes cons

cientes para urna reforma da sociedade civil. O 

mundo era \organizado segundo leis eternas indiscutí

veis, impostas do outro mundo pelo supremo orde

nador de todas as coisas. Por uin paradoxo singular, 

o princípio formador da sociedade era, em sua ex

pressáo mais nítida, urna for<;a inimiga, inimiga do 
n1undo e da vida. Todo o trabalho dos pensadores, 

dos grandes construtores de sistemas, nao significava 
outra coisa senao o empenho em disfar<;at, quanto 
possível, esse antagonismo entre o Espírito e a Vida 
( Gratia naturant non tollit sed perficit). Trabalho 

d~ certa maneira fecundo e venerável, mas cu jo sen-
, 

tido nossa época já nao quer compreender em sua 

essencia. O entusiasmo que pode inspirar hoje essa 

grandiosa concepc;áo hierárquica, tal como a conheceu 
a Idade Média, é em realidade urna paixáo de pro

fessores. 

No fundo, o próprio princípio de hierarquia 
nunca chegou a importar de n1odo cabal entre nós. 

Toda hierarquia funda-se necessariamente em pri

yilégios. E a verdade é que, bem antes de triunfa
rem no inundo as chamadas idéias re,~olucionárias, por

tugues~s e espanhóis parecem ter sentido vivamente 
a irracionalidade específica, a injustic;a social de certos 
privilégios, sobretudo dos privilégios hereditários. 

O prestígio pessoal, independente do nome herdado, 
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manteve-se continuamente nas épocas mais gloriosas 
da história das na\Óes ibéricas. 

N esse ponto, ao menos, elas podem considerar-se 
legítimas pioneiras da mentalidade moderna. Toda 
gente sabe que nunca chegou a ser rigorosa e in1per
meável a nobreza lusitana. Na era dos grandes des
cobrimentos marítimos, Gil Vicente podia notar como 
a nítida separa<;áo das classes sociais que prevalecía 
em outros países, era quase inexistente entre seus 

A 

conterraneos : 

" ... em Fr:andes' e ¿.J[emanha, 
em toda Franfa e Veneza, 
que vivem per siso e nianha, 
por nao viver e1n tristeza, 
nao he como nesta terra; · 
porque o filho do lavrador 

casa lá com lavradora, 
e nunca sobe1n niais nada; 
e o filho do broslador 
casa com a brosladora: 
isto per lei ordenada." 2 

Um dos pesquisadores mais notáveis da história 
antiga de Portugal salientou, com apoio em ampla 
documenta\ao, que a no breza, por maior que f ósse 
a sua preponderancia em certo tempo, jamais logrou 
constituir ali urna aristocracia fechada; a generaliza
<;áo dos mesmos nomes a pessoas das mais diversas 
condi\óes - ·observa - nao é um fato novo na socie-

2 Gil Vicente, Obras Completas de... Reimpr. fac-similada da ed. 
de 1562 (Lisboa, 1928) , fol. CCXXXI. 
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dade portuguesa; explica-o assaz a troca constante de 
indivíduos, de uns que se ilustram, de outros que vol
tam a massa popular donde haviam saído3

• 

Acentua ainda Alberto Sampaio como a lei 
consignada nas Ordena<;óes confessa que havia ho
mens da linhagem dos Filhos d'algo em todas as 
prof issóes, desde os of iciais industriais, até os arren
datários de bens rústicos; unicamente lhes sao ne
gadas as honras enquanto v ·ivere1n de trabalhos me
canicos. A comida do povo - declara ainda - nao 
se distinguia n1uito da dos cavalheiros nobres, por 
isso que uns e outros estavam em contínuas rela~óes 
de intimidade; nao só os nobres comiam com os po
pulares, mas ainda lhes entregavam a cria<;ao dos 
filhos. Prova está na institui\ao do amádigo pela 
qual os nobres davan1 a educar seus f ilhos aos vilaos, 
que desfrutavam, nesse caso, de alguns privilégios 

. -e 1sen<;oes. 

Se semelhantes característicos predominaram con1 

notável constancia entre os povos ibéricos, nao vale 
isso dizer que provenham de alguma inelutável fata
lidade biológica ou que, como as estrelas do céu, 
pudessem subsistir a margem e a distancia das con
di<;óes de vida terrena. Sabemos que, em detern1i
nadas fases de sua história, os povos da Península 
deram provas de singular vitalidade, de surpreendente 

3 Alberto Sampaio, Estudos Históricos e Economicos, I, (Porto, 
1923), pág. 248. 
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capacidad e de adapta<;áo a novas f armas de existencia. 
Que especialmente em f ins do século XV puderam 
mesmo adiantar-se aos den1ais Estados europeus, 
formando unidades políticas e económicas de expressáo 
moderna. Mas nao terá sido o próprio bom exito 
dessa transforma<;ao súbita, e talvez prematura, urna 

.:das razóes da obstinada persistencia, entre eles, de há
bitos de vida tradicionais, que explicam em parte sua 

originalidade? 
No caso particular de Portugal, a ascensáo, já 

ao tempo do Mestre de A viz, do povo dos mesteres e 
dos mercadores citadinos pode encontrar menores 
barreiras do que nas partes do mundo cristáo onde 
o feudalismo imperava sem grande estorvo. Por 
is so, porque nao teve excessivas dif iculdades a ven
cer, por lhe faltar apoio económico onde se assentasse 
de modo exclusivo, a burguesia mercantil nao pre-· 
cisou adatar um modo de agir e pensar absolutamente 
novo, ou instituir urna nova escala de valores, sobre 
os quais firmasse permanentemente seu predomínio. 
Procurou antes de associar-se as antigas classes di
rigentes, assi1nilar muitos dos seus princípios, guiar
se pela tradi<;áo, mais do que pela razáo fria e 
calculista. Os elementos aristocráticos nao foram 
completamente alijados e as formas de vida herdadas 
da Idade Média conservaram, em parte, seu prestígio 

antigo. 
Nao só a burguesia urbana mas os próprios 

labregos deixa vam-se contagiar pelo resplendor da 
existencia palaciana com seus títulos e honrarias. 
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e edo nao há de haver vilao: 
todos d'.El Rei, todos d' El Rei, 
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exclamava o pajem da Fársa dos Alniocreves. Por 
estranho que pare<;a, a própria ansia exibicionista dos 
brasóes, a profusáo de nobiliários e livros de linha
gem constituen1, em verdade, urna das faces da incoer
cível tendencia para o nivelamento das classes, que 
ainda tomam por n1edida certos padr6es de prestígio 
social longamente estabelecidos e estereotipados. A 
presun<;ao de fidalguia é requerida por costumes an
cestrais que, em substancia, já nao respondem a con
dic;óes do tempo, embora persistam nas suas exterio
ridades. A verdadeira, a autentica nobreza já nao 
precisa transcender ao indivíduo ; há de depender das 
suas for<;as e capacidades, pois i;nais vale a eminencia 
própria do que a ñerdada. A abundancia dos bens 

da fortuna, os altos feitos e as altas virtudes, origem 
e manancial de todas as grandezas, suprem vantajo-
1samente a prosápia de sangue. E o círculo de virtu
des capitais para a gente ibérica relaciona-se de modo 

direto com o sentimento da própria dignidade de cada 
indivíduo. Comum a nobres e plebeus, esse sentimen
to corresponde, sem embargo, a un1a ética de f idalo:-os ;:, ' 
nao de_ viláos. Para espanhóis e portugueses, os va-
lores que ele anima sao universais e permanentes. 

O mérito pessoal, quando fundado em ta is vir
tudes, teve sempre importancia ponderável. Seme
lhante concepc;ao é que, prolongada na teología, iria 
ressuscitar, em pleno século XVI, a velha querela do 
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pelagianismo, encontrando sua manifestac;ao mais 
completa na doutrinac;ao molinista. E nessa polemica 
iria ter o papel decisivo, contra os princípios predes

tinacianos, urna instituic;ao de origem nitidamente 
ibérica, a Companhia de J esus, que procurou impor 

seu espírito ao mundo católico, desde o Concílio de 
Tren to. 

Efetivamente, as teorias negadoras do Iivre ar
bítrio foram sempre encaradas com desconfianc;a e 
antipatia pelos espanhóis e portugueses. Nunca eles 

se sentiram muito a vontade em um mundo onde o 
mérito e a responsabilidade individuais nao encontras
sem pleno reconhecin1ento. 

Foi essa mentalidade, justamente, que se tornou 

o maior óbice, entre eles, ªº espírito de organiza~ao 
A ,._, , • 

espontanea, tao caracter1st1ca de povos protestantes, 
e sobretudo de calvinistas. Porque, na verdade, as 
doutrinas que apregoam o livre arbítrio e a responsa

bilidade pessoal sao tudo, menos favorecedoras da 
associac;ao entre os hon1ens. :Nas nac;óes ibéricas, a 
falta dessa racionalizac;ao da vida, que tao cedo expe

rimentaram algumas terras protestantes, o princípio 

unificador foi sempre representado pelos governos. 

N elas predominou, incessantemente, o tipo de organi

zac;ao política artificialmente mantida por urna fórc;a 
exterior, que, nos tempos modernos, encontrou urna 
das suas f orn1as características nas ditaduras militares. 

Um fato que nao se pode deixar de tomar em 
considerac;ao no exame da psicologia desses povos é 
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a invencível repulsa que sempre lhes inspirou toda 
moral fundada no culto ao trabalho. Sua atitude 
normal é precisamente o inverso da que, em teoria, 

corresponde ao sistema do artesanato medieval, onde 
se encarece o trabalho físico, denegrindo o lucro, o 
"lucro torpe". Só muito recentemente, com o pres
tígio maior das institui<;óes dos povos do norte, é que 
essa ética do trabalho chegou a conquistar algum 
terreno entre eles. Mas as resistencias que encontrou 
e ainda encontra tem sido tao vivas e perseverantes, 

que é lícito d~vidar de seu exito completo. 

A "inteireza" o "ser" a "gravidade" o "ter-
' ' ' 

mo honrado", o "proceder sisudo", esses atributos 

que ornam e engrandecem o nobre escudo, na expres
sao do poeta portugues Francisco Rodrigues Lobo, 
representam virtudes essencialm$nte inativas, pelas 
quais o indivíduo se reflete sobre si mesmo e renuncia 
a modificar a face do mundo. A a\ao sobre as coisas, 
sobre o universo material, in1plica submissao a un1 
objeto exterior, aceitac;ao de urna lei estranha ao 
indivíduo. Ela nao é exigida por Deus, nada acres
centa a sua glória e nao aumenta nossa própria digni
dade. Pode dizer-se, ao contrário, que a prejudica 
e a avilta. O trabalho manual e mecanico visa um 
fhn exterior ao homem e .pretende conseguir a per-
f ei~ao de urna obra distinta dele. ' 

É compreensível, assim, que jamais se tenha na
turalizado entre gente hispanica a moderna religiao 
do trabalho e o apre~o a atividade utilitária. Urna 
digna ociosidade sempre pareceu mais excelente. e até . 
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mais nobilitante, a um bom portugues, ou a um espa
nhol, do que a luta insana pelo pao de cada dia. O 
que ambos admiran1 como ideal é urna vida de grande 
senhor, exclusiva de qualquer esf ór<;o, de qualquer 
preocupa<;ao. E assim, enquanto povos protestantes 
preconizam e exaltam o esfór<;o manual, as na<;oes 
ibéricas colocam-se ainda largamente no ponto de 
vista da antigüidade clássica. O que entre elas pre
domina é a concep<;ao antiga de que o ócio importa 
mais que o negócio e de que a atividade produtora 
é, em si, menos valiosa que a contempla<;ao e o amor. 

Também se compreende que a carencia dessa 
moral do trabalho se ajustasse bem a urna reduzida 
capacidade de organiza<;ao social. Efetivamente o 
esf ór<;o humilde, anónimo e desinteressado é agente 
poderoso da solidariedade dos interesses e, como tal, 
estimula a organiza<;ao racional dos homens e sustenta 
a coesao entre eles. Onde prevale<;a urna forn1a ,qual
quer de moral do trabalho dificilmente faltará a ordem 
e a tranqüilidade entre os cidadaos, porque sao neces
sárias, urna e outra, a harmonía dos interesses. o 
certo é que, entre espanhóis e portugueses, a moral do 
trabalho representou sempre fruto exótico. Nao 
admira que f óssem precárias, nessa gente. as idéias 
de solidariedade. 

A bem dizer, essa solidariedade, entre eles, existe 
somente onde há vincula<;ao de sentimentos mais do 
que relac;oes de interesse - no recinto doméstico ou 
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entre amigos. Círculos f orc;osamente restritos, par
ticularistas e antes inimigos que favorecedores das 
associac;ües estabelecidas sobre plano mais vasto gre
mial ou nacional. 

A autarquía do indivíduo} a exalta<;ao extrema 
da personalidade, paixao fundamental e que nao to
lera compromissos, só pode haver urna alternativa: 
a renüncia a essa mesma personalidade em vista de 
um bem maior. Por is so mesmo que rara e difícil, 
a obediencia aparece algumas vezes, para os povos 

ibéricos, como virtude suprema entre todas. E nao 
é estranhável que essa obediencia - obediencia cega, 
e que difere fundamente dos princípios medievais e 
f eudais de leal dad e - tenha sido até agora, para eles, .. 
o único princípio político . verdadeiramente f orte. A 
vontade de mandar e a disposi<;ao para cumprir ordens 
sao-lhes igualmente peculiares. As ditaduras e o 
Santo Ofício parecem constituir f orn1as tao típicas 
de seu caráter como a inclinac;ao a anarquia e a 
desordem. Nao existe, a seu ver, outra sorte de disci
plina perfeitamente concebível, além da que se funde 
na excessiva centraliza<;ao do poder e na obediencia. 

Foram ainda os jesuítas que representaram, me
lhor de-q ue ninguém, esse princípio da disciplina pela 
obediencia. Mesmo em nossa i\mérica do Sul, dei
xaram disso exemplo memorável com suas redu<;oe~ 
e doutrinas. N enhun1a tiranía nloderna, nenhun1 
teórico da ditadura do proletariado ou do Estado tota
li tário, chegou sequer a vislumbrar a possibilidade 

3 
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desse prodígio de racionaliza<;áo que conseguiram os 
padres da Companhia de J esus en1 suas missóes. 

Hoje, a simples obediencia como princípio de 
disciplina parece utna fórmula caduca e impraticável 
e daí, sobretudo, a instabilidade constante de nossa 
vida social. Desaparecida a possibilidade desse freio, 
é em vao que ternos procurado importar dos sistemas 
de outros povos modernos, ou criar por conta própria, 
um sucedaneo adequado, capaz de superar os ef eitos 
de nosso natural inquieto e desordenado. A experien
cia e a tradi<;ao ensinam que toda cultura só absorve, 
assimila e elabora em geral os tra<;os de outras 
culturas, quando estes encontram urna possibilidade 
de ajuste aos seus quadros de vida. Neste particular 
cumpre lembrar o que se deu· com as culturas euro
péias transportadas ao Novo Mundo. Nem o contato 
e a mistura com ra<;as indígenas ou adventícias fize-· 
ram-nos tao diferentes dos nossos avós de além-mar 
como as veze$ gostaríamos de se-lo. No caso bra
sileiro, a verdade, por menos sedutora que possa pa
recer a alguns dos nossos patriotas, é que ainda nos 
associa a Península Ibérica, a Portugal especialmente, 
urna tradi<;ao longa e viva, bastante viva para nutrir, 
até hoje, urna alma comum, a despeito de tudo quanto 
nos separa. Podemos dizer que de lá nos veio a forma 
atual de nossa cultura; o resto f oi matéria que se 
sujeitou mal ou bem a essa forma. 

II 

Trabalho & A ventura 



Portugal e a colonizac;ao das terras tropicais. -
Dois princípios que regulam diversamente as ati
vidades dos homens. - Plasticidade social dos por
tugueses. - Civiliza<;ao agrícola? - Carencia de 
orgulho racial. - O labéu associado aos trabalhos 
vis. - Organizac;ao do artesanato ; sua relativa 
debilidade na América Portuguesa. - Incapaci

dade de livre e duradoura associa<;áo. - A "moral 
das senzalas" e sua influencia. - Malogro da 

experiencia holandesa. 

Nota ao capítulo 11: 

Persistencia da Lavoura de Tipo Predatório. 

P IONEIROS da conquista do trópico para a civi
liza<;ao.. tiveram os portugueses, nessP. p:Loeza, 
sua maior missao histórica. E sem embargo de 

tudo quanto se possa alegar contra sua obra, f or<;oso 

é reconhecer que f oran1 nao somente os portadores 
ef etivos como os portadores naturais dessa mi~sáo. 

Nenhum outro povo do Velho Mundo achou-se tao 
bem armado para se aventurar a explorac;ao regular 
e intensa das terra próximas a linha equinocial, onde 
üs homens depressa degeneram, segundo o conceito 
generalizado na era quinhentista, e onde - dizia um 

viajante frances do tempo - "la chaleur si véhémente 
de l' air leur tire dehor s la chaleitr naturelle et la dis
sipe; et par ainsi sont chaulds seule1nent par dehors 
et froids en dedans", ao contrário do que sucede aos 
outros, os habitantes das terras frias, os quais "ont 
la chaleur naturelle serrée et constrainte dedans par 
le froid extérieur qui les rend ainsi robustes et vaillans, 
car la force et faculté de toutes les parties du corps 
dépend de e este natitrelle chaleur"'. 

Essa explora<;ao dos trópicos nao se ptocessou, 
em verdade, por um empreendimento metódico e ra-

4 André Thevet, Les Singu.lariteiz de la France Antarctique (Paris, 
1879), pág. 408 e seg. 



" 
34 SÉRGIO BUARQUE DE HOLANDA 

cional, nao emanou de urna vontade construtora e 
enérgica: fez-se antes com desleixo e certo abando
no. Dir-se-ia mesmo que se fez apesar de seus auto
res. E o reconhecimento desse fato nao constitui 
menoscabo a grandeza do esforc;o portugues. Se 0 

julgarmos conforme os critérios nlorais e políticos 
hoje dominantes, nele encontraremos muitas e sé'rias 
f alhas. N enhuma, porém, que leve com justic;a a 
opiniao extravagante defendida por um número nao 
pequeno de detratores da a<;ao dos portugueses no 
Brasil, muitos dos quais optariam, de bom grado, e 
confessadamente, pelo triunfo da experiencia de colo
niza<;ao holandesa, convictos de que nos teria levado 
a n1elhores e mais gloriosos rumos. Mas antes de 
abordar esse tema, é pref erível encarar certo aspecto, 
que parece singularmente instrutivo, das determinantes 
psicologias do movimento de expansao colonial por
tuguesa pelas terras de nossa i\mérica. 

Nas forn1as de vida coletiva podem assinalar
se dois princípios que se combatem de morte e re
gulam diversamente as atividades dos homens. :nsses 
dois princípios encarnam-se nos tipos do aventureiro 
e do trabalhador. J á nas sociedades rudimentares 
manifestam-se eles, segundo sua predominancia, na 
distinc;ao fundamental entre os povos cac;adores ou 
coletores e os povos lavradores. Para uns, o objeto 
final, a mira de todo esforc;o, o ponto de chegada, 
assume relev:ancia tao capital, que chega a dispensar, 

, 
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por secundários, quase supérfluos, todos os processos 
intermediários. Seu ideal será colher o fruto sem 
plantar a árvore. 

:nsse tipo humano ignora as fronteiras. No 
mundo tudo se apresenta a ele em generosa ampli
tude e onde quer que se erija um obstáculo a seus 
propósitos ambiciosos, sabe transformar esse obstá
culo em trampolim. Vive dos espa<;os ilimitados, dos 
projetos vastos, dos horizontes distantes. 

O trabalhador, ao contrário, é aquele que enxerga 
primeiro a dificuldade a vencer, nao o triunfo a 
alcanc;ar. O esforc;o lento, pouco compensador e per
sistente, que, no entanto, mede to<las as possibilidades 
de esperdício e sabe tirar o máximo proveito do 
insignificante, tem sentido bem nítido para ele. Seu 
campo visual é naturalmente restrito. A parte maior 
do que o todo. 

Existe urna ética do trabalho, como existe urna 
ética da aventura. Assim, o indivíduo do tipo tra
balhador só atribuirá valor moral positivo as ac;oes 
que sente ánimo de praticar e, inversamente, terá 
por imorais e detestáveis as qualidades próprias do 
aventureiro - audácia, imprevidencia, irresponsabi
lidade, instabilidade, vagabundagem - tudo, enf im, 
quanto se relacione com a concepc;ao espa~osa do 
mundo, característica desse tipo. 

Por outro lado, as energias e esf orc;os que se 
dirigem a urna recompensa imediata sao enaltecidos 
pelos aventureiros; as energias que visam estabilidade, 
paz, seguranc;a pessoal e os esf orc;os sem perspectiva 
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de rápido proveito material passam, ao contrário, por 
viciosos e desprezíveis para eles. Nada lhes parece 
mais estúpido e mesquinho do que o ideal do tra
balhador. 

Entre esses dois tipos nao há, em verdade, tanto 
urna oposic;ao absoluta como urna incompreensao ra
dical5. Ambos participam, em maior ou menor grau, 
de nlúltiplas combinac;oes e é claro que, em estado 
puro, nem o aventureiro, nem o trabalhador, possuen1 
existencia real f ora do mundo das idéias. Mas tam
bém nao há dúvida que os dois conceitos nos ajudam 
a situar e a melhor ordenar nosso conhecin1ento dos 
homens e dos conjuntos sociais. E é precisamente 
nessa extensao superindividual, que eles assumem 
importancia inestimável para o estudo da formac;ao 
e evoluc;ao das sociedades. 

'Na obra da conquista e colonizac;ao dos novos 
mundos coube ao espírito de trabalho, no sentido aqui 

5 Urna oposic;ao só teria lugar se pertencessem a mesma família 
moral. Nesse sentido, o reverso do tipo do trabalhador seria, talvez, 
o do pequeno rentier. Da mesma forma, o pólo contrário do tipo do 
aventureiro pode ser representado principalmente pelo vagabundo anti
social, o outlaw ou o simples ocioso. A distinc;ao aqui sugerida apa
renta-se assim a que estabeleceu Vilfredo Pareto entre os rentieri e os 
.speculatori. Anatisada em confronto com a famosa teoria dos " quatro 
desejos fundamentais", formulada por W. l. Thomas, tle táo fecundas 
aplicac;óes em diversos ramos da ciencia social, pode-se dizer que ao 
tipo do aventureiro correspondem de modo predominante o "desejo de 
novas sensac;óes" e o de "considerac;ao pública". O "desejo de segu
ranc;a" e o de "correspondencia" estariam representados sobretudo no 
tipo do trabalhador. - Robert E. Park e Ernest W. Burgess, lntro
duction to the Science of Sociology (Chicago, 1924), pág. 488 e segs.; 
William I. Thomas e Florian Znaniecki, The Polish, Peasanl in Europe 
and America, 1 (Nova York, 1927), pág. 72 e seg. 
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compreendido, papel muito limitado, quase nulo. 
A época predispunha aos gestos e fac;anhas audaciosos, · 
galardoando bem os homens de grandes voos. E nao 
foi fortuita a circunstancia de se terem encontrado 
neste continente, empenhadas nessa obra, principal
mente as nac;oes onde o tipo do trabalhador, tal como 
acaba de ser discriminado, encontrou ambiente menos 

, . 
prop1c10. 

Se isso é verdade tanto de Portugal como da 
Espanha, nao o é menos da Inglaterra. O surto 
industrial poderoso que atingiu a na~o britanica no 
decurso do século passado, criou urna idéia que está 
longe de corresponder a realidade, com relac;ao ao 
povo ingles, e urna idéia de que os antigos nao parti
lha vam. A verdade é que o ingles tí pico nao é indus
trioso, nem possui em grau extremo o senso da 
economía, característico de seus vizinhos continentais 
mais próximos. Tende, muito ao contrário, para a 
indolencia e para a prodigalidade, e estima, acima de 
tudo, a "boa vida". Era essa a opiniáo corrente, 
quase unánime, dos estrangeiros que visitavam a 

Grá-Bretanha antes da era vitoriana. E, nao menos, 
a dos moralistas e economistas que busca vam os re

médios para a s:ondic;áo de inf erioridade em que du
rante -longo tempo se encontrou o país em f ace de 
seus competidores. Em 1664, no panfleto intitulado 

Eng·land's Treasure by Foreign Trade, Thomas Mun 
censurava nos seus compatriotas a imprevidencia, o 
gosto da dissipac;ao inútil, o amor desregrado aos 
prazeres e ao luxo, a ociosidade impudica - leu1d 
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idleness - "contrária a lei de Deus e aos usos das 
demais nac;oes", e atribuía a tais vícios sua impossi
bilidade de medir-se seriamente com os holandeses6 • . 
Conceitos setnelhantes a esses volta a exprimir, em 
nossos dias, esse bom conhecedor e historiador do 
caráter ingles que é William Ralph Inge. O deáo 
da catedral de St. Paul observa em livro rico de 
interessantes sug1est6es, que o "ingles médio nao tem 
presentemente nenhum g6sto pela diligencia infatigá
vel. laboriosa, dos alemaes, ou pela frugalidade 
parcimoniosa dos franceses". E acrescenta a essa 
observac;áo mais esta, que a tnuitos deve parecer des
concertante e nova: "A indolencia é vício que par
tilhamos com os naturais de algumas terras quentes, 
mas nao com qualqu~r outro povo do norte da 
Europa"7

• 

Essa pouca disposic;áo para o trabalho, ao me
nos para o trabalho sem con1pensa<;ao próxima, essa 
indolencia, como diz o deáo Inge, nao sendo eviden
temente um estímulo as ac;óes aventurosas, nao deixa 
de constituir, com notável freqüencia, o aspecto ne-· 
gativo do animo que gera as grandes empresas. Como 
explicar, sem isso, que os povos ibéricos mostrassen1 
tanta aptidáo para a cac;a aos bens materiais em outros 

6 "England's Treasure by Forraign Trade, or the Ballance of our 
Forraign Trade is the Rule of our Treasure. By Thomas Mun 1664", 
J. R. McCu!loch (ed.), Early English Tracts on Commerce (Cambridge, 
1954), págs. 191 e seg. 

7 William R. Inge, England (Londres, 1933), pág. 160. 
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continentes? "Un1 portugues - comentava certo 
viajante em fins do século X\TIII, - pode fretar 
um navío para o Brasil com menos dificuldade do 
que lhe é preciso para ir a cavalo de Lisboa ao 
P6rto"8

• 

E essa ansia de prosperidade sem custo, de títulos 
honoríficos, de posic;óes e riquezas fáceis, tao noto
riamente característica do povo de nossa terra, nao 
é bem urna das manifesta<;óes mais cruas do espírito 
de aventura? Ainda hoje convivemos diariamente 
com a prole numerosa daquele militar do tempo de 
Eschwege, que nao se envergonhava de solicitar co
locac;ao na música do palácio, do amanuense que nao 
receava pedir um cargo de governa<lor, do simples 
aplicador ~e ventosas que aspirava as func;óes de cirur
giao-mor do reino. . . Nao raro nossa capacidade de 
ac;ao esgota-se nessa procura incessante, sem que a 
neutralize urna violencia vinda de f ora, urna reac;ao 
mais poderosa; é um esf 6rc;o que se desencaminha 
antes mesmo de encontrar resistencia, que se aniquila 
no auge da fórc;a e que se con1promete sem motivo 
patente. 

E, no entanto, o espírito de aventura, respon
sável por todas essas f raquezas, teve influencia deci
siva (nao a única decisiva, é preciso, porém, dizer-se) 
em nossa vida nacional. Num conjunto de fatóres 
tao diversos, como as ra~as que aqui se chocaran1, 

8 James Murphy, Travels in Portugal, throu.gh the Provinces of 
Entre-Douro e Minho, Beira ami Além-Tej.o in the years 1789 and 
1790 (Londres, 1795), pág. 208 . 

• 
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os costumes e padr5es de existencia que nos trouxeram, 
as condü;6es mesológicas e climatéricas que exigiam 
longo processo de adapta~ao, foi esse espírito o ele
mento orquestrador por excelencia. Favorecendo a 
mobilidade social, estimulou os homens, além disso, a 
enfrentar com denódo as asperezas ou resistencias da 

' natureza e criou para eles as condi~6es adequadas a 
tal empresa. 

N esse ponto, precisamente, os portugueses e 
seus descendentes imediatos f oram inexcedíveis. Pro
curando recriar aqui o meio de sua origem, fizeram-no 
com urna facilidade que ainda nao encontrou, talvez, _ 
segundo exemplo na história. Onde lhes faltasse o 
pao de trigo, aprendiam a comer o da terra, e con1 
tal requinte, que - a f irmava Gabriel Soares - a 
gente de tratamento só consumía f arinha de man
dioca fresca, f eita no dia. Habituaram-se também 
- - -ª dormir em redes, a maneira dos índios. Alguns~ 

como Vasco Coutinho, o donatário do Espírito Santo, 
iam ao ponto de beber e mascar fumo, segundo nos 
referem testemunhos do tempo. Aos índios tomararn 
ainda muitos instrun1entos de cac;a e pesca, as embar
cac;óes de casca ou tronco escavado, que singravam 
os rios e águas do 1i toral, o modo de culfivar a terra 
ateando primeiramente fogo aos matos. A casa pe
ninsular, severa e sombria, voltada para dentro, f icou 
menos circunspecta sob o novo clima, perdeu um pouco 
de sua aspereza, ganhando a varanda externa : um 
a ces so para o n1undo de f ora. Com essa nova dis
posic;ao, importada por sua vez da Asia, e que substi-
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tuía com vantagen1, em nosso meio, o tradicional pátio 
mourisco, formaram o padráo primitivo e ainda hoje 
válido para as habitac;óes européias nos trópicos. Nas 
suas plantac;6es de cana, bastou que desenvolvessem 
ein grande escala o processo já instituído, segundo 
todas as probabilidades, na l\.fadeira e em outras ilhas 
do Atlantico, onde o negro da Guiné era utilizado 
nas fainas rurais. 

Nao é certo que a forma particular assumida 
entre nós pelo latifúndio agrário f osse urna espécie 
de manipulac;áo original, fruto da vontade criadora 
um pouco arbitrária dos colonos portugueses. Sur
giu, em grande parte, de ele1nentos adventícios e ao 
sabor das conveniencias da produc;ao e do mercado. 
Nem se pode afianc;ar que o sistema de lavoura, esta
belecido, aliás, com estranha unif ormidade de organi
zac;áo, em quase todos os territórios tropicais e 
subtropicais da Améríca, tenha sido,· aqui, o resultado 
de condic;óes intrínsecas e esp~cíficas do meio. Foi 
a círcunstancia de nao se achar a Europa industria
lizada ao tempo dos descobrimentos, de modo que 
produzia generos agrícolas em quantidade suficiente 
para seu próprio con~umo, só carecendo ef etivamente 
de produtos naturais dos climas quentes, que tornou 
possível e f omentou a expansáo des se sistema agrário. 

É instrutivo, a propósito, o fato de o mesmo 
sistema, nas colonias inglesas da América do Norte, 
ter podido florescer apenas em regi6es apropriadas 
as lavouras do tabaco, do arroz e do algodao, produtos 
tipicamente "coloniais". Quanto as áreas do centro 
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e as da Nova Inglaterra, tiveram de contentar-se COt1l 

urna simples agricultura de subsistencia, enquanto 
nao se abria passo a expansao comercial e manufa
tureira, fundada quase exclusivamente no trabalho li
vre. O clima e outras condic;óes físicas peculiares 
a regioes tropicais, só contribuíram, pois, de modo 
indireto para sen1elhante resultado. 

Aos portugueses ·e, en1 menor grau, aos caste
lhanos, coube sem dúvida, a primazia no emprego 
do regime que iria servir de modelo a explora<;ao lati
fundiária e monocultora adotada depois por outros 
povos. E a boa qualidade das terras do nordeste 
brasileiro para a lavoura altamente lucrativa da cana
de-a<;úcar, fez com que essas terras se tornassem o 
cenário onde, por muito tempo, se elaboraria em seus 
tra<;os mais nítidos o tipo de organizac;ao agrária 
n1ais tarde característico das colonias européias situa
das na zona tórrida. A abundancia de terras fért~is 
e ainda mal desbravadas fez con1 que a grande pro
priedade rural se tornasse, aqui, a verdadeira unidade 
de produ<;ao. Cun1pria apenás resolver o problema 
do trabalho. E verif icou-se, frustradas as primeiras 
tentativas de emprego do brª<;o indígena, que o re
curso mais fácil estaria na introduc;ao de eser.avo~ 

,. . 
arr1canos. 

Pode dizer-se que a presenc;a do negro repre-
sentou sempre fator obrigatório no desenvolvimento 
dos latifúndios coloniais. Os antigos n1oradores da 
terra foram, eventualmente, prestimosos colaboradores 
na indústria extrativa, na cac;a, na pesca, e;n deter-

, 
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1ninados of ícios mecinicos e na criac;ao do gado. 
Dificilmente se acomodavam, porém, ao trabalho 
acurado e metódico que exige a explora<;ao dos ca
naviais. Sua tendencia espontanea era para ativi
dades menos sedentárias e que pudessem exercer-se 
sem regularidade forc;ada e sem vigilancia e fiscali
zac;ao de estranhos. V ersáteis ao extremo, eram-lhes 
inacessíveis certas noc;óes de ordem, constancia e 
exatidao, que no europeu formam como urna segunda 
natureza e parecem requisitos fundamentais da exis
tencia social e civil9

• O resultado eram incompreen
soes recíprocas que, de parte dos indígenas, assu
nliam quase sempre a forma de urna resistencia 
obstinada, ainda quando silenciosa e pass~va, as impo
sic;óes da rac;a dominante. Nisto assemelhavam-se 
aqueles Aruaques das ... ..\.ntilhas, dos quais diziam os 
colonos franceses, comparando-os aos negros: "re
garder un sauvag·e de travers e' est le battre, le battre 
e' est le tuer - battre un negre e' est le nourrir"1º. 

N urna produ<;ao de índole semicapitalista, orien
tada sobretudo para o consumo externo, teriam de 
prevalecer por f orc;a critérios grosseiramente quan
titativos. Em realidade, só com alguma reserva se 

9 Ou entáo adaptavam-se só exteriormente, sem adesao íntima, 
a essas normas "civilizadas", mais ou menos como um ator desempenha 
o papel que lhe f oi distribuido ou urna criarn;a recita a li~ao que 
aprendeu de .cor. Foi o que sucedeu, de algum modo, nas velhas 
missóes jesuíticas, onde após a expulsáo dos padres, voltaram os indios, 
em muitos casos, a sua 1)rimeira .condii;áo. 

10 J ean B. Du Tertre, Histoire Générale des Antilles, II (Paris, 
1667) , pág. 490. 
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pode aplicar a palavra "agricultura" aos processos 
de explorac;ao da terra que se introduziram ampla
mente no país . com os engenhos de cana. N essa ex
plorac;ao, a técnica européia serviu apenas para f azer 
ainda mais devastadores os métodos rudimentares de 
que se valia o indígena em suas plantac;óes. Se tornou 
possível, em certos casos, a fixac;áo do colono, nao 
cabe atribuir tal fato a esse zelo carinhoso pela terra, 
tao peculiar ao homem rústico entre pavos genuina
mente agricultores. A verdade é que a grande la
voura, conf arme se praticou e a inda se pratica no 
Brasil, participa, por sua natureza perdulária, quase 
tanto da minerac;áo quanto da agricultur~. Sem 
brac;o escravo e terra farta, terra para gastar e 
arruinar, nao para proteger ciosan1ente, ela seria 
irrealizável. 

O que o portugues vinha buscar era, sem dú
vida, a riqueza, mas riqueza que custa ousadia, nao 
riqueza que custa trabalho. A mesma, em suma, que 
se tinha acostu111ado a alcanc;ar na india com as espe
ciarias e os metais preciosos. Os lucros que propor
cionou de início, o esfórc;o de plantar a cana e fabricar 
o a~car para mercados europelis, compensavam abun
dantemente esse esfórc;o, - efetuado, de resto, com 
as maos e os pés dos negros - mas era preciso que 
fósse muito simplificado, restringindo-se ao estrito 
necessário as diferentes operac;óes. 

Nao foi, por conseguinte, urna civilizac;ao tipi
camente agrícola o que instauraram os portugueses 
no Brasil com a lavoura ac;ucareira. Nao o foi, em 

, 
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primeiro lugar, porque a tanto nao conduzia o genio 
aventureiro que os trou:x:e a América; em seguida, 
por causa da escassez da populac;ao do reino, que 
permitisse emigrac;ao em larga escala de trabalhado
res rurais, e finalmente pela circunstancia de a ati
vidade agrícola nao ocupar entáo, em Portugal, 
posic;ao de primeira grandeza. No mesmo ano de 
1535, em que Duarte Coelho desembarcava em sua 
donataria pernambucana, o humanista Clenardo, es
crevendo de Lisboa a seu amigo Latónio, <lava notícia 
das miseráveis condic;óes em que jaziam no país as 
lides do campo: "Se em algum lugar a agricultura 
foi tida em desprezo - dizia - é incontestavelmente 
em Portugal. E antes de mais nada, ficai sabendo 
que o que faz o nervo principal de urna nac;ao é aqui 
de urna debilidade extrema; para mais, se há algum 
pavo dado a preguic;a sem ser o portugues, entao nao 
sei onde ele exista. Falo sobretudo de nós outros 
que habitamos além do Tejo e que respiramos de 
n1ais perto o ar da África". E algum tempo mais 
tarde, respondendo as críticas dirigidas por Sebastiao 
Münster aos habitantes da península hispanica, Da
miao de Góis adn1itia que o labor agrícola era menos 
atraente para seus compatriotas do que as aventuras 
n1arí tin1as e as glórias da guerra e da conquista 11

• 

Quando lamentamos que a lavoura, no Brasil, 
tenha permanecido tao longamente aferrada a con-

11 M. Gom;alves Cerejeira, O H1t111anism.o em Portugal. Cle-
nardo. ( Coimbra, 1926), pág. 271. 

4 
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cepc;óes rotineiras, sem progressos técnicos que ele
vassem o nível da produc;ao, é preciso nao esquecer 
semelhantes f atores. E é preciso, além disso, ter 
em con ta que o meio tropical of erece muitas vez es po
derosos e inesperados obstáculos a implantac;ao de 
tais melhoramentos. Se a técnica agrícola adotada 
aqui pelos portugueses representou em alguns casos. 
comparada as da Europa, um retrocesso, em muitos 

pontos verdadeiramente milenar, é certo que para is so 
contribuíram as resistencias da natureza, de urna na
tureza distinta da européia, nao menos do que a inércia 
e a passividade dos colonos. O escasso emprego do 
arado, por exemplo, em nossa lavoura de feic;áo tra

dicional, tem sua explicac;áo, em grande parte, nas 
dificuldades que ofereciam freqüentemente ao seu 

manejo os resíduos da pujante vegeta<;ao florestal. 
E' compreensível assim que nao se tivesse generalizado 
esse emprego, muito embora fosse tentado em épocas 
bem anteriores aquetas que costumam ser mencionadas 

en1 geral para sua introduc;ao. 

Há notícia de que, entre senhores de 
mais abastados do Reconcavo baiano, era 

o uso do arado em fins do século XVIII. 

engenho 
corren te 
Cumpre 

considerar, ein todo o caso, que esse· uso se restringe 
unicamente a lavoura canavieira, onde, para se obte
rem safras regulares, já se faz necessário um terreno 
previamente limpo, destocado e arroteado. Sem en1-
bargo disso, sabemos por depoimentos da época que. 
para puxar cada arado, era costume, entre f azendeiros, 
en1pregarem juntas de dez, doze ou mais bois, o que 
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vinha nao só da pouca resistencia desses animais no 
Brasil, como também de custarem as terras n1ais a 
abrir pela sua fortaleza 12

• 

A regra era irem buscar os la vradores novas 
terras em lugares de mato dentro, e assim rara

mente decorriam duas gera<;óes sem que urna mesma 
fazenda mudasse de sítio, ou de dono. Essa transi
toriedade, oriunda, por sua vez, dos costumes indíge
nas, servia apenas para corroborar o caráter rotineiro 

do trabalho rural. Como a ninguém ocorria o re
curso de revigorar os solos gastos por meio de f ertili
zantes, faltava estímulo a nlelhoramen~os de qualquer 

natureza. A noc;áo de que o trabalho de saraquá ou 
enx:ada é o único que as nossas terras suportam, ganhou 
logo crédito. Em Sao Paulo, onde, como em outros lu
gares do Brasil, o emprego de processos menos ruái
mentares chegara a ser tentado desde o segundo 

século da coloniza<;áo, senáo antes - em inventário 
datado de 1637 já se assinala "hun1 ferro de arado" 
entre os bens deixados por certo lavrador da zona de 
Parnaíba 13 

-, a f or<;a dessa convic<;áo logo conta
gia va os filhos do reino, conforme o atesta em 1766 
um capitáo-general, em carta ao entáo Conde de 
Oeiras. Todos, dizia, sustenta1n qu(:: a terra, no Brasil, 

12 "Officio do Governador D. Fernando José de Portugal para 
D. Rodrigo de Souza Coutinho em que se refere .ao emprego de bois 
e ar.ados na cultura das terras e das canas moidas de assucar como 
combustivel das f ornalhas e dos engenhos. Babia, 28 de Man;o de 
1798", Anais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, XXXVI (Rio 
de Janeiro, 1916) , pág. 16. 

13 lnvetitários e Testatnentos, X (Sao Paulo, 1921), pág-. 464. 
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só tem sustancia na superfície, "que se nao pode usar 
arado, que alguns já usaram dele, que tudo se lhes 
perdeu; e finalmente todos f alam pela mesma boca"14

• 

Que assim sucedesse com rela~o aos portugueses, 
nao é de admirar, sabendo-se que, ainda em nossos 
dias, os mesmos métodos predatórios e dissipadores 
se acham em uso entre colonos de pura estirpe ger
mánica, e isso, nao só no n1eio tropical que constituenl 
as baixadas espírito-santenses, mas também em re
gióes de clima relativamente temperado como as do 
Rio Grande do Sul15

• Deve-se, em todo caso, consi
derar que a origem principalmente mercantil e cita
dina da maioria desses colonos, seu número nao 
muito considerável, os limitados recursos materiais de 
que dispunham ao se trans.plantarem do V elho M un
do, explicam, em grande parte, a docilidade com que 
se sujeitaram a técnicas já empregadas por brasileiros 
de ascendencia lusitana16

• Na economía agrária, pode 
dizer-se que os métodos maus, quer dizer rudimenta
res, <lanosos e orientados apenas para o imoderado e 
imediato proveito de quem os aplica, tendem constan
temente a expulsar os bons métodos. Acontece que, 
no Brasil, as condic;óes locais quase impunham, pelo 

14 Documentos Interessantes para a Hist6ria e Costumes de Sao 
Paulo, XXIII (Sao Paulo, 1896), pág. 3 e segs. 

15 Dr. Ernst Wagemann, Die deutsche Kolonisten in brasilianischen 
Staate Espírito Santo (Munique e Leipzig, 1915), pág. 72 e segs.; Otto 
Maull, Vonr. Itatiaya zuni. Paraguay (Lei.pzig, 1930), pág. 98 e segs., 
Dr. Hans Porzelt, Der deutsche Bauer in Ria Grande do Sul ( Ochsenfurt 
am Main, 1937), pág. 24 e segs. 

16 Ver nota ao fim do capítulo: Persistincüi da Lavoura de 

Tipo Predat6rio. 
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menos ao primeiro contato, muitos daqueles métodos 
"maus" e que, para suplantá-los, era mister urna ener
gia paciente e sistemática. 

O que, com seguran~a, se pode afirmar dos por
tugueses e seus descendentes é que jamais se sentiram 
eficazmente estimulados a essa energia. Mesmo com
parados a colonizadores de outras áreas onde viria a 
predominar urna economia rural fundada, como a 
nossa, no trabalho escravo, na monocultura, na gran
de propriedade, sempre se distinguiram, em verdade, 
pelo muito que pediam a terra e o pouco que lhe 
da vam em retribui<;ao. Salvo se encarados por um 
critério estritamente qttantitativo, os métodos que pu
seram em vigor no Brasil nao representam nenhum 
progresso essencial sobre os que, antes deles, já pra-
tica vam os indígenas do país. • 

O contraste entre as condi<;óes normais da lavou
ra brasileira, ainda na segunda metade do sécuio pas
sado, e as que pela mesma época prevaleciam no sul 
dos Estados Unidos, é bem mais apreciável do que 
as semelhan<;as, tao complacentemente assinaladas e 
exageradas .por alguns ·historiadores. Os fazendeiros 
oriundos dos Estados confederados, que por volta de 
1866 emigraram para o Brasil, e a cuja influencia se 
tem atribuído, com ou sem razáo, o desenvolvimento 
do emprego de arados, cultivadores, rodos e grades nas 
propriedades rurais paulistas, estiveram bem Ionge de 
partilhar da mesma opiniao. Certos depoimentos da 
época refletem, ao contrário, o pasmo causado entre 
muitos deles pelos processos alarmantemente primi-
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tivos que encontraram em uso. Os escravos brasi
leiros, diz um desses depoimentos, plantam algodao 
exatamente como os índios norte-americanos plantam 

o milho17
• 

O princípio que, desde os tempos mais remotos 
da coloniza<;ao, norteara a cria~ao da riqueza no país, 
nao cessou de valer um só momento para a produc;ao 
agrária. Todos queriam extrair do solo excessivos 
benef ícios sem grandes sacrifícios. 0\1, como já dizia 
o mais antigo dos nossos historiadores, queriam servir
se da terra, nao como senhores, mas como usuf ru
tuários, "só para a desf rutarem e a deixarem des
truída"18. 

Nao cabia, nesse caso, modificar os rudes pro
cessos dos indígenas, <litados pela lei do menor 
esf or<;o, utna vez, é claro, que se acomodassem as 
conveniencias da produ<;ao em larga escala. Instru
mentos sobretudo passivos, nossos colonizadores acli·· 
n1aram-se f acilmente, ceden do as sugestoes da terra 
e dos seus primeiros habitantes, sem cuidar de impor
lhes normas f ixas e inde!éveis. Mesmo comparados 
aos castelhanos, destacaram-se éles por esse aspecto. · 
Na maior parte das suas possess5es da América, o 
castelhano raramente se identificou a tal ponto con1 

A 

a terra e a gente da terra: apenas superpos-se, com 
freqüéncia, a urna e outra. Entre nós, o domínio 

17 Rev. Ballard S. Dunn, Brazil, the home for the Southeners 

(Nova York, 1866), pág. 138. 
18 Frei Vicente do Salvador, História do Brasil, 3.ª ed. (Sao 

Paulo, s. d.), pág. 16. 
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europeu f oi, em geral, brand o e mole, menos obedien
te a regras e dispositivos do que a lei da natureza. 
A vida parece ter sido aqui incomparavelmente mais 
suave, mais acolhedora das dissonancias sociais, ra
ciais, e mora is. N ossós colonizadores eram, antes de 
tu do, homens que sabiam repetir o que esta va f eito 
ou o que lhes ensinara a rotina. Bem assentes no solo, 
nao tinham exigencias mentais muito grandes e o 
Céu parecia-lhes urna realidade excessivamente espi
ritual, remota, póstuma, para interf~rir em seus ne
gócios de cada dia. 

A isso cumpre acrescentar outra face bem típica 
de sua extraordinária plasticidade social: a ausencia 
completa, ou praticamente completa, entre eles, de 
qualquer orgulho de ra<;a. Ao menos do orgulho 
obstinado e inimigo de compromissos, que caracteriza 
os povos do norte. Essa modalidad e de seu caráter, 
que os aproxima das outras na<;óes de estirpe latina 
e, mais do que delas, dos mu<;ulmanos da África, 
explica-se muito pelo fato de serem os portugueses, 
em parte, e já ao tempo do descobrimento do Brasil, 
um povo de mestic;os. Ainda em nossos días, um an
tropólogo distingue-os. racialmente dos seus próprios 
vizinhos e irmaos, . os espanhóis, por ostentarem um 
contingente maior de sangue negro. A isso atribuí o 
fato de os indígenas da África Oriental os consi
derarem quase como seus iguais e de os respeitarem 
muito menos de que aos outros civilizados. Assim, 



52 , 
SERGIO BUARQUE DE HOLANDA 

afirma, para designar os diferentes povos da Europa, 
os Suaheli discriminan1 sempre: europeus e portu
gueses19. 

N este caso o Brasil nao f oi teatro de nenhuma 
grande novidade. A mistura com gente de cor tinha 
comec;ado amplamente na própria metrópole. J á antes 
de 1500, grac;as ao trabalho de pretos trazidos das 
possessoes ultramarinas, f óra possível, no reino, es
tender a por<;ao do solo cultivado, desbravar matos~ 
dessangrar pantanos e transformar charnecas em la
vouras, com o que se abriu pass o a f undac;ao de 
povoados novos. Os benefícios imediatos que de seu 
trabalho decorriatn, f izeram com que aumentasse in
cessantemente a procura desses instrumentos de pro
gresso material, em urna nac;ao onde se menoscabavam 
cada vez mais os oí ícios servis20. 

As lamenta<;oes de um García de Resende pare
cem refletir bem, ·por volta de 1536, o alarma susci
tado entre homens prudentes por essa silenciosa e 
subreptícia invasao, que ameac;ava transtornar os prá
prios fundamentos biológicos onde descansava tradi
cionalmente a sociedade portuguesa : 

V enios no reino meter, 
Tantos cativos crescer, 
E irem-se os naturais 

19 Dr. Hans Günther, Rassekunde Europas (Munique, 1926), 
pág. 82. 

20 Costa Lobo, Hist6ria da Sociedade em Portugal no Século 
XV (Lisboa, 1904), pág. 49 e seg. 

RAÍ ZES DO BRASIL 

Que se assi far,, serao mais 
Eles que nós a meu ver. 

53 

A já mencionada carta de Clenardo a Latónio 
revela-nos, pela mesma época, como pululavam os es
cravos em Portugal. Todo o servi<;o era feíto por 
negros e mouros cativos, que nao se distinguiam de 
bes tas de carga, sena o na figura. "Estou em crer 
- nota ele - que em Lisboa os escravos e escravas 
sao mais que os portugueses". Dificilmente se encon
traría habitac;ao onde nao houvesse pelo menos urna 
negra. A gente mais rica tinha escra vos de ambos 
os sexos, e nao faltava quem tirasse "bons lucros da 
venda dos filhos de escravos. "Chega-me a parecer 
- acrescenta o humanista - que os criam como quem 
cria as pombas para ir ao mercado. Longe de se 
ofenderem com as ribaldias das escravas, estin1am até 
que tal suceda, porque o fru,to segue a condi~ao do 
ventre: nem ali o padre vizinho, nem eu sei lá que 
cativo africano o podem reclamar"21. 

Embora os cálculos estatísticos acerca da intro
duc;áo de negros no reino f óssem, em geral, escas sos e 
vagamente aproximativos, é de notar que, em 1541, 
def endendo o bom nome dos portugueses e espanhóis 
contra as críticas de Münster, Damiáo de Góis esti-
1nasse em dez a doze mil os escravos da Nigrícia que 
entravam anualmente em seu país. E que um decenio 
depois, conforme o Su1nár-io de Cristóvao Rodrigues 
de Oliveira, Lisboa contava nove mil e novecentos e 

21 M. Gon~ves Cerejeira, op. cit., pág. 179 n. e 273 e segs. 
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cinqüenta escravos para o total de dezoito mil vizi
nhos. Isso significa que formavam cerca de urna 
quinta parte da popula<;ao22

• A mesma propor<;ao 
ainda se guardava mais para fins do século, a julgar 
pelos informes de Filippo Sassetti, que andou em Por
tugal entre os anos de 1578 e 158323• 

Com o correr do tempo nao <leve ter di~inuído 
essa intrusao de sangue estranho, que progredia, ao 
contrário, e nao só nas cidades. Em 1655, Manuel 
Severim de Faria pode lastimar que os mais dos la
vradores se sirvam de escravos de Guiné e mulatos. 
E em f ins do século seguinte, a célebre procissao dos 
I)assos, em Lisboa, deveria ser espetáculo comparável 
ao que proporcionava qualquer cidade brasileira, da
quelas onde o contingente negro fósse mais notável. 
Un1 visitante estrangeiro dizia em 1798 que partici
pavam dos préstitos entre ''.quatro e cinco mil almas, 
sendo .a maior parte constituída de negros e mulatos, 
de negras e mulatas". Em º1:1tro depoimento, escrito 
setenta anos antes dessa data, atribuía-se a cor tri
gueira da gente portuguesa a efeito do clima e tnais 
ainda "da mistura com os negros, muito ordinária 
no povo baixo". 

Compreende-se, assim, que já fosse exíguo o sen
timento de distancia entre os dominadores, aqui, e a 
massa trabalhadora constituida de homens de cor. O 

• e~cravo das planta<;oes e das minas nao era um s1m-

22 J. Lúcio de Azevedo, Novas Epanáforas. (Lisboa, 1932), 
pág. 102 e segs. 

Z3 Filippo Sassetti. Lett&e di (Milao, s. d.), pág. 126. 
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ples manancial de energía, um carváo humano a es
pera de que a época industrial o substituísse pelo 
combustível. Com freqüencia as suas rela<;oes com 
os donos oscilavam da situa<;ao de dependente para a 
de protegido, e até de solidário e afim. Sua i~fluencia 
penetrava sinuosamente o recesso doméstico, agindo 
como dissolvente de qualquer idéia de separa<;ao de 
castas ou ra<;as, de qualquer disciplina fundada ern 
tal separa<;ao. Era essa a regra geral: nao impedia 
que tenham existido casos particulares de esf or<;os 
tendentes a coibir a influencia excessiva do homem 
de cor na vida da colonia, .como aquela ordem régia 
de 1726, que vedava a qualquer mulato, até a quarta 
gera<;ao, o exercício de cargos municipais em Minas 
Gerais, tornando tal proibi<;ao extensiva aos brancas 
casados com mulheres de cor24

.. Mas resolu<;oes como 
essa - decorrente, ao que consta, da conjura<;ao dos 
negros e mulatos, anos antes, naquela capitanía -
estavam condenadas a ficar no papel e nao perturba
vam seriamente a tendenc.ia da popula<;ao para um 
abandono de todas as barreiras sociais, políticas e 
economicas entre brancos e homens de cor, livres e 
escravos25

• 

24 José Pedro Xavier da Veiga, Efemérides 111 itteiras, I (s. l. 
1926), pág. 95. 

25 Assim, também, quase dois séculos antes, a ca.mara de Sao 
Vicente ordenava que nenhum cristáo f alas se mal do outro, ou de suas 
mercadorias, <liante dos gentios, declarando que para ficar provada a 
transgressáo dessa lei, bastada o juramento de qualquer cristáo que 
ouvisse detrair. Nesse caso prepondera - como é fácil de ver - a 
ganancia económica do conquistador, nao o sentimento de distin~o 
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A própria coroa nao hesitou, ocasionalmente, em 
temperar os zelos de certos funcionários mais infensos 
a essa tendencia. Assim ocorreu, por exemplo, quan
do a um governador de Pernambuco se expediu ordem, 
em 1731, para que desse posse do ofício de procurador 
ao bacharel non1eado, Antonio Ferreira Castro, apesar 
da circunstancia alegada de ser o provido um mulato. 
Porque - diz a ordem de D. Joao V - "o defeito 
de ser Pardo nao obsta para este ministério e se 
repara muito que vós, por este acidente, excluísseis um 
Bacharel Formado provido por mim para introduzir
des e conservardes um hornero que nao é formado, o 
qual nunca o podia ser por Lei, havendo Bacharel 
Formado"26

• 

É preciso convir em que tais liberalidades nao 
constituíam lei geral; de qualquer modo, o exclusivis
n10 "racista", como se <liria ho je, nunca chegou a 
ser, aparentemente, o fator qeterminante das medidas 
que visa vam reservar a brancos puros o exercício 
de determinados empregos. 11uito mais decisivo do 

racial. Frei Gasp.ar menciona-o, ef etivamente, entre outros fatos de
monstrativos da "má-fé dos portugueses nos seus contratos com os 
naturais da terra", fatos esses que mereceriam mais tarde a reprova~ao 
do Primeiro Governador Geral do Brasil. - Frei G.aspar da Madre 
de Deus, Memórias para a História da Capitania de S. Vicm.te .(Lisboa, 
1797)' pág. 67. 

26 "Sobre dar posse ao Doutor Antonio Ferreira Castro do Officio 
de Procurador da Coróa, pelo Mulatismo lhe nam servir de impedimento", 
A.nais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro XXVIII (Rio de 
Janeiro, 1908), pág. 352. 

' 
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que semelhante exclusivismo teria sido o labéu tradi
cionalmente associado aos trabalhos vis a que obriga 
a escravidao e que nao infamava apenas quem os 
praticava, mas igualmente seus descendentes. A esta, 
mais do que a outras raz5es, cabe atribuir até certo 
ponto a singular in1portancia que sempre assumiran1, 
entre portugueses, as justificativas de genere. 

Também nao seria outra a verdadeira explica
c;ao para o fato de se considerarem aptos, muitas vezes, 
os gen ti os da terra e os mamalucos, a of ícios de que os 
pretos e mulatos f icavam legalmente excluídos. O 

reconhecimento da liberdade civil dos índios - mesmo 
quando se tratasse simplesmente de urna liberdade 
"tutelada" ou "protegida", segundo a sutil discrimi
nac;ao dos juristas - tendia a distanciá-los do estigma 
social ligado a escravidao. É curioso notar como algu-
1nas características ordinariamente atribuídas aos 
nossos indígenas e que os fazem menos compatíveis 
com a condic;ao servil, - sua "ociosidade", sua aver·
sao a todo esf or-;o disciplinado, sua "imprevidencia"' 
sua "intemperan<;a", seu gesto acentuado por ativida
des antes predatórias do que produtivas - ajustam-se 
de forma bem precisa aos tradicionais padr5es de vida 
das classes nobres. E deve ser por isso que, ao pro
curarem traduzir para termos nacionais a temática 
da Idade Média, própria do romantismo europeu, es
critores do século passado, como Gon-;alves Dias e 
Alencar, iriam reservar ao índio virtudes convencio
nais de antigos fidalgos e cavaleiros, ao passo que o 
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negro devia contentar-se, no melhor dos casos, com a 
posic;ao de vítima, vítima submissa ou rebelde. 

Longe de condenar os casamentos mistos de indí
genas e brancos, o governo portugues tratou, em 
mais de urna ocasiao, de estimulá-los, e é conhecido 
o alvará de 1755, determinando que os conjuges, nesses 
casos, "nao fiquem com infamia alguma, antes muito 
hábeis para os cargos dos lugares onde residirem nao 
1nenos que seus f ilhos e descendentes, os qua is, até 
terao preferencia para qualquer emprego, honra ou 
dignidade, sem dependencia de dispensa alguma, fi
cando outrossim proibido, sob pena de procedimento, 
dar-se-lhe o nome de caboclos, ou outros semelhantes, 
que se possam reputar injuriosos". Os pretos e des
cendentes de pretos, esses continuavam relegados, ao 
menos em certos textos oficiais, a trabalhos de baixa 
reputac;ao, os negro jobs, que tanto degradam o indi
víduo que os exerce, co1no sua gera<;áo. Assim é que, 
em portaria de 6 de agosto de 1771, o vice-rei do 
Brasil mandou dar baixa do posto de capitáo-mor a 
um índio, porque "se mostrara de tao baixos senti
mentos que casou com urna preta, manchando o seu 
sangue com esta alianc;a, e tornando-se assim indigno 

de exercer o referido p6sto"27
• 

Urna das conseqüencias da escravidao e da hiper
trofia da lavoura latifundiária na estrutura de nossa 

27 J oao Francisco Lisboa, Obras: III (Sao Luís do Maranhao, 

1866), pág. 383 e seg. 
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econon1ia colonial, f oi a ausencia, praticamente, de qual
quer esforc;o sério de coopera<;ao nas demais atividades 
produtoras, ao oposto do que sucedía em outros países, 
inclusive nos da América espanhola. Pouca coisa 
existiu, entre nós, comparável ao que refere um his
toriador peruano a respeito da prosperidade dos gre
mios de oíiciais mecanicos já existentes no primeiro 
século da ~onquista de Lin1a,. com alcaides jurados e 
vedores, taxa de jornais, exames de competencia, ins
cric;ao, descanso dominical obrigatório e f undac;oes 
pias de assistencia mútua nas diversas confrarias de 
mesteirais. Conhece-se ainda boje o regimento dos 
prateiros da Cidade dos Reis, cujo manuscrito é con
servado na Beneficencia Pública da capital peruana. 

~sses oficiais mecanicos, em sua maioria índios e mes
tic;os, tinham capela na nave esquerda da Igreja de 
Santo Agostinho. Sua organizac;ao estabelecera per
feitamente dotes e ·pensoes de velhice para as fa1nílias 
dos agremiados. Os sapateiros e curtidores consti
tuíram-se no ano de 1578, com propriedade da capela 
de Sao Crispim e Sao Crispiniano, na catedral. Aí 
celebravam suas func;oes e festas. Tal como suceden 
no Brasil, mas em escala mais ampla do que entre 

, A • • 

nos, cer.tos gremios 1mpuseram nome a ruas e prac;as, 
onde tinham agrupadas suas tendas e, por vezes, tam-

. bém suas moradas; assim os botoeiros, barreteiros, 
esteireiros, manteiros, algibebes, taberneiros, sombrei
reiros (de vicunha ou de palha de jipijapa), espadeiros, 
guitarreiros, oleiros, saboeiros e ferreiros. Havia 
também os f azedores de talabartes, na maioria brancos, 
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índios e n1estic;os, assim como negros e mulatos eram, 
em regra, os cirurgioes e os barbeiros. Seguiam-se a 
esses os gremios de selei:ros e fabricantes de jaezes e 
guarni<;oes, dos fundidores, dos ebanistas, carpintei
ros; alarifes, alvanéis, curtidores, surradores de cauro, 
cerieiros, luveiros, chapineiros, alf aiates ou costurei
ros (os brancos com a conf ta ria de Sao Francisco o 
Grande), confeiteiros e pasteleiros. ~sses gremios, 
definitivamente organizados por D. Francisco de To
ledo, f oram durante longos anos, para o vice-reinado, 
uma garantia de pro~peridade, riqueza e estabilidade, 
nao obstante as vicissitudes do trabalho mineito e a 
decadencia do império colonial espanhal28

• 

No Brasil, a organiza<;ao dos ofícios segundo 
moldes trazidos do reino teve séús eieitos perturba
dos pelas condic;5es dominantes : preponderancia a:b
sorvente do trabalho escravo, indústria caseira, capaz 
de garantir relativa independencia aos ricos, entra
vando, por outró lado, o comércio e, finalmente, es
cassez de artífices livres na maior parte das vilas e 
cidades. 

Sao freqüentes; em velhos documentos munici
pais, as queixas contra mecanicos que, ÓU transgridetn 
impunemente regimentas de seu ofício, ou se esquivam 
aos exames prescritos, contando para isso coin a pro
te<;áo de juízes benévolos. .Urna simples licen~a con1 
fiador era, em casos tais, o bastante para o exercicio 
<le qualquer profissao, e desse modo se abriam malhas 

28 J. de la Riva-Aguero, "Lima Españ0la"1 El Comercio, (Lima, 
18. I. 1935), l.ª se~áo p_ág. 4. 
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numerosas na disciplina só aparentemente rígida das 
posturas. Os que conseguiam acumular algum cabedal, 
esses tratavan1 lago de abandonar seus ofícios para 
poderem desfrutar das regalias ordinariamente ne-
gadas a mecanicos. Assim sucede, por exemplo, a 
certo Manuel Alves; de Sao Paulo, que deixa em 1639 
sua profissao de seleiro para subir a posi<;ao de "ho'
mem nobre" e servir os cargos da República 29 • 

Por vezes, nem tal cautela se torna imprescindí
vel: muitos eram os casos de pessoas consideradas 
nobres, que se dedicavam, como tneio de vida, a servi
<;os mecanicos, sem perdereni as prerrogativas perti~ 
nentes a sua classe. Contudo n~o seria essa a lei geral : 
é plausív:el admitir que constituísse antes uni abuso 
reconhecido como tal, embora largamente tolerado, 
pois do contrário nao se compreende que um Martim 
Francisco, já em come\O do século passaélo, se adnii
rasse de que muitos moradores de Ittt, sendo '~todos 

pelo menos nobres", se dedicassem a ofícios mecani
cos, "pois que pelas leis do reino derrogam a nobre~ 
za ... "so 

Embora a lei nao tivesse cogitado em estabelecer 
qualquer hierarquia entre as dif erente:s espécies 
de trabalho manual, nao se pode negar que 
existiam discriminac;óes consagradas pelos costumes, 

29 Afonso d'E. Taunay, História Se~centista da Vila de Sao 
Paido, IV (Sao Paulo, 1929), pág. 325. 

30 Martim Francisco Ribefro d'Andrada Machado e Silva "Jornaes 
das ·Viagens pela Capitanía de S. Paulo (1803~4) ", R-evista do Instit'l.(,to 
Histórico e Geográfico Brasil2tro, XLV l.ª parte (Rio de Janeiro, 
1882). pág. 18. 

5 
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e que u1na intolerancia maior prevaleceu constante
mente com relac;ao aos ofícios de mais baixa reputa

c;ao social. Quando, em 1720, Bernardo Pereira de 
Berredo, governador do Estado do Maranhao, man

dou assentar prac;a de soldado a certo Manuel Gas par, 

eleito almotacé, alegando que "bem longe de ter no

breza, havia sido criado de servir", conformou-se logo 

o senado com a decisao e, ainda por cima, anulou a 

eleic;ao de outro indivíduo, que "vendia sardinhas e 
berimbaus" 31

• 

Nos ofícios urbanos reinavam o mesmo 

amor ao ganho fácil e a infixidez que tanto caracteri
zam, no Brasil, os trabalhos rurais. Espelhava bem 
essas condic;oes o fato, notado por alguém, em fins 

da era colonial, de que nas tendas de comerciantes se 
distribuíam as coisas mais disparatadas <leste mundo, 
e era tao fácil comprarem-se ferraduras a um boticá

rio como vomitórios a um ferreiro32
• Poucos indiví

duos sabiam dedicar-se a vida inteira a um só míster 
sem se deixarem atrair por outro negócio aparente
mente lucrativo. E ainda mais raros seriam os casos 
em que um mesmo ofício perdurava na mesma família 
por mais de urna gerac;ao, como acontecia normalmente 
em terras onde a estratificac;ao social alcanc;ara maior 

grau de estabilidade. 

31 Joao Francisco Lisboa, op. cit., pág. 382. 

32 Gustavo Beyer, "Notas de Viagens no Brasil, em 1813", Revista 
do Instituto Histórico e Geográfico de Sao faulo, XII (Sao Paulo, 
1908), pág. 287. 
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Era esse um dos sérios empecilhos a constituic;ao, 
entre nós, nao só de um verdadeiro artesanato, mas 
ainda de of iciais suficientemente habilitados para tra
balhos que requerem vocac;ao decidida e longo tiro
cínio33. Outro empeciloo vinha, sem dúvida, do re
curso muito ordinário aos chamados "negros de ganho" 
ou "moc;os de ganho", que trabalhavam mediante sim
ples licenc;as obtidas pelos senhores em benefício ex
clusivo <lestes. Assim, qualquer pessoa com fumac;as 
de nobreza podia alcanc;ar proveitos derivados dos 
trabalhos mais humildes sem degradar-se e sem cale
jar as maos. Spix e Martius tiveram ocasiao de assi
nalar a radical incompatibilidade existente entre esse 
hábito e o princípio medieval das corporac;óes de mes . ., 
teres34, ainda bem vivo em muitos lugares da Europa 
ao iniciar-se o século passado. 

Da tradic;ao portuguesa, que mesmo em territó
rio metropolitano jamais chegara a ser extremamente 
rígida neste particular, pouca coisa se conservou entre 
nós que nao tivesse sido modifícada ou relaxada pelas 

33 Urna excec;ao, e isso mesmo nos principais centros urbanos, 
parecem ter constituído aqueles que, pela natureza dos seus oficios, 
necessitav.am de aptidóes e conhecimentos artísticos que nao se impro
visam. Um viajante espanhol, que andou em 1782 no Rio de Janeiro, 
admirou-se dos progressos atingidos pelos nossos lapidários, prateiros 
e carpinteiros, observando que suas obras já tinham muita procura no 
Rio da Prat.a e pod.eriam constituir, com o tempo, apreciável fonte de 
riquezas. Spix e Martius, alguns decenios mais tarde, observam que, 
aos trabalhos desses artífices, nao faltam gósto e durabilidade. -
''Diario de Juan F rancisco de Aguirre", Anales de la Biblioteca, IV 
( Buenos Aires, 1905) , pág. 101; Dr. J. B. von Spix e C. F. Ph. von 
Martius, R eise in Brasilien, I (Munique, 1823), pág. 133. 

34 Spix e Martius, op. cit., I, 132. 
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condi<;oes adversas do meio. Manteve-se melhor do 
que outras, como é fácil imaginar, a obrigac;ao de 
irem os ofícios embandeirados, com suas insígnias, 
as procissoes reais, o que se explica simplesmente pelo 
gósto do aparato e o dos espetáculos coloridos, tao 
peculiar a nossa sociedade colonial. 

o que sobretudo nos faltou para o bom exito 
desta e de tantas outras formas de labor produtivo 
foi, seguramente, urna capacidade de livre e duradou
ra associac;áo entre os elementos empreendedores do 

país. Trabalhos de índole coletiva espontaneamente 
aceitos podiam ocorrer nos casos onde fóssem de mol

de a satisfazer certos sentimentos e emoc;oes coletivos, 
como sucede com os misteres relacionados de algum 

modo ao culto religioso. Casos, por exemplo, como o 
da constru~áo da velha matriz de Iguape, em fins do 

século XVII, em que colaboraram os homens notáveis 

e o povo da vila, carregando pedras desde a praia até 

ao lugar onde ficava a obra35, ou o da velha matriz de 
Itu, erigida em 1679 com auxílio dos moradores, que 

de longa distancia Ievavam a cabec;a, em romaria, a 
terra de pedregulhos com que foram pilados os mu
ros36. Nao é difícil distinguir, em tais casos, urna 

sobrevivencia de costumes reinéis, cuja implantac;áo 

35 Ernesto Guilherme Y oung, " Esoo~o histórico da funda~áo da 
cidade de Iguape", Revista do Instituto Histór.ico e Geográfico de Sao 
Paulo, II (Sao Paulo, 1898), pág. 89. 

36 "Documentos Inéditos", A Esperanfa1 Itu, 27. III. 1867. 
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no Brasil data pelo menos dos te1npos de Tomé de 
Sousa e da edifica<;ao da cidade do Salvador. 

Outros costumes, como o do muxirao ou muti
rao, em que os roceiros se socorrem uns aos outros 
nas derrubadas de mato, nos plantios, nas colheitas, 
na construc;ao de casas, na fiac;ao do algodao, teriam 
sido tomados de preferencia ªº gen ti o da terra e fun
dam-se, ao que parece, na expectativa de auxílio re
cíproco, tanto quanto na excitac;áo proporcionada 
pelas ceias, as danc;as, os descantes e os desafíos que 
acompanham obrigatoriamente tais servic;os. Se os 
homens se ajudam uns aos outros, notou um observa
dor setecentista, fazem-no "mais animados do espí
rito da caninha do que do amor ao trabalho"37

• É 

evidente que explicac;oes semelhantes sao exatas apenas 
na medida em que patenteiam o que há de excentrico 
e mais ostentoso na verdade : realismo do trac;o grosso 
e da caricatura. 

Por outro lado, seria ilusório pretender relacio
nar a presenc;a dessas formas de atividade coletiva 
a alguma tendencia para a cooperac;áo disciplinada 
e constante. De fato o alvo material do trabalho 
em comum importa muito menos, nestes casos, do 
que os sentimentos e inclina~oes que levam um indi
víduo. ou um grupo de indivíduos a socorrer o vizinho 
ou amigo precisado de assistencia. 

Para determinar o significado exato desse tra
balho em comum seria preciso recorrer a distin<;áo 

37 Documentos lnteressantes, XLIV (Sao Paulo, 1915), pág. 196. 
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que recentes estudos antropológicos, depois de exami
nados e confrontados os padróes de comportamento 
de vários povos naturais, permitiram estabelecer entre 
a genuína "coopera<;ao" e a "prestancia" ( helpfull
ness ) 38

• Distin<;ao que se aparenta, de certo modo, 
a que investigac;óes anteriores já tinham f ixado entre 
"competic;ao" e "rivalidade". 

Tanto a competi<;ao como a cooperac;ao sao com
portamentos orientados, embora de modo diverso, 
para um objetivo n1aterial comum: é, em primeiro 
lugar, sua relac;ao com esse objetivo o que mantém os 
indivíduos respectivamente separados ou unidos entre 
si. Na rivalidade, ao contrário, como na prestancia, 
o objetivo material comum tem significac;ao pratica
mente secundária; o que antes de tudo importa é o 
dano ou o benefício que urna das partes possa fazer 

a outra. 
Em sociedade de origens tao nitidamente 

personalistas como a nossa, é compreensível que os 
simples vínculos de pessoa a pessoa, independentes e 
até exclusivos de qualquer tendencia para a coope~ 
rac;ao autentica entre os indivíduos, tenham sido quase 
sempre os mais decisivos. A.s agregac;óes e rela<;óes 
pessoais, embora por vezes precárias e, de outro lado, 
as lutas entre f acc;óes, entre f amílias, entre regiona
lismos, f aziam dela um todo incoerente e amorfo. O 
peculiar da vida brasileira parece ter sido, por essa 
época, urna acentuac;ao singularmente enérgica do 

38 MargAret Mead, Cooperation and Competition anwng Primitive 
People, (Nova York, 1937), pág. 16. 
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afetivo, do irracional, do passional, e urna estagnac;ao 
ou antes urna atrofia correspondente das qualidades 

ordenadoras, disciplinadoras, racionalizadoras. Quer 
dizer, exatamente o contrário do que parece convir 

a urna populac;ao em vias de organizar-se politica

mente. 

A influencia dos negros, nao apenas como ne

gros, mas ainda, e sobretudo, como escravos, essa 

popula~o nao tinha como oferecer obstáculos sérios. 

Urna suavidade dengosa e ac;ucarada invade, desde 

cedo, todas as esferas da vida colonial. Nos próprios 

domínios da arte e da literatura ela encentra meios 

de exprimir-se, principalmente a partir do Setecentos e 

do Rococó. O gósto do. exótico, da sensualidade bre

jeira, do chichisbeísmo, dos caprichos sentimentais, pa
recem fornecer-lhe _um providencial terreno de eleic;ao, 

e permitem que, atravessando o oceano, vá exibir-se 
em Lisboa, com os lundus e nlodinhas do mulato Cal
das Barbosa: 

-
lV' ós lá no Brasil 
A nossa ternura 
A afúcar nos sabe, 
Tem muita dorura. 
Oh! se tem! tem. 

Tem um mel miti saboroso 
É bem bom, é bem gastoso. 

' • • • ' • • • ' • , • , ' ~ • , • • • • • • ' ' • ' ' • f • • • • 
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Ah nhanha, venha escutar 
Amor piiro e verdadeiro, 
e om preguif osa do fura, 
Que é Amor de Brasileiro 39. 

Sinuosa até na violencia, negadora de virtudes 
sociais, contemporizadora e narcotizante de qualquer 
energia realmente produtiva, a "moral das senzalas" 
veio a imperar na administrac;a.o, na economia e nas 
crenc;as religiosas dos homens do tempo. A própria 
cria<;ao do mundo teria sido entendida por eles como 
urna espécie. de abandono. um languescimento de Deus. 

O sucesso de um tipo de colonizac;ao como o 
dos holandeses poderia fundar-se, ao contrário, na 
organizac;ao de um sistema eficiente de defesa para 
a sociedade dos conquistadores contra principios tao 
dissolventes. Mas seria praticável entre nós seme-
1hante sistema? O que falta va em plasticidade aos 
holandeses, sobrava-lhes, sem dúvida, em espírito de 
empreendimento metódico e coordenado, em capaci
dade de trabalho e em coesao social. Apenas o tipo 
de colonos que eles nos puderam enviar' durante todo 
o tempo de seu domínio nas terras do nordeste bra
sileiro, era o menos adequado a um país em f ormac;ao. 
Recrutados entre aventureiros de toda espécie, de 
todos os países da Europa, "homens cansados de 

39 Viola de Lereno : Cole~áo das suas cantigas, oferecidas aos 
seus amigos, II (Lisboa, 1826), n.0 2~ pág. 5 e seg. 

• 
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perseguic;óes", eles vinham apenas em busca de f or
tunas impossíveis, sem imaginar criar fortes raízes 
na terra. 

O malogro de várias experiencias coloniais dos 
Países Baixos no continente americano, durante o 
século XVII, foi atribuído em parte, e talvez com 
justos motivos, a ausencia, na mae-pátria, de des
contentamentos que impelissem a migrac;ao em larga 
escala. ~sse malogro representou, em realidade, 
conforme nota o historiador H. J. Priestley, o teste
munho do bom exito da República holandesa como 
comunidade nacional40

• E, com efeito, as condic;óes 
económico-políticas das Províncias Unidas tinham 
alcan<;ado tamanho grau de prosperidade, após as lutas 
de independencia, que nos escritórios da Companhia 
das índias Ocidentais só se anunciavam, a procura 
de passagens, soldados licenciados, que tinham ficado 
sem lar em virtude da guerra dos 30 anos, os germa
norum profugi de Barlaeus, pequenos artesaos, apren-

40 Herbert J. Priestley, The Coming of the White Man (Nova 
York, 1930), pág. 297. É in.teressante confrontar esse ponto de vista com 
as sugestoes que um ensaísta portugues, o Sr. Antonio Sérgio, no prefácio 
que escreveu para o livro do Sr. Gilberto Freyre, O M1m<Ú> que o Portu
gues criou (Rio de Janeiro, 1940), apresenta para a voca<;áo colonizadora 
de seus compatriotas. Acredita o Sr. Antonio Sérgio que o rnau condi
cionamento de Portugal para qualquer indústria básica obrigou-o desde 
cedo a procurar no mar e também no além-mar, o equilíbrio económico 
que sua terra lhe regateava. Foi talvez no Brasil que os portugueses 
vieram encontrar, pela primeira vez, ambiente francamente propício 
a um desses generos de cultura agrária cujo valor é primordial para 
a sustenta<;áo da vida humana. Generos como tem sido o trigo, por 
exemplo, em todas as épocas e comQ f oi particularmente o ac;úcar em 
nos~o sécµlo XVII, 

.. 
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dizes, comerciantes ( em parte judeus de ascendencia 
portuguesa), taberneiros, mestre-escolas, mulheres do 
mundo e "outros tipos perdidos", informa-nos um 
pesquisador da história do Brasil Holandes. O exér
cito da Companhia, que lutava em Pernambuco, cons
ta va principalmente de alemáes, franceses, ingleses, 
irlandeses e neerlandeses41

• 

Entre seus generais mais famosos, um era o 

fidalgo polones Cristóváo Arciszewski, que fóra obri
gado a deixar sua pátria, onde, segundo consta, era 
perseguido devido as suas idéias socinianas e antije
suíticas, outro o alemáo Sigismundo von Schkopp, 
sobre cujos antecedentes nada se sabe de certo até 
hoje. 

Populac;ao cosmopolita, instável, de caráter pre
dominantemente urbano, essa gente ia apinhar-se no 

Recife ou na nascente Mauritsstad, que comec;ava a 
crescer na ilha de Antonio V az. Estimulando assim 

' ' 
de modo prematuro, a divisao clássica entre o engenho 
e a cidade, entre o senhor rural e o mascate, divisao 
que encheria, mais tarde, quase toda a história per
nambucana. 

~sse progresso urbano era ocorrencia nova na 
. vida brasileira, e ocorrencia que ajuda a melhor dis
tinguir, um do outro, os processos colonizadores de 
"flamengos" e portugueses. Ao passo que em todo o 
resto do Brasil as cidades continuavam simples e po-

41 Hermann Watjen. Das hollandf,sch~ I}olgnialrefrh in /3rpsilien
{ ~otha, 1921), pá~. ?4{>, 
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bres dependencias dos domínios rurais, a metrópole 
b " . . .,, o pernam ucana v1v1a por s1 . stentavam-se nela 

palácios monumentais como o de Schoonzicht e o de 
Vrijburg. Seus parques opulentos abrigavam os 
exemplares mais vários da flora e da fauna indígenas. 
Neles é que os sábios Piso e Marcgrave iam encon
trar a mao o material de que precisavam para a sua 
Historia N aturalis Brasiliae e onde Franz Post se 
exercia em transpor para a tela as cores magníficas 
da natureza tropical. Institutos científicos e culturais 

' 
obras de assistencia de toda ordem e importantes or-
ganismos políticos e administrativos (basta dizer-se 
que em 1640 se reunía em Recife o .primeiro Parla-
11iento de que há notícia na América do Sul), davam 
a sede do governo da Nova Holanda um esplendor 
que a destacava singularmente no meio da miséria 
americana. Para completar o quadro, nao f altavam 
sequer os aspectos escuros, tradicionais na vida ur
bana de todos os tempos: já em 1641, a zona do porto 
de Recif e constituía, para alguns zelosos calvinistas, 
verdadeiro "antro de perdic;ao"42

• 

42 Ao menos nesse ponto, os colonos da Nova Holanda nao 
parecem ter sido de tempera muito diversa da dos povoadores do 
Brasil Portugues. Sabemos pelos velhos cronistas, pelas cartas jesuíticas 
e por outros documentos, inclusive e especialmente os da Primeira 
Visita-;ao do Santo Ofício, em parte já publicados, até onde chegava 
a licen-;a de costumes na popula~ao brasileira durante os séculos iniciais 
da coloniza-;ao. O quadro que nos of ereceu Paulo Prado em seu Retrato 
do Brasil é bem eloqüente a respeito. Corria na Europa, durante o 
século XVII, a cren~a de que aquém da linha do Equador nao existe 
nenhum pecado: Ultra ~quino.xialem non peccari. Barlaeus, que men
ciona o <litado, comenta-o, dizendo : " Como se a linha que divide o 
mundo em dois hemisférios tarnbém separasse a virtude do vício". 
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Nao há dúvida, porém, que o espírito animador 
dos holandeses na sua notável empresa colonial, só 
muito dificilmente transpunha os tnuros das cidades 
e nao podia implantar-se na vida rural de nosso nor
deste, sem desnaturá-la e perverter-se. Assim, a 
Nova Holanda exibia dois mundos distintos, duas 
zonas artificiosamente agregadas. O esfórc;o dos 
conquistadores batavos limitou-se a erigir urna gran
deza de fachada, que só aos incautos podia mascarar 
a verdadeira, a dura realidade económica em que se 
debatiam. 

Seu empenho de f azer do Brasil urna extensao 
tropical da pátria européia sucumbiu desastrosan1ente, 
ante a inaptidao que mostraram para fundar a pros
peridade da terra nas bases que Ihe seriam naturais, 
como, bem ou mal, já o tinham feito os portugueses. 
Segundo todas as aparencias, o bom exito <lestes re
sultou justamente de nao terem sabido ou podido man
ter a própria distinc;ao com ó mundo que vinham 
povoar. Sua f raqueza foi sua fór<;a. 

Nao pouparam esforc;os, os holandeses, para 
competir com seus predecessores na vida da la voura. 
Apenas . os elementos de que dispunham nao se adap
ta vam a e~sa vida. Só un1 ou outro arriscava-se a 
abandonar a cidade pelas plantac;oes de cana. E, em 
1636, os membros do Conselho Político, alarmados 
ante a perspectiva de ruína, por estarem em maos de 
portugueses e sobretudo luso-brasileiros as grandes 
fontes de riqueza da Nova Holanda, pensaram re
solver o problema, tentando importar numerosas fa-
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mília.s Je i.avradores da inae-pátria. Seria esse o modo 
de se prevenirem contra os germes de fu turas com
plicac;oes. "Só quando tivermos numerosos filhos dos 
Países Baixos residindo entre os portugueses nos ter
renos da lavoura é que estará assegurado nosso do
mínio sobre o elemento mais irrequieto da populac;ao"' 
diziam o Statthalter e o Conselho ao Diretório da 
Companhia das indias Ocidentais, em janeiro de 1638. 
Para isso reclama va-se com urgencia, de Amsterda, 
a remessa de mil a tres mil camponeses. iv'.Ias es
perou-se em vao. Os camponeses deixaram-se ficar, 
aferrados aos seus lares. Nao os seduzia urna aven
tura que tinham boas raz6es para supor arriscada e du
vidosa 43. 

O insucesso da experiencia holandesa no Brasil 
é, em verdade, mais urna justificativa para a opiniao, 
hoje corrente entre alguns antropologistas, de que os 

,..; . , . .,., 
europeus do Norte sao 1ncompat1ve1s com as reg1oes 
tropicais. O indivíduo isolado - observa urna auto
ridade no assunto - pode adaptar-se a tais regioes, 
mas a ra~a, essa decididamente nao; .a própria Europa 
do sul ela ji nao se adapta. Ao contrário do que 
sucedeu com os holandeses, o portugues entrou em con
tato íntimo e freqüente coma populac;ao de cor. Mais 
do que- nenhum outro povo da Europa, cedia com 
docilidade ao prestígio comunicativo dos costumes, da 
linguagem e das seitas dos indígenas e negros. Ame
ricanizava-se ou africanizava-se, conforme fósse pre-

43 Hermann Watjen, op. cit.~ pág. 240. 
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• 
ciso. T ornava-se negro, segundo expressáo consagra-
da da costa da África44

• 

A própria língua portuguesa parece ter. encon
trado, em confronto con1 a holandesa, disposi<;áo par
ticularmente simpática em n1uitos desses homens rudes. 
Aquela observa<;áo, formulada séculos depois por um 
Martius, de que, para nossos índios, os idiomas nór
dicos apresentam dificuldades fonéticas praticamente 
insuperáveis, ao passo que o portugues, como o cas
telhano, lhes é muito mais acessível45

, puderam f aze
la bem cedo os invasores. Os missionários protes

tantes, vindos em sua companhia, logo perceberam 
que o uso da língua neerlandesa na instru<;ao religiosa 

prometia escasso exito, nao só entre os africanos como 
entre o gentío da terra. Os pretos velhos, esses po
sitivamente nao o aprendiam nunca. O portugues, 
ao contrário, era perf eitamente familiar a muitos 

deles. A experiencia demonstrou, ao cabo, que seu 
emprego em ser111oes e prédicas dava resultados mais 
compensadores46

• E assim serviram-se, as vezes, do 
idioma dos vencidos no trato com os pretos e os 
naturais da terra, quase como os jesuítas se servia111 
da língua geral para catequizar índios, mesmo tapuias. 

Importante, além disso, é que, ao oposto do ca
tolicismo, a religiao reformada, trazida pelos invasores, 

44 Eugen Fischer, Ra-sse imd Rassenentstehung beini M enschen 
(Berlim, 1927), pág. 32. Cf. também A. Grenfell Price, 'f-Vhite Settlers 
in the Tropics (Nova York, 1939), pág. 177. 

45 Spix e Martius, op. cit., pág. 387. 
46 Hermann Watjen, op. cit., pág. 224. 
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nao oferecia nenhurna espécie de excita<;ao aos sentidos 
ou a imagina<;ao dessa gente, e assim nao proporcio
na va nenhum terreno de transic;ao por onde sua reli
giosidade pudesse acomodar-se aos ideais cristaos. 

Desses calvinistas holandeses é impossível dizer

se, como se disse, por exemplo, dos puritanos da 

América do Norte, que, animados pela inspira<;ao 
bíblica, se sentiam identificados com o povo de Israel 
a ponto de assimiJarem os indivíduos de outra casta. 
de outro credo e de outra cor, estabelecidos na Nova 
Holanda, aos cananeus do Antigo Testamento que o 
Senhor entregara .a ra<;a eleita para serem destruídos 
e subjugados47

• É bem notório, ao contrário, que 
nao faltaram entre eles esfor<;os constantes para cha
mar a si os pretos e indígenas do país, e que esses 
esfor<;os foram, em grande parte, bem sucedidos. 

O que parece ter faltado em tais con tatos f oi a sim
pa tia transigente e comunicativa que a Igreja Ca

tólica, sem dúvida mais universalista ou menos exclu
sivista do que o protestantismo, sabe infundir nos 

homens, ainda quando as rela<;óes existentes entre eles 
nada tenham, na aparencia, de impecáveis. 

47 A tese das origens especificamente protestantes dos modernos 
preconceitos raciais e, em última análise, das teorías racistas é atual
mente defendida com enfase pelo historiador ingles Arnold J. Toynbee. 
Embora sem aceitar totalmente os pontos de vista e as conclusóes do 
autor, pode-se admitir que a circunstancia de esse preconceito racial ser 
hoj e mais acentuado entre povos protestantes nao é de modo algum f or
tuita ou independa de alguns dos fatóres que encaminharam os mesmos 
Po vos, em determinado período de sua história, a abr.ac;ar a Reforma. 
- Arnold Toynbee, A Study of History, I (Londres, 1935), págs. 211-27. 
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Por isso mesmo nao parecem ter conseguido. 
para sua fé, tantos prosélitos, ou tao dedicados, como 
os conseguiam, sem excessivo trabalho, os .portugue·
ses, para a religiao católica. Disso f oram testemu
nhas alguns colonizadores das Antilhas, aos quais os 
holandeses estabelecidos no Brasil iam vender índios 
aprisionados e escravizados. "É fácil - diz um 
depoimento da época - distinguirem-se os que foran1 
convertidos a fé pelos portugueses daqueles que per
maneceran1 no Recife com os holandeses, pela piedade 
e devo~áo que mostram nas igrejas, pela sua assidui
dade ao servi<;o divino e pelo seu exterior, muito mais 
recatado e modesto"48

• 

A essas inestin1áveis vantagens acrescente-se 
ainda, ein favor dos portugueses, a já aludida au
sencia, neles, de qualquer orgulho ou preconceito de 
ra<;a. Em resultado de tudo isso, a mesti<;age1n que 
representou, certamente, notável elemento de fixa~ao 
ao meio tropical, nao constituiu, na América Portu
guesa, f en6meno esporádico, n1as, ao contrário, pro
cesso normal. Foi, en1 parte, grac;as a esse processo 
que eles puderam, sem esf6rc;o sobre-humano, cons
truir urna pátria nova longe da sua. 

' 
48 Jean B. Du Tertre, op. cit.., II, páf . 489. 

NOTA AO CAPÍTULO II 
• 

Pág. 50 - Persistencia da Lavoura de Tipo Predatório. 

É significativo o teste1nunho de tun observador norte
americano, R. Cleary que, durante os últimos vinte ou trinta 
anos da monarquía brasileira, exerceu sua profissáo de médi

c~ em Lajes, Santa Catarina, tendo imigrado em conseqüen
c1a da guerra de secessao nos Estados U nidos. Em obra 

ainda inédita, cujos manuscritos se encontram na Library of 
Congress, em Washington, oferece Cleary o seguinte depoi~ 
m~nto acerca dos colonos alemaes em Sao Leopoldo que, 
afirma, nada trouxeram de novo ao país adotivo e se limita

ram a plantar o que os brasileiros já plantavam e do mesmo 
modo, primitivo e grosseiro : 

"Conheci um ir landes em Pórto Alegre ( .... ) que ten
tou introduzir o uso geral do arado entre os alen1aes. Nao 
obteve o menor resultado, pois os colonos preferiam recorrer 
a enxadas ou pás e, na grande maioria dos casos, a simples 

cavadeiras de . pau, com o que abriam covas para as sementes. 
~ste último pormenor requer explica~áo : nossos próprios tra
balhadores rurais f icaráo sem dúvida estarrecidos se eu lhes 
disser que a lavoura aqui é feíta, em geral, com o auxílio de 
enxadas, mais raramente de pás - e isso mesmo onde--o Ia
vrador é suficientemente esclarecido para resistir ao hábito 
corrente, que consiste em f azer abrir as covas con1 auxílio de 
um simples peda~o de pau, a f im de nelas se colocarem as se

mentes. É verdade, como acima se disse, que alguns, muito 
poucos, embora, se socorrem de pás; estas, porém, nao passam 

5 
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de pobres sucedaneos para o grande símbolo da civiliza<;áo, 
a última palavra de Tubalcain (o salvador do mundo) que 

é o arado" 49• 

De entáo para cá, a aquisi<;áo de técnicas superiores, 
equivalente a urna subversáo dos processos herdados dos an
tigos naturais . da terra, nao ~aminhou na progressáo que 
seria para desejar. Pode-se dizer que o desenvolvimento téc
nico visou, em geral, muito menos aumentar a produtividade 

do solo do que economizar esf or<;os. 
Por outro lado, é inegável, entretanto, que, vencida a 

etapa inicial e pioneira, onde aqueles processos primitivos se 
apresentam quase como urna f atalidade, os descendentes d~s 
colonos alemaes ou italianos se mostraran1, em regra, mats 
bem dispostos do que os luso-brasileiros a acolher as formas 
de agricultura intensiva fundadas sobre métodos aperf ei<;oa-

dos. 
Essas observa<;óes colocam-nos em face de um problema 

que toca de perto a niatéria aqui tratada. Por que motivo, 
no Brasil, como aliás em toda a _.1\mérica Latina, os coloniza
dores europeus retrocederam, geralmente, da lavoura de ara
do para a de enxada, quando nao se conformaram sin1ples

mente aos primitivos processos dos indígenas? 
No curso do presente trabalho procurou-se indicar como 

a escassa disposi<;áo dos imigrantes ibéricos para as lides agrí
colas se <leve, em grande parte, semelhante situa<;áo. Mas o 
fato de os colonos europeus de outras procedencias nao se mos
trarem, apesar de tudo, muito mais progressistas nesse parti
cular, do que os portugueses e espanhóis, indica que, ao lado 
do motivo mencionado, deveriam militar no sentido de atual 

49 Cronicas Lajianas, or a Record of Fa.cts atid Obscrvatious on 
M tnrners and Customs in S01.1-tli Brasil, extracteá from notes take11, 01• 

the spot, durin,g a period of more than twenty years, by R. Cleary 
A. M. . . . M. D., Lajes, 1886 MS. da Library of Congress. \Vas
hington, D. C., fl. S e seg. Dr. Hans Porzelt, op. cit., pág. 23 n. 
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regressáo, outros e ponderáveis fatores. O assunto consti
tuiu objeto de um cuidadoso inquérito do Dr. Herbert Wi
lhelmy que, publicado na Alemanha durante os anos da guerra, 
riáo chegou a encontrar a repercussáo merecida 50. 

Mostra-se nesse trabalho como o recurso as quein1adas 
<leve parecer aos colonos estabelecidos em mata virgem, de 
urna tao patente necessidade que nao lhes ocorre, sequer, a 
lembran<;a de outros métodos de desbravamento 51. Parece
lhes ,que a produtividade do solo desbravado e destocado se1n 
auxílio do fogo nao é tao grande que compense o trabalho 
gasto em seu arroteio, tanto mais quanto sao quase sempre 
mínimas as perspectivas de mercado próximo para a madeira 
cortada. 

Opiniáo ilusória, pensa \Vilhelmy, pois as razoes eco
nómicas em que se apóia este ou aquele método de trabalho 
nao dependem apenas dos gastos que se fa~an1 necessários 
para seu emprego. Muito mais decisivo seria o confronto 
entre o rendimento de um hectare preparado por outros pro
cessos. E semelhante confronto revela, por exemplo, que "a 

SO Herbert Wilhelmy, "Probleme der Urwaldkolonisation in Sü
damerika", Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde su Berlín números 
7 e 8 (Berlim,, X. 1940), págs. 303~314. Prof. Dr. Karl Sa.pper, Die 
Erniihr1tngswirtschaft der Erde uncl ihre Zukunftsaussichten für die 
Menschheit (Stuttgart, 1939), pág. 85. 

51 As consetiüencias benéficas que muitos lavradores chegam a 
atribuir aos processos primitivos da lavoura naQ sao totalmente infun
dadas do ponto de vista fitoecológico, segundo sugerem recentes inves
tiga~oes realizadas pelo D.epartamento de Botanica da Faculdade de 
Filosofia da Universidade de Sao Paulo, sob a dire~ do Prof. Dr. 
Félix K. Rawitscher. Destruindo durante a seca as partes superficiais 
da vegeta~áo, especialmente das gramíneas, as queimadas - observa o 
Dr. Rawitscher - éliminam os últimos vestígios da abson;ao da água 
pelas plantas. " O desabrochar primaveril de brotos novos e tenros sem 
dúvida será facilitado". - Félix K. Rawitscher, Problemas de Fitoec.olo
gia co1ii considerafoes e·speciais sobre o Brrisil M eridioJial (S. Paulo, 
194~ ) , pág. 121. 
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colheita do milho plantado em terra onde nao houve queima
da é duas vezes maior do que em roc;ados feitos com auxílio 

do fogo". 
Além de prejudicar a fertilidade do solo, as queimadas, 

destruindo f acihnente grandes áreas de vegetac;ao natural, 
trariam consigo outras desvantagens, como a de retirar aos 
pássaros a possibilidade de construírem seus ninhos. "E o 
desaparecin1ento dos pássaros acarreta o desaparecimento de 
um in1portante fator de extermínio de pragas de toda espé· 
cie. O fato é que nas diversas regi6es onde houve grande 
destruic;áo de florestas, a broca invade as plantac;6es de mate 
e penetra até a medula nos troncos e galhos, condenando os 
arbustos a marte certa. As próprias lagartas multiplicam· 
se consideravelmente com a diminuic;áo das matas". 

Seja como for, os colonos alemaes, que há sessenta 
anos empregaram recursos menos devastadores do que as 
queimadas, tiveram de acomodar-se, finalmente, ao tradicional 
sistema brasileiro, pois - diz um depoimento da época - re· 
volvendo-se o solo para arrancar as raízes, sobem a superfi
cie corpúsculos minerais que entravam o crescimento das 
plantas. 

Urna vez cf etuado o desbravamento inicial, nada in1pedi· 
ria o emprego do arado, que os colonos deviam conhecer de 
seus países de origem. Tal nao se deu, entret~nto, salvo em 
casos excepcionais. E o único desses casos excepcionais que 
pode registar \Vilhelmy é o dos menonitas canadenses e rus· 
sos de ascendencia alema, que entre 1927 e 1930 se estabe· 
leceram nas campinas do Chaco paraguaio. ~stes náo só vie· 
ram com firme deliberac;áo de praticar a lavoura de arado 
sobre grandes extensóes, como ainda, e por motivos de fundo 
religioso, se 1nostraram adversos ao sistema das queimadas. 
A ponto de se terem recusado a admitir a possibilidade, quando 
esta surgiu mais tarde, de urna transferencia para as áreas 
florestais brasileiras do Estado de Santa Catarina. 
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Duas causas explicam suficiente1nente, para \Vilhel
my, a persistencia dos métodos mais primitivos de lavoura nas 
colonias alemás do sul do Brasil. A primeira está em que 
essas colonias se acham distribuídas, em sua maioria, ao longo 
da regiao serrana e ocupam encostas de morro, em dire<;áo 
aos vales. A própria conforma<;áo do terreno proíbe, nesses 
casos, o emprego do arado. Por outro lado, parte dos colonos 
instalados em planícies acabou lavrando suas terras a ma· 
neira européia. Mas nem todos. Muitos permaneceram e 

ainda pern1anecem fiéis a enxada e somente a enxada. A 
razáo está - é esta a segunda causa invocada para explicar 
a persistencia dos processos primitivos - em que a experi· 
encía de vários lavradores mostrou como o emprego do arado 
é muitas vezes contraproducente em certas terras tropicais e 
subtropicais. Muitos colonos, dos mais progressistas, tiveram 

de pagar caro por semelhante experiencia, como sucedeu, por 
exemplo, aos de Nueva Germanía, núcleo fundado em 1887, no 
norte do Paraguai. Destes, os que nao se arruinaram, precisa· 
ram voltar a lavoura de enxada e nao tencionam mais abandoná
la, pois estáo plenamente convictos de que um solo floresta] 
pode ser destruído nao só pelo fago, mas também pelo arado. 

Tais n1alogros 52 nao deveriam interpretar-se, todavia, como 
um convite a inércia e a persistencia de hábitos rotineiros, mas 
ao exame prévio das peculiarida~es de cada solo, antes de se 
introduzirem aperfei<_;oamentos na técnica agrária. As mencio· 
nadas experiencias parecem indicar apenas que o trabalho do 
arado se torna prejudicial quando a telha revolve tao profun-

52 As observa.;óes de Wilhelmy cabe acrescentar a de um ilustre 
americanista, o Dr. Karl Sapper, para quem o emprego intensivo do 
arado, em terras quentes e úmidas, pode contribuir para a dissemina~áo 

da malária. Em vários casos "que testemunhei - declara - esse 
fato fez com que o arado f ósse novament~ pósto de parte, com 
bons resultados para a saúde dos trabalhadores e de sua gente". - Her
bert Wilhelmy, op. cit., pág. 313. 
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<lamente o solo que chega a sepultar a tenue camada de húmus 
sob te~ras pobres, isentas de microrganismos e, em geral, das 
substancias organicas necessárias ao desenvolvin1ento das plan
tas cultivadas. 

Estudos ef etuados em outros continentes tenden1 a corro
borar as observac;óes feitas por Sapper e Wilhelmy na Amé
rica tropical. Assim, quando urna grande fábrica de tecidos 
de Leipzig tratou de promover em Sadani, na África Centr~l, 
plantac;óes de algodao segundo métodos modernos, utilizan
do para isso arados que lavravam a terra numa prof undidade 
de 30 a 35 cm, a conseqüencia foi um imediato e desastroso 
decréscimo na produtividade. 

Reconhecida a causa do insucesso, passou-se a praticar 
urna aradura de superfície, com os melhores resultados. Co
mo explicar, no entanto, que os jesuítas, nas suas missóes 
do Paraguai, tenham introduzido, desde o comec;o, e com 
bom exito, a lavoura de arado? A razáo deveria estar em 
que os arados trazidos pelos espanhóis para suas possessóes 
americanas lavravam em geral, a pouca profundidade. Sapper 
informa-nos que, nesse ponto, nao se distinguiam. eles da 
taclla ou arado de pé dos antigos Quíchuas : a cria<;áo mais 
avanc;ada da técnica agrária da América pré-colombiana 53• 

Sua vantagem estava em que, num mesmo prazo, lavravam 
áreas duas e tres vezes maiores. 

' 
Por urna descri<;áo datada de meados do século XVIII 

sabemos que os toscos arados de madeira usados nas missóes 
jesuíticas penetravam no solo apenas um quarto de vara e, 
sem embargo, tudo quarito ali semeavam crescia bem. Cres
ceria melhor e daria frutos mais copiosos, sustentava o Padre 

- ---- -- ·· 

53 O mesmo autor afirma ter avistado em 1927. nas imedia~oes 

de Cusco, urna taclla em uso, que se aprofundava no solo cerca de 
20 a 25 cm. - Karl Sapper, op. cit., pág. 84; K. Sapper Geographie 
Hnd Geschichte der lndianischen Lamfwirtschaft (Hamburgo, 1936), 
págs. 47-8. 
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Florian Paucke, julgando certamente segundo padróes euro
peus, se, a maneira dos arados de ferro, cortassem mais para 
dentro da terra e a revolvessem "como ocorre em nossos países 

alemáes" 54• 

A América portuguesa mal chegaram esses e outros pro
gressos técnicos de que desfrutaram os índios das Missóes. 
A lavoura entre nós, continuou a fazer-se nas florestas e a 
custa delas. Dos lavradores de Sao Paulo dizia, em 1766, 
D. Luís Antonio de Sousa, seu capitao-general, que iam "se
guindo o mato virgem, de sorte que os Fregueses de Cutia que 
dista desta Cidade sete léguas, sao já hoje Fregueses de So
rocaba, que dista da dita Cutia vinte léguas". E tudo por
que, ao modo do gentio da terra, só sabiam "correr trás do 
mato virgem, mudando e estabelecendo seu domicílio por onde 

o há" 55• 

54 Florian P aucke, S. J., Hacia Allá y para Acá ( U1ia estada 
entre los indios Mocobies, 1749-1767). III, 2.ª Parte (Tucuma-Buenos 
Aires, 1944), pág. 173. 

55 Documentos lnteressantes para a História e Costumes de 
S . Paulo, XXIII (Sao Paulo, 1896) , pág. 4 e segs. 



') 

III 



A Aboli<;áo : marco divisório entre duas épocas. 
- Inco1npatibilidade do trabalho escravo com a 
civiliza<;áo burguesa e o capitalismo moderno. Da 
lei Eusébio a crise de 64-. O caso de Mauá. -
Patriarcalismo e espírito de f ac<;áo. - Causas da 
posi<;ao suprema conferida as virtudes da imagina
<;áo e da inteligencia. - Cairú e suas idéias. -
'Decoro aristocrático. - Ditadura dos don1ínios 
agrários. - Contraste entre a pujan<;a das terras 
de lavoura e a mesquinhez das cidades na era 

colonial. 

• 

T 
ÓDA a estrutura de nossa sociedade colonial teve 
sua base f ora dos meios urbanos. É preciso 
considerar es se fato para se compreenderem exa

tan1ente as condi~óes que, por via direta ou indireta, 
nos governaram até 1nuito depois de proclamada nossa 
independencia política e cujos reflexos nao se apaga
ram ainda hoje. 

Se, conforme opiniao sustentada em capítulo 
anterior, nao foi a rigor urna civiliza~ao agrícola o 
que os portugueses instauraram no Brasil, foi, sem 
dúvida, urna civiliza~ao de raízes rurais. É efeti
vamente nas propriedades ·i-ústicas que toda a vida. 
da colonia se concentra durante os séculas iniciais 
da ocupa~ao européia: as cidades sao virtualmente, 
sena o de fato, simples dependencias delas. Com pouco 
exagero pode dizer-se que tal situac;ao nao se modi
ficou essencialmente até a Aboli~ao. 1888 representa 
o marco divisório entre duas épocas; em nossa evo
ln<;ao nacional, essa data assume significado singular 
e incon1parável. 

Na Monarquía eram ainda os fazendeiros escra
vocratas e eram f ilhos de f azendeiros, educados nas 
profissóes liberais, quem n1onopolizava a política, 
elegendo-se ou fazendo eleger seus candidatos, domi
nando os parlamentos, os ministérios, em geral todas 
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as posic;oes de mando, e fundando a estabilidade das 
instituic;oes nesse incontestado domínio. 

Tao incontestado, em realidade, que muitos re
presentantes da classe dos antigos senhores puderam, 
com freqüencia, dar-se o luxo de inclinac;oes antitradi
cionalistas e mesmo de empreender alguns dos mais im
portantes movimentos liberais que já se operaram em 
todo o curso de nossa história. A eles, de certo modo, 
também se <leve o bom exito de progressos materiais 
que tenderiam a arruinar a situac;ao tradicional, n1i
nando aos poucos o prestígio de sua classe e o prin
cipal esteio em que descansava esse prestígio, ou seja 
o trabalho escravo. 

Ñlesmo depois de inaugurado o regime republi
cano, nunca, tal vez, f omos envolvidos, em tao breve 
período, por urna f ebre tao intensa de reí ormas como 
a que se registou precisamente nos meados do século 
passado e especialmente nos anos de 51 a 55. Assim 
é que em 1851 tinha início o movimento regular de 
constituic;ao das sociedades ~nonimas; na mesma data 
funda-se o segundo Banco do Brasil que se reorganiza 
tres anos depois em novas moldes, com unidade 
e monopólio das emissoes: em 1852, inaugura-se a 
primeira linha telegráfica na cidade do Rio de J aneiro. 
Em 1853 funda-se o Banco Rural e Hipotecário, que, 
sem desfrutar dos privilegios do Banco do Brasil, 
pagará dividendos muito mais avultados. Em 1854 
abre-se ao tráfego a primeira linha de estradas de 
ferro do país - os 14 quilometros e meio entre o 
porto de Mauá e a estac;ao do Fragoso. A segunda, 

, 
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que irá ligar a Corte a capital da província de Sao 
Paulo, come<;a a construir-se em 1855. 

A organizac;ao e expansao do crédito bancário, 
literalmente inexistente desde a liquidac;áo do primei
ro Banco do Brasil, em 1829, e o conseqüente estí
mulo a iniciativa particular, a abreviac;ao e o incre
n1ento dos negócios, favorecidos pela rapidez maior 
na circulac;ao das notícias; o estabelecimento, enf im, 
de meios de transporte modernos entre os centros de 
produc;ao agrária e as grandes pra<;as comerciais do 
Império, sao algumas das conseqüencias mais decisivas 
de tais sucessos. Seria inútil acrescentar que a riqueza 
oriunda dos no vos ti pos de especulac;áo provocados 
por esses meios tendía a ampliar-se, nao só a margem, 
mas também e sobretudo a custa das tradicionais ati
vidades agrícolas. Pode-se mesmo dizer que o ca
minho aberto por semelhantes transf ormac;oes só po
de ria levar lógicamente a urna liquida<;ao n1ais ou 
menos rápida de nossa velha .heranc;a rural e colonial, 
ou se ja da riqueza que se funda no emprego do brac;o 
escravo e na explorac;áo extensiva e perdulária das 
terras de la voura. 

Nao é por simples coincidencia cronológica que 
um período de excepcional vitalidade nos negócios e . 
que se desenvolv:e sob a dire<;ao e em proveito de es
peculadores geralmente sem raízes rurais, tenha ocor
rido nos anos que se seguem imediatamente ao primeiro 
passo dado para a abolic;ao da escravidao, ou seja a 
supressao do tráfico negreiro. 
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Primeiro passo e, sem dúvida, o mais decisivo 
e verdadeiramente heróico, tendo-se em conta a tra
ma complexa de interesses mercantis poderosos, e nao 
só de interesses como de paixoes nacionais e prejuízos 
fundamente arraigados, que a lei Eusébio de Queirós 
iria golpear de f ace. Servindo-se de documentos 
parlamentares britanicos, pode Calógeras compor um 
quadro verdadeiramente impressionante do que f oram, 
entao, as resistencias e recalcitrancias. Em mais de 
urna ocasiao, a revolta suscitada pela violencia dos · 
cruzeiros ingleses de repressao, que chegavam a apre
sar navios brasileiros dentro dos nossos portas, püdc 
fortalecer de algun1 modo a corrente de opiniao fa
vorável ao prosseguimento do tráfico, fazendo apelo 
aos sentimentos patrióticos do povo. Nao falto u, 
além disso, o constante argumento dos partidários 
eternos do statu-qito, dos que, temerosos do futuro 
incerto e insondável, só querem, a qualquer custo, 
o repouso permanente das institui<;ües. ~stes eram, 
naturalmente, do parecer que, em país novo e mal 
povoado como o Brasil, a importa<;ao de negros, por 
mais algum tempo, seria, na pior hipótese, um mal 
inevitável, em todo o caso diminuto, se comparado 
a miséria geral que a carencia de mao-de-obra pode
ria produzir. 

Por outro lado, a circunstancia de serem prin
cipalmente portuguesas, nao brasileiras, as grandes 
fortunas formadas a sombra do comércio negreiro, 
tendia a mobilizar contra a introdu~ao de escravos 
e, por conseguinte, em favor de um governo disposto 
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a enfrentá-la sem hesitac;óes, toda a descendenci~ ainda 
numerosa dos caramurus da Regencia. E sabe-se que 

0 nativismo lusófobo chegou a representar, direta e

indiretamente, urna ponderável influencia no movi
mento para a supressao do tráfico. -Os interessados no negócio tinhatn logrado or-
ganizar urna extensa rede de precauc;oes que salva
guardassem o exercício franco de suas atividades. De
senvolvendo um sistema apurado de sinais e avisos 
costeiros para indicar qualquer perig·o a aproxima<;ao 
dos navios negreiros, subvencionando jornais, subor
nando f uncionários, estimulando, por todos os modos, 
a persegui<;ao política ou policial aos adversários, 
julgaram assegurada para sempre a própria impuni
dade, assim como a invulnerabilidade das suas transa
c;oes. "Conforn1e a classe do navio - acrescenta 
Calógeras - por 800$000 a 1 :000$000, se arranja
vam papéis brasileiros e portugueses exigidos pelos 
regulamentos, a fim de se realizar~m as viagens. 
Voltando da costa da África, e após o desembarque 
da carga humana, entrava o barco com sinal de mo
léstia a bordo. Por 500$000, o oficial de sa:úde pas
s a va o atestado comprobatório, e o navío ia fazer 
quarentena no distrito de Santa Rita, cujo juiz de paz 
era sócro dos inf ratores. Removiam-se, en tao, todos 
os sinais denunciadores do transporte de negros, e 
por 600$000 se adquiria nova carta de saúde, timpa 
desta vez. Assim purificado de culpa, o navio ia 
ancorar no f undeadouro costumeiro. Acontecia, por 
vezes, que o negreiro parasse na proximidade da ilha 
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Rasa, e que o f aroleiro o f ósse visitar: por 200$000 
se comprava seu silencio"56• 

Nao é para adn1irar se, com esse aparelhamento, 
puderam os interessados no tráfico promover, mesmo 
e principalmente depois de 1845 - o ano do Bill 
A berdeen -, um comércio cada vez mais lucrativo e 
que os transf ormaria em verdadeiros magna tas das 
financ;as do Império. Pode-se bem estimar a impor
tancia do golpe representado pela lei Eusébio de 
Queirós, considerando que, naquele ano de 1845, o total 
de negros importados fóra de 19.463; em 1846 de 
50.324; em 1847, de 56.172; em 1848 de 60.000; em 
1849, de 54.000 e em 1850, de 23.000. A queda 
súbita que se assinala neste último ano resulta, aliás. 
nao só da aprovac;ao da leí Eusébio de Queirós, que 
é de 4 de setembro, como da intensif icac;ao das ativi
dades britanicas de repressao ao tráfico. 

A eficiencia das medidas adotadas reflete-se no 
fato de, já em 1851, terem entrado no país apenas 
3.287 negros, e 700 em 1852. Depois disso, só se 
verificaram dois pequenos desembarques: o de Seri
nhaém, em Pernambuco, e o de Sá~ Mateus, no Espí
rito Santo, que resultaram na apreensao, por parte 
das autoridades, de mais de quinhentos africanos. 

Essa extinc;áo de um comércio que constituira a 
origem de algumas das n1aiores e mais sólidas f or
tunas brasileiras do tempo, deveria f orc;osamente dei-

56 Pandiá Calógeras, A PoUtica Exterior do lmpério, III, Da 
Regencia d Queda de R osas (Sáo Paulo, 1933), pág. 362. 
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xar en1 disponibilidade os capitais até entao compro
metidos na importac;ao de negros. A possibilidade 
de interessá-los firmemente em outros ramos de ne
gócios nao escapou a alguns espíritos esclarecidos. 
A própria f undac;ao do Banco do Brasil de 1851 está, 
segundo parece, relacionada· com um ·plano delibera
do de aproveitamento de tais recursos na organizac;ao 
de u1n grande instituto de crédito. Mauá, promotor 
da iniciativa, escreverá, quase trinta anos mais tarde, 
em sua Ezposi~iio aos C redores: "Acompanhei con1 
vivo interesse a soluc;áo desse grave problema; com
preendi que o contrabando nao podía reerguer-se, 
desde que a "vontade nacional" estava ao lado do 
ministério que decretava a supressáo do tráfico. 
Reunir os capitais que se viam repentinamente des
Iocados de ilícito comércio e faze-los convergir a um 
centro onde pudessem ir alimentar as fórc;as produ
tivas do país, f oi o pensamento que me surgiu na 
111ente, ao ter a certeza de que aquel e fato era irre-
vogável"57. · 

Pode-se assim dizer que, das cinzas do tráfico 
negreiro, iria surgir urna era de aparato sem prece . 
dentes em nossa história comercial. O termómetro 
dessa transformac;ao súbita pode ser fornecido pelas 
cifras .relativas ao comércio exterior do Império. Até 
1850, nossas itnportac;oes jamais tinham chegado a 
atingir a soma de sessenta mil contos por ano. Entre
tanto, no exercício de 1850-51, alcanc;am, de um salto, 

57 Visconde de Mauá, Autobiografia (Rio de Janeiro, 1942), 
pág. 123. i, 1~!1 
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76.918 :000$000, e no de 1851-52, 92.860 :000$000. 
De entao por <liante, até 1864, registam-se alguns de
clínios que, con tu do, nao af etam a tendencia geral 
para o progressivo aumento de quantidade e valores58• 

A ansia de enriquec~mento, favorecida pelas ex
cessivas facilidades de crédito, contaminou logo todas 
as classes e foi urna das características notáveis desse 
período de "prosperidade". O fato constituía singular 
novidade e1n terra onde a idéia de propriedade ainda es
ta va intimamente vinG.Ulada a da posse de bens mais 
concretos e, ao mesmo tempo, m~nos impessoais do que 
um bilhete de banco ou urna a<;ao de companhia. Os 
fazendeiros endividados pelo recurso constante aos 
centros urbanos, onde se proviam de escravos, nao 
encaravam sem desconfian<;a os novos remédios que, 
sob a capa de curar enf ermidades momentaneas, pa
reciam urna pern1anente amea<;a aos fundan1entos 
tradicionais de seu prestígio. Em Sao Paulo che
gou-se mesmo a falar em socialismo a propósito de 
certo projeto de cria<;ao de um banco rural e hipo
tecário. É que os socialistas, clama va um deputado 
a Assembléia Provincial, senda "inimigos capitais das 

58 Ferreira Soares, assinalando as gigantescas proporc;óes que 
tomara o movimento comercial da pra<;a do Rio de J aneiro depois de 
abolido o tráfico, nota como nos exercícios de 1850-51 e de 1851-52 a 
soma global das importa<;óes ultrapassou a dos exercícios de 1848-49 
e 1849-50 em 59.043 :000$000. O mesmo, posto que em menor escala, 
acorre com as ex.porta<;oes, que cresceram num total de 11.498 :000$000. 
- Sebastiáo Ferreira Soares, Elenientos de Estatística, I (Rio de 
Janeiro, 1865), págs. 171-2. 
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propriedades imóveis, se lembraram disto como 1neio 
de converterem essas propriedades em capitais ... "59 

Ao otimismo infrene daqueles que, sob o regi
me da ilimitada liberdade de crédito, alcan<;avam ri
quezas rápidas, correspondia a perplexidade e o des
contentamento dos outros, mais duramente atingidos 
pelas conseqüencias da cessa<;áo do tráfico. Nun1 
depoimento citado por 1Nabuco le-se este expressivo 
desabafo do espírito conservador <liante dos costumes 

l f b d 1 ,.., "A novos, acarretados pe a e re as especu a<;oes: · n·· 
tes bons negros da costa da África para f elicidade 
sua e nossa, a despeito de toda a mórbida filantropía 
britanica, que, esquecida de sua própria casa, deixa 
inorrer de fome o pobre irmao branco, escravo sen1 
senhor que dele se compade<;a, e hipócrita ou estólida 
chora, exposta ao ridículo da verdadeira f ilantropia. 
o fado do nosso escravo feliz. Antes bons negros da 
costa da África para cultivar os nossos campos férteis 
do que todas as tetéias da Rua do Ouvidor, do que 
vestidos de um canto e quinhentos mil-réis para as 
nossas mulheres; do que laranjas a quatro vinténs 
cada urna em um país que as produz quase espon
taneamente, do que milho e arroz, e quase tudo que se 
necessita para o sustento da vida humana do· estran
geiro, do que finalmente empresas mal avisadas, muito 
além das legítin1as f or<;as do país, as quais, pertur
bando as rela<;óes da sociedade, produzindo urna des-

59 Anais da Asse11ibléia Legislativa .Provincial de Sáo Paulo, 1854. 
(Sao Paulo, 1927), pág. 225. 
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loca~áo de trabalho, tem promovido mais que tudo 
a escassez e alto pre<;o de todos os víveres"6º. 

A própria instabilidade das novas fortunas, que 
ao menor vento contrário se desf aziam, vinha dar 
boas razoes a esses nostálgicos do Brasil rural e .pa
triarcal. Eram dois mundos distintos ·que se hostili
zavam com rancor crescente, duas mentalidades que se 
opunham como ao racional se opoe o tradicional, ao 
abstrato o corpóreo e o sensível, o citadino e cosmo
polita ao regional ou paroquial. A presenc;a de tais 
con~litos já parece denunciar a in1aturidade do Brasil 
escravocrata para transforma<;oes que lhe alterassen1 
profundamente a f isionomia. Com a supressáo do 
tráfico negreiro <lera-se, em verdade, o primeiro passo 
para a aboli<;ao de barreiras ao triunfo decisivo dos 
mercadores e especuladores urbanos, mas a obra co·· 
me<;ada em 1850 só se completará efetivámente em 
1888. Durante esse intervalo de quarenta anos, as 
resistencias hao de partir nao só dos elementos mais 

abertamente retrógrados, representados pelo escravis
mo impenitente, n1as também das fórc;as que tendero 
a restaurac;ao de um equilíbrio amea<;ado. Como 
esperar transformac;oes profundas em país onde eram 
man ti dos os fundamentos tradicionais da situac;ao que 
se pretendia ultrapassar? Enquanto perdurassem in
tatos e, apesar de tudo, poderosos, os padroes econó
micos e sociais herdados da era colonial e expressos 
principalmente na grande lavoura servida pelo brac;o 

60 Joaquim Nabuco, U11t Estadista do Império, I (Sao Paulo, 
1936), pág. 188. 

; 
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escravo, as transforma<;.oes mais ou~adas teriam de 

ser superficiais e artificiosas. 

N esse sentido pode-se dizer que a táo execrada 

lei Ferraz de 22 de agosto de 1860, essa "obra-prima 

de arrócho em matéria de crédito", como lhe chama

ram na época, constituiu como um apelo a realidade. 

Longe de a provocar, ela apenas veio precipitar a tre-

1nenda crise comercial de 1864, a primeira registada 

no Brasil in1perial que nao deveu sua origem a como

c;oes políticas internas ou a ac;áo de fatóres interna

cionais. Essa crise foi o desfecho normal de urna 

situac;ao rigorosamente insustentável, nascida da am

bic;áo de vestir um país ainda preso a economia escra

vocrata, comos trajes modernos de urna grande demo

cracia burguesa. 

De certo modo, o malógro comercial de um 
Mauá també1n é indício eloqüente da radical incom
uatibilidade entre as formas de vida copiadas de na<;oes 
socialmente mais avan<;adas, de um lado, e o patriar
calis1no e personalismo fixados entre nós por urna 
ttadi~áo de origens seculares. Muitas das grandes 
iniciativas progressistas que se devem a Irineu Evan

gelista de Sousa puderam ser toleradas e até admi
radas, enquanto nao comprometessem esses padrees 
venerandos. Mas os choques nem sempre eram evi
táveis e, nestes casos,. a tolerancia se mudava sem 
dificuldade em desconfian<;a e a desconfian<;a em opo
ei<;ao calorosa. 

·' 
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Nas suas objurgatórias contra Mauá, que ao 
apoiar, em 1872, o l\tlinistério Rio Branco, coloca
ra seus "interesses de mercador" acima da lealdade 
partidária, a atitude que encarna o liberal Silveira 
Martins é justamente a de um conservador e tradi
cionista, no sentido mais amplo que ,possam ter essas 
palavras. A opiniao de que um indivíduo filiado a 
determinado partido político assumiu, pelo fato dessa 
filia<;ao, compron1issos que nao pode romper sem fe .. 
lonia, pertence de modo bem distinto a um círculo 

de idéias e princí pios que a ascensao da burguesia 
urbana tendería a depreciar cada vez mais. Segundo 
tal concep<;ao, as f ac<;oes sao constituí das a semelhan

<;a das f amílias, precisamente das f amílias de estilo 
patriarcal, onde os vínculos biológicos e afetivos que 
unem ao chef e os descendentes, colaterais e af ins, 
além da f amulagem e dos agregados de toda sorte, 
hao de preponderar sobre as demáis considera<;oes. 
Formam, assim, con10 um todo indiv:isível, cujos mem

bros se acham associados, uns aos outros, por senti-· 
mentes e deveres, nunca por interesses ou idéias. 

A incompreensao· manifestada por mais de un1 
estrangeiro em face de algurnas peculiaridades de 
nosso maquinismo político provém, sem dúvida, da 
incompatibilidade fundamental que, a pesar de muitas 
aparencias em contrário, subsistía entre esses sistemas 
e os que regiam outros países mais fundamente mar
cados pela revoluc;ao industrial, em particular os 
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países anglo-saxoes. A un1 desses estrangeiros, pelo 
menos, nao escaparam os motivos reais da divergen-

. "N-o Brasil - escrevia em 1885 o naturalista cta. 
norte-americano Herbert Smith - vigora quase uni
versal a idéia de que é desonroso para urna pessoa 

abandonar seu partido; os que o fazem sao estigmati
zados como traidores". E acrescentava: "Ora, 

es se espírito de f idelidade é bo1n em si, porém mau 
na aplica<;ao; ttm homem nao age bem quando de

serta de um parente, de um amigo, de urna causa 
nobre; mas nao age necessariamente n1al quando se 
retira de um partido político: as vezes o mal está em 

apegar-se a ele"61
• 

A origem desse espírito de fac<;ao podem distin

guir-se as mesmas virtudes ou pretensoes aristocráticas 

que foram tradicionalmente o apanágio de nosso pa
triciado rural. Dos senhores de engenho brasileiros, 
e nao somente deles como dos lavradores livres, obri-· 

gados ou mesmo arrendatários, dissera alguém, em 
fins do século ·xVIll, exprimindo sem dúvida con
vic<;ao generalizada, que formavam um corpo "tao 

nobre por natureza, que em nenhum outro país se 
encontra outro igual a ele"62

• Eram, pela solidez de 

61 Herbert Smith, Do Rio de J aneiro a Cuiabá (Sao Paulo, 1922), 
pág. 182. 

62 A di f eren~a entre lavradores " livres" e " obrigados" esta va 
em que os primeiros faziam planta~oes em terras próprias ou for.eiras 
sem compromisso de mandarem moer suas canas em certo e determinado 
engenho, ao passo que os outros plantavam em terras dos engenhos, com 
a obrigai;ao expressa de só d~stes se servirem. - "Discurso Prelimin<\r~ 
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seus estabeiecimentos, considerados como a mola real 
da riqueza e do poder na colonia, os animadores reais 
da produc;ao, do comércio, da na vega<;ao e de todas 
as artes e of ícios. 

Nos domínios rurais, a autoridade do proprie
tário de terras náo sofría réplica. Tudo se fazia 
consoante sua vontade, muitas vezes caprichosa e des
pótica. O engenho constituía um organismo com
pleto e que, tanto quanto · possível, se basta va a si 
mesmo. Tinha capela onde se rezavam as missas. 
Tinha escala de primeiras letras, onde o padre-mestre 
desasnava meninos. A alimenta<;ao diária dos mo
radores, e aquela com que se recebiam os hóspedes, 
freqüentemente agasalhados, procedia das plantac;5es, 
das cria<;5es, da cac;a, da pesca proporcionadas no 
próprio lugar. Também no lugar montavam-se as 
serrarías, de onde saíam acabados o mobiliário, os 
apetrechos do engenho, além da madeira para as casas: 
a obra dessas serrarias chamou a atenc;ao do viajante 
Tollenare, pela sua "execuc;ao perfeita". Hoje mes
mo, em certas regioes, particularmente no nordeste, 
apontam-se, segundo o Sr. Gilberto Freyre, as "co
tnodas, bancos, armários, que sao obra de engenho, 
revelando-o no nao sei que de rústico de sua consis
tencia e no seu ar distintamente heráldico"63

• 

Histórico, Introdutivo, com Natureza de Descri~ao E_conómica da Cidade 
d~ Bahia" , A11ais da Biblioteca Nacional, XXVII (Rio de Janeiro, 1906), 
pág. 290. 

63 Gilberto Freyre, "A Cultt:ra da Cana no Nordeste. Aspectos 
d~ seu desenvolvimento histórico", Livro do Nordeste, conieniorativo 
do l.º centen.ário do Diário de Peniam./Juco (Recife, 1925), pág. 158. 
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A propósito dessa singular autarquía dos domí
nios rurais brasileiros, conservou-nos Frei Vicente do 
Salvador a curiosa anedota onde entra certo hispo 
de Tucuma, da Ordem de Sao Domingos, que por 
aqui passou em demanda da Corte dos Filipes. Grande 
canonista, homem de bom entendimento e prudencia, 
esse prelado notou que, quando mandava con1prar 
um f rangao, quatro ovos e um peixe para comer, 
nada lhe traziam, porque nao se achavam dessas 
coisas na pra<;a, nem no a<;oügue, e que, quando as 
pedía as casas particulares, logo lhas mandavam. 
"En tao disse o hispo : verdadeiramente que nesta terra 
andam as coisas trocadas, porque toda ela nao é re
pública, sen do-o cada casa". "E assim é" - comenta 
Frei Vicente, contemporaneo do episódio - "que es
tando as casas dos ricos ( ainda que se ja a custa alheia, 
pois muitos devem quanto tem) providas de todo o 
necessário, porque tem escravos, pescadores e ca<;a
dores que lhes trazem a carne e o peixe, pipas de vinho • 
e azeite que co1npram por junto nas vilas, muitas 
vezes se nao acha isto de venda"64

• 

No Maranhao, em 1735, queixava-se um gover
nador de que nao vivia a gente em comum, mas 
em particular, senda a casa de cada habitante ou 
de cada régulo urna verdadeira república, porque ti
nha os ofícios que a compóem, como pedreiros, carpin-

64 Fr. Vicente do Salvador, op. cit., pág. 16 
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teiros, barbeiros, sangrado,r, pescador, etc.65 Com 
pouca mudan~a, tal situa~a0 prolongou-se, aliás, até 
bem depois da Independencia e sabemos que, durante 
a grande época do café na Província do Rio de Ja
neiro, nao faltou lavrador que se vangloriasse de só 
ter de comprar ferro, sal, pólvora ·e chumbo, P.Ois o 
mais davam de sobra suas próprias terras. 

Nos domínios rurais é o tipo de f arnília organi
zada segundo as normas clássicas do velho direito 
romano-canónico, manticlas na Península Ibérica atra
vés de inümeras gera~oes, que prevale~e como base 
e centto de toda a organiza<;áo. ' Os escra vos das 
planta~óes e das casas, e nao somente escravos, como 
os agregados, dilata,m o círculo Ífi.triiliar e, com ele, 
a autoridade imensa do ·pater-famílias. í!sse núcleo 
bem característico, em tudo se comporta como seu 
modelo O.a antigüidade, ern que a própria pala vra 
"família", derivada de famulus, se acha estr.eitamente 
vineulada ·a idéia de escravidáo, e em que mesmo os· 
filhos sao apenas os membros livres do vasto corpo, 
inteiramente subordinado ao patriarca, o's liberi. 

Dos vários setores de nossa socieaade cqlonial, 
foi sem duvida a esf eta da vida doméstica aquela onde 
o princípio de autoridade menos acessível se mostrou 
as f ór<;as corrosivas que de todos os lados o atacavam. 
Sempre imerso ·em si mesmo, nao tolerando nenhuma 
pressao de f ora, o grupo familiar mantém-se imune 

65 Melo Morais, Corografia histórica. cronoyráfica, genealógica, 
nol>iMária e .Política do i1npério do Broa.sil, Il (Rio de J aneiro, 1858), 
pág. 164. 
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de qualquer restri~áo ou abalo. Em seu recatado iso
lamento pode desprezar qualquer princípio superior 
que procure perturbá-10 ou oprimí-lo. 

Nesse ambiente, o pátrio poder e virtualmente 
ilimitado e poucos freios existem para sua tirania. 
Nao sao raros os casos como o de um Bernardo 
Vieira de Melo, que, suspeitando a nüra de adultério, 

• 
condena-a a morte em conselho de f amília e manda 

executar a senten~a, sem que a justi~a de um unico 
passo no sentido de impedir o homicídio ou de cas

tigar o culpado, a de&peito de toda a publi.cidade que 
deu ao fato o .próprio criminoso. 

O quadro familiar torna-se, assim, tao p0derosg 

e exigente, que sua sombra Bersegu~ o~ indivíduos 
mesmo f ora do recinto doméstico. A erttidade pri

vada precede sempre, neles, a entidade pública. A 
nostalgi<,l aessa organiza~ao compacta, lúnica e int,rans

f erí vel, onde prevalecem neeessariamente as prefe
rencias fundadas et)l la~os af etivos, nao podía 'deixar 

de marcar nossa sociedade, nossa vida pública, todas 
as nossas atividades. Representando, como já se notou 
acima, o único setor onde o princípio de autoridade 

é indisputado, a f amília colonial f ornecia a idéia mais 
normal do poder:, da respeitabilidade, da obediencia 
e da coesao entre os homens. ,Q resultado era predo

minarem,. em toda a vida social, sentimentos próprios 
a comunidade tloméstica, naturálmente particularista 
e antipolítica, urna invasao do público pelo privado, 
do Estado pela f am.ília. 
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Com o declínio da velha lavoura e a quase con
comitante ascensao dos centros urbanos, precipitada 
grandemente pela vinda, em 1808, da Corte Portugué
sa e depois pela Independencia, os senhorios rurais 

· principiam a perder muito de sua posic;áo privilegiada 
e singular. Outras ocupac;oes reclamam agora igual 
eminencia, ocupac;oes nitidamente citadinas, como a ati
vidade .política, a burocracia, as profissoes liberais. 

É bem compreensível que semelhantes ocupa<;oes 
venham a caber, em prin1eiro lugar, a gente principal 
do ·país, toda ela constituída de lavradores e donos de 
engenhos. E que, transportada de súbito para as 
cidades, essa gente carregue consigo a mentalidade, 
os preconceitos e, tanto quanto possível, o teor de 
vida que tinham sido atributos específicos de sua 
primitiva condi<;ao. 

Nao parece absurdo relacionar a tal circunstan
cia um tra<;o constante de nossa vida social : a posic;ao 
suprema que nela detem, de ordinário, certas quali
dades de imaginac;ao e "inteligencia", em prejuízo das 
manif estac;oes do espírito prático ou positivo. O pres
tígio universal do "talento", com o timbre particular 
que recebe essa palavra nas regióes, sobretudo, onde 
deixou vinco mais forte a lavoura colonial e escravo
crata, como o sao eminenten1ente as do Nordeste do 
Brasil, provém sem dúvida do maior decoro que paree;~ 
conferir a qualquer indivíduo o simples exercício da 
inteligencia, em contraste com as ativ idades que reque
rem algum esfór<;o físico. 
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o trabalho n1ental, trabalho que nao suja as 
maos e nao fatiga o corpo, pode constituir. com 
efeito, ocupac;ao em todos os sentidos digna de antigos 
senhores de escravos e dos seus herdeiros. Nao sig
nifica forc;osamente, neste caso, amor ao pensamento 
especulativo, - a verdade é que, embora presumindo 
o contrário, dedicamos, de modo ge1~a1, pouca estima 
as especula<;oes intelectuais - mas amor a frase so
nora, ao verbo espontaneo e abundante, a erudic;ao 
ostentosa, a expressao rara. É que para bem corres
ponder a f unc;ao que, n1esmo sem o saber, lhe conf e
ri1nos, inteligencia há de ser ornamento e prenda, 
nao instrumento de conhecimento e de atividade. 

N u111a sociedade co1no a nossa, em que certas 
virtudes senhoriais ainda merecen1 largo crédito, as 
qualidades do espírito substituem, nao raro, os títu
los honoríficos, e alguns dos seus distintivos materiais, 
como o anel de grau e a carta de bacharel, podem 
equivaler a autenticos brasoes de nobreza. Aliás, o 
exercício dessas qualidades que ocupam a inteligencia 
sen1 ocupar os bra<;.os, tinha sido expressame1:ite con
siderado, já en1 outras épocas, corno pertinentes aos 
hon1ens nobres e li vres, de onde, segundo parece, o 
nome de liberais dado a determinadas artes, em opo
sic;ao as mecanicas que pertence111 as classes servís. 

Nem mes1no um Silva Lisboa que, nos primeiros 
decenios do século passado, foi grande agitador de 
novas idéias económicas, parece ter ficado inteiramente 
imune dessa opiniao generalizada, de que o trabalho 
n1anual é pouco dignificante, em confronto com as 
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atividades do espírito. Nos seus Estudos do Bem 
Comum, publicados a partir de 1819, o futuro Visconde 
de Cairu propóe-se mostrar aos seus compatriotas. 
brasileiros ou portugueses, como o f im da economi1 
nao é carregar a sociedade de trabalhos mecanicos, 
brac;ais e penosos. E pergunta, apoiando-se confusa
mente numa passagem de Adam Smith, se para a 
riqueza e prosperidade das nac;óes, contribui mais, e 
em que grau, a quantidade de trabalho ou a quantidade 
de inteligencia. 

A propósito dessa questao que, diga-se de pas
sagem, nao figura no trecho referido de Smith, mas 
resulta, sem dúvida, de urna traduc;ao mal feita 66 e, 
em verdade, mais segundo o espírito do tradutor do 
que do original, nosso economista toma decididamente 
o partido da "inteligencia". As faculdades intelec.
tuais competiría, no seu modo de ver, a Ímensa tarefa 
de aliviar as atividades corporais "pelo estudo das 
leis e obras do Criador", a fim de "terem os homens a 
1naior riqueza possível com o menor trabalho possível67

• 

Ao economista baiano deveria parecer inconce
bível que a tao celebrada "inteligencia" dos seus com
patriotas nao pudesse operar prodígios no acréscimo 
dos bens materiais que costumam fazer a riqueza e 
prosperidade das nac;óes. Essa, em resumo, a idéia 

66 A própria palavra "inteligencia" está, ao que parece, no lugar 
dos vocábulos skill, dezterity e judge1nent, do original ingles, ne
nhum dos quais, isoladam~nte ou em conjunto, poderia ter tal significado. 
- 67 José da Silva Lisboa, Est1tdos do Be1n Conmm, I (Río de 
Janeiro, 1819), pág. XII. 

RAÍZES DO BRASIL 107 

que, julgando corrigir ou rematar o pensamento do 
mestre escoces, expóe em sen livro. Nao lhe ocorre 
um só momento que a qualidade particular dessa tao 
admirada "inteligencia" é ser simplesmente decora
tiva, de que ela existe em f unc;ao do próprio contraste 
com o trabalho físico, por conseguinte nao pode su
pri-lo ou completá-lo, e finalmente que corresponde, 
numa sociedade de colorac;áo aristocrática e persona
lista, a necessidade que sente cada indivíduo de se 
distinguir dos seus se1nelhantes por alguma virtude 
aparentemente congenita e intransf erível, semelhante 
por esse lado a nobreza de sangue. 

A "inteligencia", que há de constituir o alicerce 
do sistema sugerido por Silva Lisboa, é, assim, um 
princí pio essencialmente antimoderno. Nada, com 
efeito, mais oposto ao sentido de todo o pensamento 
económico oriundo da revoluc;áo industrial e orientado 
pelo emprego progressivo da máquina, do que essa 
primazia conferida a certos fatores subjetivos, irre
dutíveis a leis de mecanica e a termos de matemática. 
"A máquina - notou um arguto observador - quer 
a adapta~ao do trabalhador ao seu trabalho, nao a 
adaptac;áo do trabalho ao trabalhador"68

• O gosto 
artístico, a destreza, o cunho pessoal, que sao vir
tudes cardeais na economia do artesanato, passam assim 
a plano secundário. O terreno do capricho individual, 
do engenhó criador e inventivo, tende, na medida do 

68 Thorstein Veblen, The Theory of Business En.terprise (Nova 
York, 1917), pág 310. Cf. também G. Tarde, Ps)1chologie Economique. I 
( Paris, 1902) , pág. 124. 
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possível, a restringir-se, em proveito da capacidade 
de aten<;áo perseverante a todas as nlinúcias do es
f ór<;o produtivo. .l\ mais cabal expressáo de sem~
lhante tendencia encontra-se, sem dúvida, nos atua1s 
sistemas de organiza~áo racional do trabalho, como o 
taylorismo e a experiencia de Ford, que levam as suas 
conseqüencias extremas o ideal da completa desper
sonalizac;ao do trabalhador. 

É claro que, se existe qualquer coisa de dificil
mente compatível com a atividade impessoal, "inin
teligente", que cada vez mais reclama o caráter da 
economia moderna, <leve-se buscá--la justamente naquele 
tipo de talento sobretudo ornamental e declamatório 

que Cairu admi~ava entre os brasileiros de seu tempo. 
E também parece certo que o autor dos Estudos do 
Be1n Co1nu11i, a despeito de seu trato com economistas 
britanicos, nao contribuiu, salvo nas aparencias e su

perficialmente, para a reforma das nossas idéias eco
nómicas. Pode dizer-se que, em 1819, já era um 

homem do passado69
, con1prometido na tarefa ae, a 

qualquer custo, frustrar a liquidac;áo das concep<;oes 

69 U m ponto de vista oposto ao que se exprime a qui é o 
defendido pelo Sr. Alceu Amoroso Lima em conferencia sóbre Cairu, 
publicada a l.º de novembro de 1944 no Jornal do Co11iér~io do Rio 
de Janeiro. Referindo-se aos Estudos do Bem Coni.um, a~s1m se ~a
nifesta 0 ilustre pensador: "Na impossibilidade de an.ahsar dev1da
mente essa grande obra, seja-me permitido apenas, para provar a atu~

lidade das idéias económicas de Cairu e, de outro lado, a sua auto~om1a 
em f ace de seu mestre Adam Sm~th, relembrar um tra<;o essenc1al de 
sua teoria da prodm;ao económica. Haviam os fisiocratas colocado a 
tcrra como elemento capital da prodm;áo. Veio Adam Smith e acen
tuou 0 elemento traballw. E com o manchesterianismo, o capital é que 

, 
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e formas de vida relacionadas de algum modo ao nos so 
passado rural e colonial. 

É semelhante empenho que se espelha, com per
f eita nitidez, em suas opinioes filosóficas, em suas 
genuflexoes constantes <liante do Poder e, sobretudo, 

em sua no<;áo bem característica da sociedade civil 
e política, considerada urna espécie de prolongamento 
ou a1nplia<;ao da comunidade doméstica, no<;áo essa 
que se exprime, com a insistencia de um leitmotiv, a.o 

longo de toda a sua obra. "O primeiro princípio da 

economía política - exclama - "é que o soberano de 
cada nacáo <leve considerar-se como thefe ou cabe<;a " 

de urna vasta família, e conseqüentemente amparar a 
todos que nela estao, como seus filhos e cooperadores 

da geral f elicidade ... " "Quanto mais o governo civil 
se aproxin1a a este caráter paternal, - diz ainda -

e forceja por realizar essa fic<;áo generosa e filantró
pica, tanto ele é mais justo e poderoso, sendo entáo 

a obediencia a mais voluntária e cordial, e a satis
fa<;áo dos povos a mais sincera e indefinida"7º. 

passoua.ser - considerado · o elemento básico da produ<;ao. Pois bem, 
o nosso grande Cairu, no seu tratado de 1819, tnencionando embora a 
a<;ao de cada um des-ses elementos, dá sóbre eles a preeminencia a outro 
fator, que só modernamente. depois da luta entre o socialismo e o 

·-liberalismo de-todo o século XIX, é que viria a ser destacado - a 
Inteligencia". E acrescentél¡, linhas adiante: "Cairu é o precursor de 
Ford, de Taylor, de Stakhanoff, a um século de distancia". ..... '"--·--.... - ·- . ----·----.. 

70 Princípios de Eco1w1nia Política para servir de Introdu<;ao a 
Tentativa Económica do Autor dos Princípios de Direito Mercantil 
(Lisboa, 1804), págs. 39 e 42. 

7 



110 
, 

SERGIO .BUARQUE DE H<)LANDA 

A família patriarcal f ornece, assim, o grande 
modelo por onde se háo de calcar, na vida política, 
as relac;óes entre governantes e governados, entre 
1nonarcas e süditos. Urna lei moral inflexível, su
perior a todos os cálculos e vontades dos homens, pode 
regular a boa harmonia do corpo social, e portante 
<leve ser rigorosamente respeitada e cumprida. 

:Esse rígido paternalismo é tudo quanto se po

deria ·esperar ele mais opos~o, náo já as idéias da 

Franc;a revolucionária, esses ópios políticos, como lhes 
chamou acrimoniosamente o mesmo Silva Lisboa 71

, 

111as aos próprips princí pios que gviaram os homens . 
de Estado norte-americanos na funda~áo e constitui

c;ao de sua grande Repüblica. Po is nao f oi um desses 

homens, James Madi son, quem s11stentou a impotencia 
dos motivos morais e religiosos na. repressao das cau
sas de dissídio entre os cidadaos, e apresentou como 
finalidade precípua dos governos -· - finalidade de onde 
résultaria certan1ente sua natureza essencial - a f is
l:alizac;ao e o ajuste de· interesses economicos diver

gentes ?72 

No Brasil, o decoro que corresponde ao Poder 
e as institui~óes de governo nao parecería conciliá.vel 

.71 José da Silva Lisboa, Observa°'óes sobre a Prosperidade do 
Estado pelos Liberais Principios da Nova LegislafiíO do Brasil (Bahia, 
1811), pág. 68. 

72. Cf. Charles A. Beard, An Econ.011vical Interpretation of the 

Constítution of tlie Uni ted Sta.tes (Nova York, 1944), pág. 152-188. 
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coma excessiva importancia assim atribuída a apetites 
táo materiais, por isso mesmo subalternos e tlespre

zíveis de acórdo com as idéias mais geralmente aceitas. 
Era preciso, para se fazerem veneráveis, que as ins

tituic;óes fossem amparadas em princípios longamente 
consagrados pelo costume e pela opiniáo. O próprio 

Hipólito da Costa nao ousará defender algum~s das 
suas convic<;oes mais audaciosas sem procurar em

p~estar-lhes a chancela da antigüidade e a da tradic;ao. 
É assim que chega a ressuscitar um documento, sem 

dúvidq. apócrifo, como as famosas atas das cortes de 
Lamego, onde o .poder real é associado a um contrato 
expresso entre o primeiro monarca portugues e o 
povo73

, para dar nobreza e cidadania lusitana ao prin
cipio dos pactos sociais? tao . abominado por todos 
os reacionários da época. 

Tradicionalistas e iconqclastas movem-se, em 
realidade, na ·mesma prbita de idéia:s. ~stes, náo 
menos do que aqueles, mostram-se fiéis preservadores 
do legado colonial, e as dif erenc;a:s que os separam en
tre si sao unicamente de forma e superfície. A pFÓpria . 

73 '"Paralelo da Constituí~ao Portuguesa com a Inglesa", 
Correio Brasiliens~, Ill (Londn~s. 1809), pág. 307 e s-=gs. Sobre 
as cortes d~ Lamego, cujas atas foram publicadas em Por
tugal, pela primeira vez, em 1632, reinando Filipe III (IV), por 
Frei Antonio Brandáo, na M onarquia Lusitana, leia-se A. Herculano 
História de Portugal 7.ª ed., II (París-Lisboa, 1914), 286. Acerca da 
influencia política desse documento, A. Martins Afonso, "Valor e 
signif ica~áo das atas das cortes de Lamego no movimento da ;Restau
ra~ao", Congresso do Mundo Portugues. Publica.,oes, VII. {Lisboa, 
1940), 475 e s~gs. e Henrique da Gama Barros, Histót:i.a da Admin.is
tra(ao Pública em Portugal, 2.ª ed., III (Lisboa, s. d.), págs. 301-303 
n. e 410-411. 
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revoluc;ao pernambucana de 1817, pode-se dizer que, 
embora ting ida de "idéias francesas", foi, em grande 
parte, urna reedi<;ao da luta secular do natural da 
terra contra o adventício, do senhor de engenho contra 
o mascate. Vitoriosa, é pouco provável que suscitas
se alguma transformac;ao verdadeiramente substancial 
em nossa estrutura político-económica. Sabemos ben1 
que, entre os condutores do movimento, muitos 1per
tenciam de fato á chamada no breza da terra, e nada 
indica que estivessem intimamente preparados para 
aceitar todas as conseqüencias de seu gesto, despindo
se das antigas prerrogativas. l\. declarac;ao com · que 
um Antonio Carlos se escusará perante os juízes da 
alc;ada, na Bahia, de ter participado do levante, pode 
nao exprimir perfeitamente suas opini5es, destinada 
como era a atrair a boa vontade dos magistrados. 
É difícil, em todo caso, negar qualquer parcela de 
sinceridade ao docun1ento em que manif esta sua ás
pera repulsa a tendencia, ao menos teórica, de urna 
revoluc;ao que pretendía abolir todas as barreiras so
ciais, nivelando-o, e aos demais membros da classe 
superior, com as camadas ínfimas da populac;ao. Ou, 

. 1 " . t para repetir suas mesmas pa avras, a um sis ema 
que, derrubando-me da ordem da nobreza a que per
tencia, me punha a par da canalha e ralé de todas as 
cores e me sega va em flor as mais bem fundadas 
esperanc;as de ulterior avanc;o e de mores digni
dades"74. 

74 Dr. Francisco Muniz Ta vares, Hist6ria da Revol-u,áo de fer
nambuco em 1817, 3.ª ed. (Recife, 1917), pág. 115. 
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E o que era verdadeiro em 1817 nao deixaria 
de se-lo depois de nossa emancipac;ao política. Em 
1847, dirigindo-se aos Praieiros, que tinham movido 
urna justa campanha, posto que iinprofícua, contra 
a predominancia esmagadora de certas famílias de 
proprietários rurais em Pernambuco, Na buco de 
Araújo podia notar sabiamente co1no o espírito anti
social e perigoso representado por essas f amílias era 
um vício ''que nasceu da antiga organizac;ao e que 
nossas revolu<;oes e civilizac;ao nao puderam acabar". 
E, logo a seguir, acrescentava: "Excitastes essas 
idéias generosas para carear a popularidade e para 
triunfar, mas ao depois e na prática, tendes respeitado 
e conciliado esse feudalismo dos vossos e só combati
do o dos adversários; tendes dividido a província em 
conquistadores e conquistados; v:ossos esf orc;os tem 
sido para dar aos vossos aquilo que reprovais aos 
outros; só tendes irritado e lanc;ado os elementos de 
urna reac;ao funesta; tendes obrado com o encarnic;a
mento e odiosidade' de urna fac<;ao, e nao con1 o patrio
tisn10 e vistas de um partido político"75

• 

~sse caráter puramente exterior, epidérmico, de 
numerosas agita<;oes ocorridas entre nós durante os 
anos que antecederam e sucederam a Independencia, 
n1ostra o quanto era difícil ultrapassarem-se os limi
tes que a nossa vida política tinham trac;ado certas 
condic;5es específicas geradas pela colonizac;ao por
tuguesa. Um dos efeitos da improvisac;ao quase 

75 Joaq.uim Nabuco, Um Estadista do Jmpér·fo, 1 (Sao Paulo, 
1936), pág. 63 e seg. 
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forc;ada de un1a espécie de burguesia urbana no Brasil, 
está em que certas atitudes peculiares, até entao, ao 
patriciado rural, logo se tornaram comuns a todas as 
classes como norma ideal de conduta. Estereotipada 
por longos anos de vida rural, a mentalidade de casa
grande invadiu assim as cidades e conquistou todas 
as prof issóes, sem exclusao das mais humildes. É 

bem típico o caso testemunhado por um John Luc
cock, no Rio de Janeiro, do simples oficial de car
pintaria que se vestia a maneira de um fidalgo, com 
tricórnio e sapatos de fivela, e se recusava a usar das 

, . ,.., 
proprias maos para car regar as f erramentas de seu 
ofício, preferindo entregá-las a um preto76• 

Muitas das dificuldades observadas, desde velhos 
tempos, no f uncionamento dos nos sos servi<;os públicos, 
devem ser atribuídas, sem dúvida, as mesmas causas. 
N um país que, durante a maior parte de sua existencia, 
foi terra de senhores e escravos, sen1 comércio que 
nao andasse em maos de adventícios ambiciosos de 
riquezas e de enobrecimento, seria impossível encontrar 
urna classe n1édia numerosa e apta a sewelhantes 

• serv1c;os. 

Tais condi<;óes tornam-se ainda mais compreen
sí veis quando se considere que no Brasil, como aliás 
na maioria dos países de história colonial recente, 

76 J ohn Luccock, No tas sobre o Rio de J anei.ro e partes n1eridio
nais do Brasil, tomadas durante ·ttma estada de dez anos nesse pars, de 
1808 a 1818 (Sao Paulo, s. d.), pág. 73. 
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mal existiam tipos de estabelecimento humano inter
mediários entre os meios urbanos e as propriedades 
rurais destinadas a produ<;áo de generos exportáveis. 
Isso é particularmente verdadeiro onde, como entre 
nós e em geral na América Latina a estabilidade dos 
doJllÍnios agrários sempre dependeu diretamente e 

r 
uriicamente da produtividade natural dos solos. E 
sobretudo onde o esperdício das áreas de lavoura 
determinou com freqüencia desloca<;óes dos núcleos 
de povoamento rural e f ormac;áo, em seu lugar, de 
extensos sítios ermados, ou de populac;ao dispersa e 
mal apegada a terra77

• 

O resultado é que a distin<;ao entre o 1neio urbano 
e a "fazenda" constitui no Brasil, e pode dizer-se que 
em toda a América, o verdadeiro correspondente da 
distinc;ao clássica e tipicamente européia entre a ci
dade e a aldeia. Salvo muito raras excec;óes, a pró
pria palavra "aldeia", no seu sentido mais corrente, 
assim como a palavra "campones", indicando o homem 
radicado ao seu rincao de origem através de inúmeras 
gerac;óes, nao corresponde no Novo Mundo a nenhuma 
r-ealidade78• E por isso, como crescimento dos núcleos 

77 O geógrafo norte-americano Preston James, depois de estudo 
acurado do assunto, póde concluir que, em toda a América Latina . , 
ex1stem apenas quatro zonas bem definidas onde se processa um po-
voamento verdadeiramente expansivo, quer dizer, onde a ocupa<;ao de 
novas áreas de território nao é seguida do declínio da popula<;áo do 
núcleo originário. Sao etas : 1) o planalto da República de Costa 
Rica; 2) o planalto de Antióquia, na Colfünbia; 3) o Chile Central 
e 4) os trés Estados do sul do Brasil. Preston James, Latin America 
(Nova York - Boston, s. d.), .pág. 828 e segs. 

78 Leopold von Wiese, "Landliche Siedlungen", flandworterbuch 
der Soziologie (Stuttgart, 1931), pág. 522 e segs. 
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urbanos, o processo de absor<;ao das popula<;óes rurais 
encontra aqui menores resistencias do que, por exemplo, 
nos países europeus, sempre que nao existam, a pe
queno alcance, terras para desbravar e desbaratar. 

Procurou-se, no presente capítulo, mostrar como, 
ao menos em sua etapa inicial, esse processo corres
pondeu de fato a um desenvolvimento da tradicional 
situa<;ao de dependencia em que se acha van1 colocadas 
as cidades em face dos domínios. agrários. Na au
sepcia de Utna burguesia urbana independente, 05 

candidatos as f un<;óes novamente criadas recrutam-se, 
por fór<;a, entre indivíduos da mesma massa dos anti
gos senhores rurais, portadores de mentalidade e ten
dencia características dessa classe. 1'óda a orden1 
administrativa do país, durante o Império e mesmo 
depois, já no regime republicano, há de con1portar, 
por isso, elementos estreitamente vinculados ao velho 
sistema senhorial. 

Essas condi~óes representan1 o prolongamento 
de um fato muito real e sensível, qt,e prevaleceu du
rante o regime colonial. Durante largo tempo, de 
algum modo até a vinda da Córte P·ortuguesa para 
o Rio de Janeiro, constituímos urna estrutura su1:
generis, mesmo comparados aos outros países ame
ricanos, aqueles, em particular, onde a vida econó
mica se apoiou quase totalmente, como aqui, no trabalho 
servil. 

A regra, em todo o mundo e em tódas as épocas, 
foi sempre o contrário: a prosperidade dos meios 
urbanos fazendo-se a custa dos centros de produ~ao 

• 
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agrícola. Sen1 o increrr1ento das cidades e a f ormac;áo 
de classes nao agrárias, o que tem sucedido constartte
n1ente é que a terra entra a concentrar-se, pouco a 
pouco, nas máos dos representantes de tais classes, 
que residem, em geral, nas cidades e consomem a pro
du<;ao dos elementos rurais, sem lhes dar, no en tanto, 
o equivalente económico do que recebem79

• 

Se nao parece muito exato dizer-se que tivemos 
entre nós justamente o reverso de tal medalha, é por 
ter sido precário e relativo o incremento das nossas 
cidades durante todo o período colonial. Deve-se 
reter, todavía, este fato significativo, de que, naquele 
período, os centros urbanos brasileiros nunca deixaratn 
de se res sentir f ortemente da ditadura dos domínios 
rurais. É importante assina.lar-se tal fato, porque 
ajuda a discriminar o caráter próprio das nossas ci
dades coloniais. As f un~óes n1ais elevadas cabiam 
nelas, em realidade, aos senhores de terras. Sao co
muns em nossa história colonial as queixas dos comer
ciantes, habitadores das cidades, contra o monopólio 
dás poderosas camaras municipais pelos lavradores. 
A pretensao dos mercadores de se ombrearem corn 
os proprietários rurais passava por impertinente, e 

79 Por outro lado, a pretensao dos entusiastas do progresso urba
no de que a cidade durante o apogeu de seu desenvolvimento, entre os 
séculos XV e XVIII, favoreceu os habitantes dos campos, "libertando-os" 
da servidáo, da escravidáo e de outras formas de opressao, é em grande 
parte, injustific.ada. "O ar livre das cidades significou freqüentemente 
o ar de prisa o para as partes rurais", conforme notaram Sorokin e 
Zimmerman. Pitirim Sorokin e Carle E. Zimmerman, Principles of 
Rural-Urban Sociology (Nova York, 1928), pág. 88. 
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chegou a ser tachada de absurda pela própria Corte 
de Lisboa, pois o título de senhor de engenho, segundo 
refere o cronista, podia ser considerado tao alto como 
os títulos de nobreza dos grandes do Reino de Portugal. 

Nao admira, assim, que f ossem eles, praticamen
te os unicos verdadeiros "cidadaos" na colonia, e que 
nesta se tenha criado urna situac;ao característica talvez 
da antigüidade clássica, mas que a Europa - e mes
mo a Europa medieval - já nao conhecia. O cidadao 
tí pico da antigüidade clássica f oi sempre, de início, 
um homem que consumia os produtos de suas pró
prias terras, lavradas pelos seus escravos. Apenas 
nao residia por hábito netas. Em alguns lugares da 
hacia do Mediterraneo, na Sicília, por exemplo, -
segundo inf ormou Max Weber - nao residiam os 
lavradores, em hipótese nenhuma, fora dos muros das 
cidades, devido á inseguran~a e aos extraordinários 
perigos a que se achavam expostos constantemente 
os domínios rurais. As próprias " 'vitas'' romanas 

' 

eram, antes de mais nada, constru~óes de luxo, e nao 
serviam para residencia habitual dos proprietários, 
mas para vilegiatura80

• 

No Brasil colonial, entretanto, as terras dedi
cadas a lavoura eram a morada habitual dos gran
des. Só afluíam eles aos centros urbanos a f im <le 
assistirem aos festejos e solenidades. Nas cidades 

80 Max Weber, Wirtschaft und Gesellscliaft, II (Tübingen, 1925). 
pág. 520 e segs. 
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apenas resiáiam alguns funcionários da administra~a0, 
oficiais mecanicos e mercadores em geral. Da po
breza dos habitantes de Piratininga durante o século 
XVII, dá-nos conta o Padre Justo Mansilla van Surck, 
em carta ao geral da ·Companhia de Jesus sobre o 
assalto as reduc;óes de Guairá. N esse documento 
eX!plica-se a miséria piratiningana pela constante au
sencia dos habitantes, "porque fuera las 3 ó 4 prin

cipales fiestas) m·uy pocos, ó hombres ó mujeres, esta·n 

en ellas; si no siempre, ó en sus herdades ó por los 

bosques y campos, en busca de 1 ndios) en que g.astan 

su vida". 'Na Bahía, o centro administrativo do país 
durante a maior parte do período colonial, informa
nos Capistrano de Abreu que as casas, fechadas quase 
todo o ano, só se enchiam com as fe~tas publicas. 
"A cidade - diz - saía da vida sorna muito poucas 
vez es por ano. ·Gabriel Soares f ala de urna honesta 
prac;a em que corriam touros quando convinha. Re
petiam-se as festas eclesiásticas com suas procissoes 
e f igura~oes e cantorias ao ar livre; dentro da igreja 
representavam-se comédias e com_ pouco alinho, se~ 

como jura urna testemunha, podia alguém sentar-se 
no altar. Esvaziavam-se entao os engenhos; podía 
exibir-se o luxo, que nao se limitava como boje a um 
sexo único ... "81 Em outro lugar, referindo-se ainda 
a cidade do Salvador no século XVI, diz o me.smo 
historiador: " ... cidade esquisita, de casas sem mo-

81 f'rimeira Visitafáo do Santo Ofício as Partes do Brasil. De
nuncia.foes da Bahia (Sao Paulo, 1928), pág. 11 e seg. 
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radores, pois os proprietários passavam o mais tempo 
em suas ro~as rurais1 só acudindo no tempo da~ festas. 
A popula~áo urbana constava de mecanicos, que exer
ciam seus ofícios, de mercadores, de of iciais de justi<;a, 
de fazenda, de guerra, obrigados a residencia" 82

• 

Identica, segundo outros depqimentos, era a si

tua.;;áo nas demais cidades e vilas da colonia. Sucedía, 
assin1, que os proptietários se descuidavam freqüen

temente de .suas habita~oes urbanas, dedicando todo 
o zelo a moradia rural, onde. estava o pt incipal de seus 
haveres e pe<;as de luxo e onde podiam: receber, con1 
0stentbsa generosidade, aqs h6spedes e :visitantes. Como 

na Floren<;a do Renascimen~o, onde, dizia Giovanni Vil-

pinas tosvanas, eram mais 
cidade e rtelas se gastava. 

razoávet 

. 
ser1µ 

l\s ref et~ncias que .se ac.abam de. citar relacio
nam-se pr incipalmente con1 o prirneiro e o segundo 

século da coloniza<;áo; já no terceiro, a :vida urbana, 
em certos lugares, parece adquirir- mais caráter, coma 
prosperidade dos éomerciantes reinóis, instalados nas 
cidades~ Em 1711, AntonH declarava que ter os 
filhos sempre no 1engenho era "criá-los tabaréus, que 
nas ·conversa<;oes nfio saber a o f alar de outra e o isa 
mais do .que· do cao, do eavalo, e dó· boi. Deixá-los sós 
na cidade, é dar-lhes liberdade para se fazerem logo 

82 Fr. Vicente do Salvador, op. cit., XI. 
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viciosos, e encher.em-se de vergonhosas doen~as, que 
se nao podem f acilmente curar"83

• 

Mas ainda assim nao devia ser muito fav:orável 
as cidades a compa.ra~ao entre a vida urbana e a 
rural por essa época, se é certo o que dizia o Conde 
de Cunha, primeiro vice-rei do Brasil, em carta escrita 
ao rei de Portugal em 1767, .onde s.é descreve o Rio 
de J aneiro como SÓ habitada de OÍ Íc~ais mecaniCGS, 
pescad0rés, marinheiros, mulatos, pretos bo~ais e nu~, 
e alguns homens de negócios,. dos quais muito poucos 
podem ter esse nome, sem haver quem pudesse s'ervir 
de vereador,. nem servir carg:q p.uto~izado, pois as 
pessoas de casas nobres e distintas viviam retiradas 
em suas fazencl.as e engenhos. · 

Esse depoimento serv.e ·para .atestar como ainda. 
durante a segunda metade do século XVIII _persistia 
bem nítido o estado de coisas que ~ar~tcteriza a nossa 
vida colonial desd@ os seus primeir.os tempos. A pu ... 
jan<;a dos .domínios rurais, comparada a mesquinhe.z 
urbana, representa fenómeno· que se instalou aquí c©n1 
os colonos portugueses, desde que se. fixaratn a t~rra~ 

E essa singularida:de avulta qucrndo posta em contraste 
com o que realizaran1 os holandeses em Pernambuco. 
J á se assínalou no capítulo .anterior como a Compa
nhia das índias Ocidentais nao conseguitt, durante a 
conquista de nosso nordeste, apesar de todo o seu 
empenh-0 em obter urna in1igrac;áo rural considerável, 
senao aumentar o afluxo de colonos urbanos. A vida 

83 André Joao Antonil, Cititura 'e Opulencia do Brasil por suas 
Drogas e Minas (Sao Paul~. 1923)., pág. 98. 
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de cidade desenvolveu-se de forma anormal e prema· 
tura. Em 1640, enquanto nas capitanias do sul, po
voadas por portugueses, a defesa urbana era encarada, 
as vezes, como sério problema, devido a escassez dos 
habitantes, o que se <lava em Recife era justamente 
o contrário: escassez notável de habita<;oes para abri
gar novos moradores, que nao cessavam de afluir. Re
ferem documentos holandeses, que por toda parte se 
improvisa vam camas para os recém-chegados a co
lonia. Por vezes, em um só aposento, sob um calor 
intolerável, deitavam-se tres, quatro, seis e as vezes 
oito pessoas . . Se as autoridades neerlandesas nao 
tomassem providencias rigorosas para facilitar o alo
jamento de toda essa gente, só restaría um remédio: 
ir residir nas estalagens do porto. "E estas - diz 
um relatório holandes - sao os lupanares mais ordi
nários do mundo. Ai do moc;o de família que cair 
ali! Estará condenado irren1ediavelmente a des

gra<;a "8 4
• 

O predomínio esmagador do ruralismo, segundo 
todas as aparencias, foi antes um fenómeno típico do 
esf or<;o dos nossos colonizadores do que urna impo
sic;ao do meio. E vale a pena assinalar-se isso, pois 
parece mais interessante, e talvez mais lisonjeiro a 
vaidade nacional de alguns, a crenc;a, nesse caso, em 
certa misteriosa "forc;a centrífuga" própria ao meio 
americano, e que tivesse compelido nossa aristocracia 
rural a abandonar a cidade pelo isolamento dos enge
nhos e pela vida rústica das terras de criac;ao. 

84 H ermann Watjen, op. cit., pág. 244. 
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A fundac;ao de cidades como instrun1ento de do1ni
na~ao. Zélo urbanístico dos castelhanos: o triunfo 
con1pleto da linha reta. - Marinha e interior. - A 
rotina contra a razao, abstrata. O espírito da 
expansao portuguesa. A nobreza nova do Qui
nhentos. - O Realismo lusitano. - Papel da 

Igreja. 

Notas ao Capítulo IV : 

1 . Vida intelectual na América Espanhola 

e no Brasii. 

2. A Língua-Geral em S. Paulo. 

3. A versao as Virtudes Económicas. 

4. N atureza e Arte. 

E SSA primazia acentuada da vida rural concorda 
bem com o espírito da dominac;áo portuguesa, 
que renunciou a trazer nor1nas imperativas e ab

solutas, que cedeu tódas as vézes em que as conve
niencias imediatas aconselharam a ceder, que cuidou 
n1enos em construir, planejar ou plantar alicerces, do 
que em feitorizar urna riqueza fácil e quase ao alcance 
da máo. 

Co1n efeito, a habita<;ao em cidades é essencial
mente antinatural, associa-se a manifesta<;5es do es
pírito e da vontade, na medida cm que se op5em a 
natureza. Para muitas nac;5es conquistadoras, a cons
truc;áo de cidades f oi o mais decisivo instrumento de 
domina<;áo que conheceram. Max Weber mostra ad
miraveln1ente co1no a funda<;áo ele cidades representou 
para o Orie11te Próxin10 e particularmente para o 
n1undo helenístico e para a Ron1a imperial, o meio 
específico de criac;ao de órgaos locais de .poder, acres
centando que o n1esmo f enomeno se encontra na China, 
onde, ainda durante o século passado, a subjugac;ao 
das tribos Miaotse pode ser identif icada a urbanizac;ao 
de suas ter ras. E nao f oi sem boas raz5es que es ses 
povos usara1n de semelhante recurso, pois a experien-· 
cia ten1 den1onstrado que ele é, entre todos, o n1ais 
duradouro e eficiente. As f ronteiras económicas 
estabelecidas no tempo e no espac;o pelas f unda<;5es 

8 
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de cidades no Império Romano tornaram-se tambérr1 
as fronteiras do mundo que mais tarde ostentaria a 
heranc;a da cultura clássica 85

• Os domínios rurais 
ganha vam tanto mais em importancia, quanto mais 
livres se achassem da influencia das fundac;oes de 
centros urbanos, ou seja quanto mais distassem das 
f ronteiras. 

Mas nao é preciso ir-se tao longe na história 
e na geografía. Em nosso ·próprio continente, a co
loniza<;áo espanhola caracterizou-se largamente pelo 
que faltou a portuguesa: .:__ por urna aplicac;ao insis
tente em assegurar o predomínio militar, económico 
e político da metrópole sobre as terras conquistadas, 
111ediante a criac;áo de grandes núcleos de povoac;ao 
estáveis e bem ordenados. Um zelo minucioso e pre
vidente dirigiu a fundac;áo das cidades espanholas na 

América. Se, no primeiro n1omento, ficou ampla li
berdade ao esfórc;o individual, a f im de que, por fac;a
nhas memoráveis, tratasse de incorporar novas glórias 
e novas terras a ·Coroa de Castela, logo depois, porém, 

1 a n1ao forte do Estado fez sentir seu peso, impondo 
urna disciplina entre os novos e velhos habitadores 
dos países americanos, apaziguando suas rivalidades e 
dissensóes e canalizando a rude energia dos colono~ 
para maior proveito da metrópole. Concluída a po
voac;áo e terminada a construc;áo dos edifícios, "nao 
antes" - recomendam-no expressamente as Orde
nanzas de Descubrimento N'ltevo y Población, de 1563 
- é que governadores e povoadores, com muita dili-

85 Max Weber, op. cit., TI, pág. 713. 
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gencia e sagrada dedicac;áo, devem tratar de trazer, 
pacif icamente, ao gremio da Santa Igreja e a obedien
cia das autoridades civis, todos os naturais da terra. 

J á a primeira vista, o próprio tra<;ado dos centros 
urbanos na América Espanhola denuncia o esfór<;o de
terminado de vencer e retificar a fantasía caprichosa da 
paisagem agreste: é um ato definido da vontade huma
na. As ruas nao se deixam modelar pela sinuosidade e 
pelas asperezas do solo; im.poem-lhes antes o acento 
voluntário da linha reta. o plano regular nao nasce, 
á.qui, nem ao menos de urna idéia religiosa, como a 
que inspirou a construc;áo das cidades do Lácio e mais 
tarde a das colonias romanas, de acórdo com o rito 
etrusco; f oi simplesmente um triunfo da aspira<;ao 
de ordenar e dominar o mundo conquistado. O trac;o 
retilíneo, em que se exprime a dire<;ao da vontade 
a um fim previsto e eleito, manifesta bem essa deli
berac;ao. E nao é pár acaso que ele impera decidida
mente em todas essas cidades espanholas, as primeiras 
cidades "abstratas" qtte edificaram europeus em nosso 
continente. 

Urna legislac;ao abundante previne de antemao, 
entre os descendentes dos conquistadores castelhanos, 
qualquer fantasía e capricho na edificac;ao dos núcleos 
urbanos. Os dispositivos das Leis das indias, que 
devem reger a f unda<;áo das cidades na América, exi
bem a EJ.uele mesmo senso burocrático das minúcias 

' 
que orientava os casuístas do tempo, ocupados em 
enumerar, definir e apreciar os complicados casos 
de consciencia, para edif ica-;áo e governo dos padres . 
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confessores. Na procura do lugar que se fosse po
voar cumpria, antes de tudo, verificar com cuidado 
as regi5es mais saudáveis, pela abundancia de homens 
velhos e mo<;os, de boa complei<;ao, disposi<;ao e cor, 
e sem enfermidades; de animais saos e de competente 
tamanho, de frutos e mantimentos sadios; onde nao 
houvesse coisas pe<;onhentas e nocivas; de boa e feliz 
constela<;áo; o céu claro e benigno, o ar puro e suave. 

Se f os se na marinha, era preciso ter em con
sidera<;ao o abrigo, a profundidade, e a capacidade 
de defesa do porto e, quando possível, que o mar 
nao batesse da parte do sul ou do poente. Para as 
povoa<;5es de terra dentro, nao se escolhessem lu
gares demasiado altos, expostos aos ventos e de aces
so difícil; nem muito baixos, que costumam ser enfer -· 
mi<;os, mas sim os que se achassem a altura mediana, 
descobertos para os ventos de norte e sul. Se houvesse 
serras, que fosse pela banda _do levante e poente. Caso 
recaísse a escolha sobre' localidade a beira de um rio, 
ficasse ela de modo que, ao sair o sol, desse primeiro 
na povoa<;áo e só depois nas águas. 

A constru<;ao da cidade come<;aria sempre pela 
chamada pra<;a maior. Quando em costa de mar, 
essa pra<;a f icaria no lugar de desembarque do porto; 
quando em zona mediterranea, ao centro da povoa<;áo. 
A forma da pra<;a seria a de um quadrilátero, cuja 
largura correspondesse pelo menos a dois ter<;os do 
comprimen to, de modo que, em días de festa, nelas 
pudessem correr cavalos. Em tamanho, seria pro
porcional ao número de vizinhos e, tendo-se em conta 

, 
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que as povoa<;5es podem aumentar, nao mediría menos 
de duzentos pés de largura por trezentos de compri
mento, nem mais de oitocentos pés de comprido por 
quinhentos e trinta e dois de largo; a mediana e boa 
propor<;ao seria a de seiscentos pés de comprido por 
quatrocentos de largo. A pra~a servia de base para 
o tra<;ado das ruas: as quatro principais sairiam do 

/' 

centro de cada face da pra<;a. De cada angulo sai-
riam mais duas, havendo o cuidado de que os quatro 
angulos olhassem para os quatro ventos. Nos luga
res f rios, as ruas- deveriam ser largas; estreitas nos 
lugares quentes. No entanto, onde houvesse cavalos, 
o melhor seria que fossem largas86

• 

Assitn, a povoa<;áo partía nitidamente áe um 
centro; a pra<;a maior representa aqui o mesmo papel 
do cardo e do decu1nanus nas cidades romanas -- as 
duas linhas tra<;adas pelo lituus do fundador, de norte 
a sul e de leste a oeste, que serviam como referencia 
para o plano futuro da rede urbana. Mas, ao passo 
que nestas o agrupamento ordenado pretende apenas 
reproduzir na terra a própria ordem cósmica, no plano 
das cidades hispano-americanas, o que se exprime é 
a idéia de que o homem pode intervir arbitrariamente, 
e com sucesso, no curso das coisas e de que a história 
nao somente "acontece", mas também pode ser diri
gida e até fabricada87

• E' esse pensamento que alean-

86 Recopilaci61t de L eyes de' los Reynos de Indias, II (Madri, 1756), 
fls. 90-92. 

87 Náo está exclu!da, aliás, a hipótese de urna influencia dircta 
dos modelos greco-romanos sobre o trac;ado das cidades hispano-ameri
canas. Estudos recentes demonstraram mesmo a estreita filiac;áo das 
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<;a a sua melhor expressao e o seu apogeu na orga
niza~ao dos jesuítas em suas reduc;óes. listes nao 
só o introduziram na cultura material das missóes 
guaranís, "fabricando" cidades geométricas, de pedra 
lavrada e adobe, numa regiáo rica em lenho e paupér
rima em pedreiras, como o estenderam até as insti
tuic;óes. Tudo estava tao regulado, refere um depoi
mento, que nas reduc;óes situadas em território hoje 
boliviano, "conjuges lndiani media nocte sono t-inti
nabuli ad exercenduni coititm excitarentur"88• 

Na América Portuguesa, entretanto, a obra dos 
jesuítas foi urna rara e milagrosa excec;ao. Ao lado 
do prodígio verdadeiramente monstruoso de vontade 
e de inteligencia que constituiu essa obra, e do que 
também aspirou a ser a colonizac;ao ·espanhola, o em-

- preendimento de Portugal parece tímido e mal apare
lhado para vencer. Comparado ao dos castelhanos 
em suas conquistas, o esforc;o dos portugueses dis
tingue-se principalmente pela predominancia de seu 
caráter de explorac;ao comercial, repetindo assim o 
exemplo da colonizac;ao da Antigiiidade, sobretudo da 
f enícia e da grega; os castelhanos, ao contrário, querem 
f azer do país ocupado um prolongamento organico 
do seu. Se nao é tao verdadeiro dizer-se que Castela 
seguiu até ao fim semelhante rota, o indiscutível é que 

instrm;oes filipinas para funda~ao de cidades do Novo Mundo no tra
tado clássico de Vitruvio. - Dan Stanislawski, "Early Town Plan
ning in the New World", Geographical Revieu• (Nova York janeiro 
1947), pág. 10 e segs. ' ' 

88 Cf. A. Bastian, Die Culturlander des Alten America. II 
Beitriige zu Geschiclitlichen Vorarbeiten. (Berlim, 1878), pág. 838. 
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ao menos a direc;ao iniciCl:l foi essa. O afá de fazer 
das novas terras mais do que simples feitorias co
merciais levou os castelhanos, algumas vezes, a co-
1nec;ar pela cúpula a construc;áo do edificio colonial. 
Já em 1538, cria-se a Universidade de Sao Domingos. 
A de Sao· Marcos, em Lima, com os privilégios, isen
~óes e limitac;óes da de Salamanca, é fundada por 
cédula real de 1551, vinte anos apenas depois de ini
ciada a conquista do Peru por Francisco Pizarro. 
Também de 1551 é a da cidade do México, que em 
1553 inaugura seus cursos. Outros institutos de en
sino superior nascem ainda no século XVI e nos dois 
seguintes, de modo que, ao encerrar-se o período colo
nial, tinham sido instaladas nas diversas possessóes de 
Castela ·nada menos de vinte e tres universidades, seis 
das quais de primeira categoría ( sem incluir as do 
México e Lima). Por esses estabelecimentos passa
ram, ainda durante a dominac;ao espanhola, dezenas 
de milhares de filhos da América que puderam, assin1~ 
completar seus estudos sem precisar transpor o 
Oceano89• 

:ftsse exemplo nao of erece sena o urna das fa ces 
da coloniza~ao espanhola, mas que serve bem para 
ilustrar a vontade criadora que a anima. Nao se quer 
dizer que essa vontade criadora distinguisse sempre 
o esforc;o castelhano e que nele as boas intenc;óes 
tenham triunfado persistentemente sobre todos os es
f or<;os e prevalecido sobre a inércia dos homens. Mas 

89 V. nota 1 ao fim do capítulo : Vida bitclectt1al 11a A11iérica 
Espanhola e no Brasil. 
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é indiscutivelmertte por isso que seu trabalhó se dis
tingue do trabalho portugués no Brasil. Dir-se-ia 
que, aquí, a colonia é simples lugar de passagem, para 
o govérno como para os súditos. E', aliás, a impres
sao que levará Koster, já no século XIX, de nossa 
terra. Os castelhanos, por sua vez, prosseguiram no 
Novo Mundo a luta secular contra os infiéis, e a coin
cidencia de ter chegado Colombo a A.mérica justamente 
no ano em que caía, na Península, o último baluarte 
sarraceno, parece providencialmente calculada para in
dicar que nao deveria existir descontinuidade entre 
um esf or<;o e outro. Na coloniza<;ao americana re
prod11ziram éles naturalmente, e apenas apurados pela 
experiencia, os mesmos processos já empregados na 
coloniza<;ao de suas terras da metrópole, depois de 
expulsos os discípulos de Mafoma. E acresce o fato 
significativo de que, nas regioes de nosso continente 
que lhes couberam, o clima nao oferecia, em geral, 
grandes incómodos. Parte considerável dessas re
gioes estava situada fora da zona tropical .e parte a 
grandes altitudes. Mesmo na cidade de Quito, isto 
é, em plena linha equinocial, o imigrante andaluz vai 
encontrar urna temperatura sempre igual, e que nao 
excede em rigor a de sua terra de origem90

• 

Os grandes centros de povüa.<;ao que edificaram 
os espanhóis no Novo Mundo, es tao situados precisa -
mente nesses lugares onde a altitude permite aos euro
peus, mesmo na zona tórrida, desfrutar um clima se
melhante ao que lhes é habitual em seu país. Ao 

90 Bernhard Br.andt, Südanierika (Breslau, 1923), pág. 69. 
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contrário da coloniza<;ao portuguesa, que f oi antes de 
tu do litoranea e tropical, a castelhana parece fugir 
deliberadamente da marinha preferindo as terras do 
interior e os planaltos. Existem, aliás, nas ordenan<;as 
para descobrimento e povoac;ao, recomenda<;oes explí
citas nesse sentído. Nao se escolham, diz o legislador, 
sítios para povoa<;ao e1n lugares marítimos, devido ao 
perigo que há néles de corsários e por nao sere1n tao 
sadios, e porque a gente désses lugares nao se aplica 
em· lavrar e em cultivar a terra, nem se formam tao 
bem os costumes. Só em caso de haver bons portes 
é que se poderiam instalar povoac;oes . novas ao longo 
da orla marítima e ainda assim apenas aquelas que 
fóssem verdadeiramente indispensáveis para que se 
facilitasse a entrada, o comércio e a <lefesa da terra. 

Os portugueses, ésses criavam todas as dificul
clades as entradas terra a dentro, receosos de que com 
isso se desp0voasse a marinha. No regimento d1) 

prin1eiro governador-geral do Brasil, Tomé de Sousa, 
estipula-se, expressamente, que pela terra firme a den
tro nao vá tratar pessoa alguma sem licenc;a especial 
do governador ou do provedor-n1or da fazenda real, 
acresce~tando-se ainda que tal licen~a nao se dará, 
senao a pessoa que possa ir "a bom recado e que de 
sua ida e tratos se nao seguirá prejuizo algum, nem 
isso mesmo irao de huas capitanias para outras por 
terra sem licen~a dos ditos capitáes ou provedores pes
to que seja por terras que estam de paz para evitar 
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alguns enconvenientes que se disso seguem sob pena 
de ser a<;outado sendo piáo e sendo de moor calidade 
pagará vinte cruzados a metade para os cautivos e a 
outra metade para quem o accusar"91• 

Outra medida que parece destinada a conter a 
povoa<;áo no litoral é a que estipulam as cartas de 
doac;áo das capitanias, segundo as quais poderáo os 
donatários edificar junto do mar e dos rios navegáveis 
quantas vilas quiserem, "por que por dentro da terra 
f yrme pelo sertam as nam poderam f azer menos es
pa<;o de seys legoas de hua a outra pera que se posam 
ficar ao menos tres legoas de terra de termo a cada 
hua das ditas villas e ao tempo que se fizerem as 
tais villas ou cada hua dellas lhe lymetaram e asyna
ram logo termo pera ellas e depois nam poderam da 
terra que asy tiverem dado ,POr termo fazer mays 
outra villa", sem lic~n<;a prévia de Sua Majestade92• 

Em Sao Vicente, a notícia da derroga<;áo, en1 
1554, pela espósa do donatário, Dona Ana Pimentel, 
da proibi<;áo fei ta pelo seu marido aos moradores do 
litoral, de irem tratar nos campos de Piratininga, 
provocou tal perplexidade entre os camaristas, que 
es tes exigiram Ihes f ósse exibido o alvará em que f i
g·urava a nova. resolu<;áo. Táo imprudente <leve ter 
parecido a medida, que ainda durante os últimos anos 
do século XVIII, era ela acerbamente criticada e 

' 
homens como Frei Gaspar da Madre de Deus ou o 

91 Cf. "Regimento de Tomé de Sousa.,, História da Colonizafiio 
P.ortugite.sa do Brasil, I I I (Porto, 1924), pág. 347. 

92 Hirt. da Col. f>ort., cit., III, pág. 310. 
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Ouvidor Cleto chegaram a lamentar o preju1zo que, 
por semelhante revoga<;ao, vieram a sofrer as terras 
litoraneas da Capitania. 

Com a criac;ao. ná Borda do Campo da vita de 
Santo André e depois com a fundac;ao de Sao Paulo, 
decaiu Sao Vicente e mesmo Santos fez menores pro
gressos do que seria de esperar a princípio, assin1 
como continuaram sem morador algum as terras de 
beira-mar que f icam ao norte da Bertioga e ao sul 
de Itanhaém; nao trabalhavam mais os engenhos da 
costa e, por falta de generos que se transportassem, 
cessou a navegac;áo da capitania tanto para Angola 
como para Portugal. 

A providencia de Martim Afonso parecia a Frei 
Gaspar, mesmo depois que os paulistas, grac;as a sna 
energia e ambic;ao, tinham corrigido por conta pró
pria o tra<;ado de Tordesilhas estendendo a colónia 
sertao adentro, con10 a mais ajustada ao bem comum 
do Reino e a mais propícia ao desenvolvimento da 
capitania ~ · O pritneiro donatário .penetrara melhor 
do que muitos dos futuros governadores os 
verdadeiros interesses do Estado: seu f im f ora 
nao somente evitar as guerras, mas também fomentar 
a povoa<;áo da costa; previu que ·da livre entrada dos 
brancos nas aldeias dos índios seguir-se-iam conten
das sem fim, alterando a paz tao neGessária ao desen
volvimento da terra; nao ignorava que D. Joao III 
tinha mandado fundar colónias em país tao remoto com 
o intuito de retirar proveitos para o Estado, mediante 
a exportac;áo d~ generos de procedencia brasileira: 
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sabia que os generos produzidos junto ao mar podian1 
conduzir-se facilmente a Europa e que os do sertáo, 
pelo contrário, demoravam a chegar aos portos onde 
fossem embarcados e, se chegassem, seria con1 tais 
despesas, que aos lavradores "nao faria conta largá
los pelo pre<;o, por que se vendessem os da marinha". 

Assim dizia Frei Gaspar da Madre de Deus há 
menos de século e meio. E acrescentava: "~stes 
f ora1n os motivos de antepor a povoa<;ao da costa a 
do sertao; e porque também previu que nunca ou . ' 
mu1to tarde, se havia de povoar bem <\ marinha, re-· 
partindo-se os colonos, dificultou a entrada do campo, 
reservando-a para o tempo futuro, quando estivesse 
c.heia e bem cultivada a terra mais vizinha aos 
portos"93

• 

. A influencia dessa coloniza<;ao litoranea, que pra-
t1cavam, de preferencia, os portugueses, ainda persiste 
até aos nossos dias. Quando hoje se fala em "inte-
. " , r1or , pensa-se, como no seculo XVI, em regiao es·-· 

cassamente povoada e apenas atingida pela cultura 
urbana. A obra ·das bandeiras paulistas nao pode ser 
bem compreendida em toda a sua extensao, se a nao 
destacarmos um pouco do esf or<;o portugues, como un1 
empreendimento que encontra em si mesmo sua ex
plica<;ao, embora ainda nao ouse desfazer-se de seus 
vínculos com a metrópole européia, e que, desafiando 

93 Fr. Gas par da Madre de Deus, M emórias para a H istórt'.a da 
Capitania de S. Vicente (Lisboa, 1797), pág. 32. M.arcelino P ereira 
~lt!to, "Disserta~áo a respeito d.a Capitania de S. Paufo, sua decaden
cia e modo de restabelece-la" ( 1782), Anais da Biblioteca Nacional do 
Rio de Janeiro, XXI (Rió de Janeiro, 1900), pág. 201 e segs. 
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todas as leis e todos os perigos, vai dar ao Brasil sua 
atual silhueta geográfica. Nao é mero acaso o que 
!az com que o primeiro gesto de autonomia ocorrido 
na colonia, a aclamac;ao de Amador Bueno, se veri
f icasse justamente em Sao Paulo, terra. de pouco 
con tato com Portugal e de n1uita mestic;agem com fo
rasteiros e indígenas, onde ainda no século XVIII as 
crianc;as iam aprender o portugues nos colégios como 
as de hoje aprendem o latim94

• 

'No planalto de Piratininga nasce em verdade un1 
momento novo de nossa história nacional. Ali, pela 
primeira vez, a inércia difusa da popula<;áo colonial 
adquire forma própria e en contra voz articulada. A 
expansao dos pioneers paulistas nao tinha suas raízes 
do outro lado do oceano, podia dispensar o estímulo 
da metrópole e fazia-se f reqiientemente contra a von
tade e contra os interesses imediatos destas. Mas 
ainda e'sses audaciosos ca<;adores de índios, farejado
res e exploradores de riqueza, f oram, antes do mais, 
puros a ventureiros ___. só quando as circunstancias 
o for<;avam é que se faziam colonos. Acabadas as 
expedi<;óes, quando nao acabavam mal, tornavam eles 
geralmente a sua vita e aos seus sitios da ro<;a. E 
assim, a:ntes do descobrirnento das n1inas, nao reali
zaram obra colonizadora, salvo esporadicamente. 

No terceiro século do dominio portugues é qt1e 
ternos um afluxo maior de emigrantes para além da 
faixa litoranea, com o descobrimento do ouro das 
Gerais. ouro que, no dizcr de tun cronista do tempo, 

94 V. Nota 2 ao fim do capítulo: A Líng1ta-Geral em S. Paulo. 
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" , d . passa em po e em moe a para os reinos estranhos · , 
e a menor parte he a que fica en1 Portugal e nas ci
dades dó Brasil, salvo o que se gasta em cordóes, 
arcadas e outros brincos, dos quaes se vem hoje car
regadas as mulatas de máo vi ver, muito mais que as 
senho~as"95 • E mesmo essa en1igra<;ao faz-se larga
mente a despeito de ferozes obstru<;óes artificialmente 

instituí~as pelo governo; os estrangeiros, entao, es
tavam decididamente excluídos delas (apenas eram 

tol~rados. - __ mal tolerados - os súditos de na<;óes 
amigas : ingleses e holandeses), bem assim como os 
monges, considerados dos piores contraventores das 
determinac;óes régias, os padres sem emprego, os ne

gociantes, estalajadeiros, todos os indivíduos enfim 
~e pudessem náo ir exclusivamente a servi.;o da insa~ 
ciável avidez da metrópole. Em 1720 pretendeu-se 

~e:mo fazer uso de um derradeiro recurso, o da proi
bic;ao de passagens para o Brasil. Só as pessoas in
vestidas de cargo püblico poderiam embarcar com des

tino a colonia. Nao acompanhariam esses funcioná
rios mais do que os criados indispensáveis. Dentre 
os eclesiásticos podiam vir os bispos e missionários 
bem como os religiosos que já tivessem professad~ 
n~ Brasil e precisassem regressar aos seus conventos. 
Fin~lmente seria dada licen<;a, excepcionalmente, a 
E~rticulares que conseguissem justificar a alegac;ao de 
terem negócios importantes, e comprometendo-se a 

voltar den.tro de prazo certo. 

95 André Joao Antonil, op: cit., pág. 261 
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Entao, e só entao, é que Portugal delibera in
tervir mais energicamente nos negócios de sua pos
sessáo ultramarina, mas para usar de urna energía 
puramente repressiva, policial, e menos dirigida a edi
ficar alguma coisa de permanente do que a absorver 
tudo quanto lhe fósse de imediato proveito. E' o que 
se verifica etn particular na chamada Demarcac;áo 
Diamantina, espécie de Estado dentro do Estado, cont 
seus limites rigidamente definidos, e que ninguém pode 
transpor sem licenc;a expressa das autoridades. Os 
n1oradores, regidos por leis especiais, formavam como 
urna só f amília, governada despbticamente pelo inten
dente-geral. "única na história - observa Martius, 
- essa idéia de se isolar um território, onde todas 
as condic;óes civis ficavam subordinadas a ex.plorac;áo 

de um bem exclusivo da Coroa"
96

• 

A partir de 1771, os moradores do distrito fi-
caram su jeitos a mais estrita f iscaliza<;áo. Quem 
nao pudesse exibir provas de identidade e idoneidade 
julgadas satisfatórias, devia abandonar imediatamente 
a regiao. Se regressasse, ficava sujeito á multa de 
50 oitavas de ouro e a seis meses de cadeia; em caso 
de reincidencia, a seis anos de degredo em Angola. E 
ninguém poderia, por sua vez, pretender residir no 
distrito, sem antes justificar minuciosamente tal pre
tensao:- Mesmo nas terras próximas á demarca~o, 
só se estabelecia quem tivesse obtido consentimento 
prévio do intendente. "A devassa geral, que se con
servava sempre aberta - diz um historiador - era 

96 Spix & Martius, op. cit., II pág. 436. 

,. 
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con10 urna teia imensa, infernal, sustentada pelas de
Iac;oes misteriosas, que se urdía nas trevas para en
volver as vítimas, que n1uitas vezes faziam a calúnia. 
a vingan<;a particular, o interesse e ambi<;ao dos agen
tes do f isco"97

• A circunstancia do descobrimento 
das minas, sobretudo das minas de dian1antes foi, pois! 
o que detern1inou finaln1ente Portugal a por um pouco 
'111ais de ordem en1 sua colonia, orde1n 1nantida co111 
artifício pela tiranía dos que se interessavam em ter 
n1obilizadas todas as for<;as económicas do país para 
lhe desf rutarem, sem 111aior trabalho, os benef ícios. 

Nao f6sse também essa circunstancia, veríamos, 
sem dúvida, prevalecer até ao fim o recurso fácil da 
coloniza<;ao litoranea, gra<;as a qual tais benefícios 
ficariam relativamente acessíveis. Nada se imagina 
1nais dificilmente, em u1n capitao portugues, do que 
u1n g·esto como o que se atribui a Cortez, de ter man
dado desarmar as naus que o conduziram a Nova 
Espanha, para aproveitar o lenhQ nas constru<;5es de 
terra f irn1e. Nada, no en tanto, n1ais legitimamente 
castelhano de que esse ato verdadeira1nente siinbólico 
do novo sistema de _coloniza<;ao, que se ia inaugurar. 
Pizarro repetiría mais tarde a f a<;anha quando, eni 
1535, assediado por um exército de cinqüenta mil índios 
no Peru, ordenou que os na vi os se af astassem do 
porto, a fim de retirar aos seus ho1nens toda velei
dade ou tentac;ao de fuga, enquanto prosseguia triun-

97 Dr. Joaquim Felício dos Santos, }.tfeniória do Distrito Diaman
tino da Comarca de Serro Frio (Río de Janeiro, 1924), pág. 107. 

fánte a conquista do· grande impér-io de rftalÍuáhtirt: 
suyu. 

Para esses homens, o mar certamente nao · existia, 
salvo como obstáculo a: vencer. Nem existiam as ter- · 
ras do litoral, a nao · ser como acesso para o interior 
e para as tierras temp'ladás ou frias98 • No territótio · 
da América Central, os centros máis progressivos e 
mais densamente povoados situatn-se perto do oceano, 
é certo, mas do Oceano · Pacífico; n~fo · do Atlantico;·. 
estrada natural da conquista e do· comércio. Atraídos " 
pela maior amenidad e do clima nos altiplanos das · 
proximidades da costa ocidental, foi neles que fizeram· 
os castelhanos seus primeiros estabelecimentos. E 
ainda em nossos dias é motivo de surpresa para 
historiadores e geógrafos o fato dos descendentes de 
antigos colonos nao terem realizado nenhuma tentati
va séria para ocupar o litoral do Mar das Antilhas 

98 ~ao é por acaso que os principais centros da coloniza~o 
castelhana no continente americano -· México, Guatemala, Bogotá, Quito, 
etc . ..__ se acham localizados a gr.andes altitudes. Apenas Lima, situada: 
a 140 m sóbre o nível do mar e a pouca distancia do litor.al, constitui 
excec;ao a regra. Essa exce<;ao relaciona-se menos com as facilidades 
que o sítio da atual capital peruana proporcionari.a para o comércio 
com a metrópole, do que com certos acidentes históricos da conquista. 
Sabe-se que o primeiro local escolhido, no Peru, para sede da admi
nistrac;ao castelhana f oi Ja u ja, a 3.300 m de al ti tu de. A preferencia 
d.ada ulteriormente a Lima deve-se, segundo acentua um pesquisador 
moderno, ao fato de os cavalos trazidos pelos conquistadores nao se terem 
aclimado a princípio naquelas alturas. Como o bom-sucesso das armas 
castelhanas dependía em grande parte do ef eito moral que a simples 
presenc;a do cavalo exercia sóbre os índios, a escolha de um sítio onde 
sua cria<;ao se f izesse mais facilmente parece ria de importancia decisiva. 
- Cf. Karl Sapper, "Uber das Problem der Tropenakklimatization von 
Europaem", Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkitnde z1t Berlin, Hft. 
9/10 (Berlim, XII, 1939), pág. 372. 

9 
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entre o Iucata e o Panamá. Embora esse litoral fi
tasse quase a vista das pússessoes insulares da Córoa 
Espanhola, e embora seu povoamento devesse encur
tar apreciavelmente a distancia entre a mae-pátria e 

os estabelecimentos da costa do Pacífico, preferiram 

eles abandoná-lo aos mosquitos, aos índios bravos 
e aos entrelopos ingleses. Em mais de um ponto, os 
maiores núcleos de popula<;áo centroamericanos acham
se até hoje isolados da costa oriental por urna barreira 
de florestas virgens quase impenetráveis99

• 

A facilidade das comunicac;óes por via marítima 
e, a falta des ta, por via fluvial, tao menosprezada pelos 
castelhanos, constituiu, pode-se dizer que o fundamento 
do esfor~o colonizador de Portugal. Os regimentos e 
forais concedidos pela Coroa Portuguesa, quando su
cedía tratarem de regioes fora da beira-mar, insistiam 

' sempre em que se povoassem somente as partes que 
ficavam a margem das grandes correntes navegáveis, 
como o rio Sao Francisco. A legislac;ao espanhola, 
ao contrário, mal se ref ere a navegac;ao fluvial como 
meio de comunica<;áo; o transporte dos homens e man
timentos podia ser feito por terra. 

No Brasil, a explorac;áo litoranea praticada pelos 
portugueses encontrou mais urna facilidade no fato 
de se achar a costa habitada de urna única família de 
indígenas, que de norte a sul f ala va um rriesmo idioma. 
É esse idiorna, prontamente aprendido, domesticado 
e adaptado em alguns lugares, pelos jesuítas, as leis 

99 Arnold J. Toynbe~, A Study of History, II (Londr~s, 1935), 
pág. 35 e seg. 
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da sintaxe clássica, que há de servir para o intercurso 
com os demais povos do país, rnesmo os de casta di
vers~. Tu do faz crer que em sua expansao ao largo 
do litoral, os portug·ueses tivessem sido sempre antece, 
didos, de pouco tempo, das extensas migrac;óes de pov~s 
Tupi e o fato é que, durante todo o período colonial, 
descansaram éles na área previamente circunscrita com . ,.., 
essas m1grac;oes . 

• 
O estabelecimento dos Tupi-Guaraní pelo li-:-

toral parecia ter ocorrido em data relativamente re
cente, quando aportaram as nossas costas os primeiros 
portugueses. Um an1ericanista moderno fixa esse 
fato como se tendo verificado, provavelmente a partir 

, ' 
do seculo XV. E, com efeito, ao tempo de Gabriel 
Soares, isto é, aos fins do século XVI, ainda era tao 
viva na Babia a lembranc;a da expulsao dos povos 
nao-Tupis para o sertao, que o cronista nos pode 
transmitir até os nomes das na~óes "Tapuias" das 
terras conquistadas depois pelos Tupinaé e Tupinam
bá. Ainda depois de iniciada a coloniza\ao portu-

~ . . 
guesa, vamos ass1stir a urna nova extensao dos Tupis, 
esta alcan~ando o Maranhao e as margens do Ama
zonas. O capuchinho Claude d' Abbeville, que viveu 
no Maranháo en1 1612, chegou a conhecer pessoal
mente algu1nas testemunhas da primeira migra\áo 
tupinambá para aquelas regióes. Métraux acredita, 
fundado em poderosos motivos, que essa migra~áo 
se teria produzido entre os anos de 1560 e 15801ºº. 

100 A. Métraux, Migrations Historiques des Tupi-Giwrani (París 
1927), pág. 3. . , 
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A opiniao de que a conquista da orla litoranea 
pelas tribos T~pi se verificou pou~o tempo. antes 
da chegada dos portugueses, parece a1nda confirmada 
pela perf eita identidade na cultura de t~dos os ha
bitantes da costa, pois estes, conforme dtsse Ganda
vo "ainda que estejam divisos e haja entre eles di
ve~sos non1es de nac;oes, todavia na semelhanc;a, condi-

. 'l' t d huns"1º1 
~ao, costumes e ritos gent1 1cos o os sam · 

Conf un din do-se com o gen ti o principal da costa, 
~ujas terras ocuparam, ou repelindo-.o para. ~ s.ertao, 
os portugueses herdaram muitas das suas 1n1m1zades 

,., T . "T e idiossincrp.sias. Os outros, os nao up1, os a-
puias", continuaram largamente ignorados durante 
todo o período colonial e sobre eles corriam as lendas 
e versoes mais fantásticas. E é significativo que a 
coloniza~áo portuguesa nao se tcnha firmado ou pros·
perado muito f ora das regioes antes povoadas pelos 
indígenas da língua-geral. ~stes, dir-se-ia que apenas 
prepararam terreno para a conquista lusitana. Onde 
a expansao dos Tupi sofria um hiato, interrompia-se 
também a colonizac;áo branca, salvo em casos excep
cionais, como o dos Goianá de Piratininga, que ao 
tempo de Joao Ramalho já estariam a caminho de 

101 Tanto mais extraordinária essa semelhanc;a qu.anto nos é 
conhecida hoje a capacidade dos povos Tupi-Guaraní para assimilarem 
trac;os de culturas diferentes da sua e também para "tupinizarem" os 
ipovos estranhos a sua rac;a. O Padre W. Schmidt, em seu estudo sobre 
os círculos de cultura e capas de cultura no continente sul-americano, 
observa que esse fato faz parecer quase impossível "determinar-se o 
<J.Ue constitui propriamente e em si a .cultura específica dos -i:upi-Gu~
rani". _ P. Wilhelm Schmidt, "Kulturkreise und Kultursch1chten 1n 
SUdame~ika", Zeitschrift für Ethnologie (Berlim, 1913), pág. 1108. 
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ser absorvidos peios Tupiniquin, ou entao como o dos 

Cariris do sertao ao norte do Sao Francisco. 

O litoral do Espírito Santo, o "vilao f arto" de 
Vasco Fernandes Coutinho, assim como a zona sul
baiana, as antigas capitanias de Ilhéus e Porto Seguro, 
permaneceram quase esquecidos dos portugueses, só 
porque, justamente nessas regi5es, eles tinham encon
trado grandes claros na dispersao dos Tupi, que nao 
chegaram a desalojar os ·primeiros habitantes do lugar. 
Handelmann chegou a dizer, em sua História do 
Brasil, que, excetuado o _-4\.lto Amazonas, era essa a 
zona mais escassamente povoada de todo o Império, 
e espantava-se de que, após trezentos anos de colo
nizac;ao, ainda houvesse urna regiao tao selvagem, 
tao pobremente cultivada, entre a baía de Todos os 
Santos e a baía do Rio de Janeiro. No Espírito 
Santo, para manterem os raros centros povoados, 
promoveram os portugueses migrac;oes artif iciais de 
índios da costa que os defendessem contra as razias 
dos outros gentios. E só no século XIX, grac;as ao 
zelo beneditino de Güido Tomás Marliere, foi iniciada 
a catequese dos que se presume serem últimos des
cendentes dos ferozes Aimoré das margens dorio Doce, 
~m outros tem.pos, o flagelo dos colonos. 

Assim, acampando nos lugares antes habitados 
dos indígenas que falavam o abanheenga, mal tinhan1 
os portugueses outra notícia do gentío do sertáo, dos 
que falavam "outra língua", como se exprime a res
peito deles o Padre Cardim, além do que lhes reí eria 
a gente costeira. Como já foi <lito, nao importava 
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muito aos colonizadores povoar e conhecer mais do 
que as terras da marinha, por onde a comunica<;ao 
com o Reino fósse mais fácil. Assim, o fato de 
acharerrt essas terras habitadas de urna só rac;a de 
homens, falando a mesma língua, nao podia deixar 
de representar para eles inestimável vantagem. 

A fisionon1ia n1ercantil, quase semita, dessa colo
niza<;ao, exprime-se tao sensivelmente no sisten1a de 

povoac;ao litoranea ao alcance dos partos de embarque, 
quanto ªº f enomeno, já aqui abordado, do desequilíbrio 
entre o esplendor rural e a miséria. urbana. Justa
mente essas duas manifesta<;óes sao de particular sig
nifica<;ao pela luz que projetam sobre as fases ulte
riores de nosso desenvolvimento social. O Padre 
Manuel da Nóbrega, em carta de 1552, exclamava: 
" ···· de quantos lá v:ieram, nenhum tem amor a esta ter
ra( .... ) todos querem fazer em seu proveito, ainda 
que seja a custa da terra, porque esperam de se ir''. 
Em outra carta, do n1esmo ano, repisa o assunto, quei
xando-se dos que pref erem ver sair do Brasil muitos 
navios carregados de ouro do que muitas almas para 
o Céu. E acrescenta: "Nao querem bem a terra, 
pois tem sua af eic;ao em Portugal; nem trabalham 
tanto para a favorecer, como por se aproveitarem de 
qualquer maneira que puderem; isto é geral, pos to 
que entre eles haverá alguns fora desta regra"1º2

• E 
Frei Vicente do Salvador, escrevendo no século se
gujnte, ainda poderá queixar-se de terem vivido os 

102 Manuel da Nóbrega, Cartas do Brasil, 1549-1560. (Rio de 
Janeiro, 1931), págs. 131 e 134. 
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portugueses até entao "arranhando as costas como 
caranguejos" e lamentará que os povoadores, por 
mais arraigados que á terra estejam e mais ricos, 
tudo pretendam levar a Portugal, e "se as fazendas 
e bens que possuem souberam f alar, també1n lhes 
houveram de ensinar a dizer como papagaios, aos 
quais a primeira cousa que ensinam é : pa pagaio real 
para Portugal, por que tudo querem para lá"1º8

• · 

Mesmo em seus melhores momentos, a obra rea
lizada no Brasil pelos portugueses teve um caráter 
mais acentuado de feitoriza<;ao do que de colonizac;ao. 
Nao convinha que aqui se f izessem grandes obras, ao 
menos quando nao produzissem imediatos benefícios. 
Nada que acarretasse maiores despesas ou resultasse 
em prejuízo para a metrópole. O preceito mercan
tilista, adotado aliás por todas as potencias coloniais 
até ao século XIX, segundo o qual metrópole e co
lónias hao de completar-se reciprocamente, ajustava-se 
bem a esse ponto de vista. Assim, era rigorosamente 
proibida, nas possessóes ultramarinas, a produc;ao de 
artigos que pudessem competir comos do Reino. En1 
f ins do século XVIII, como da capitania de Sao 
Pedro do Rio Grande principiasse a exportac;ao de 
trigo para outras partes do Brasil, o gabinete de 
Lisboa fazia sustar sumarian1ente o · cultivo desse 
cereal. E no alvará de S de janeiro de 1785, que 
mandava extinguir todas as manufaturas de ouro, 
prata, seda, algodao, linho e la porventura. existentes 
em território brasileiro, alegava-se que, tendo os mo;- . 
·-- -------

lOJ Fr,. Vic~nt~ Q.q $.~lv~?or, .. op. cit,, \>á~: t-6 •. 
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radores da colonia, por meio da lavoura e da cultura, 
tudo quanto lhes era necessário, se a isso ajuntassem as 
vantagens da indústria e das artes para vestuário, 
"ficaráo os ditos habitantes totalmente independentes 
da sua capital dominante". 

Com tudo isso, a adtninistrac;áo portuguesa pa-· 
rece, em alguns pontos, relativamente mais liberal de 
que a das possessoes espanholas. Assim é que, ao 
contrário do que sucedia nessas, f oi admitida a qui a 
livre entrada de estr<ngeiros que se dispusessem a 
vir trabalhar. Inúmeros foram os espanhóis, italia
nos, flamengos, ingleses, irlandeses, alemaes que para 
cá vieram, aproveitando-se dessa toler.ancia. Aos 
estrangeiros era permitido, além disso, percorreren1 
as costas brasileiras na qualidade de mercadores, desde 
que se obrigassem a pagar dez por cento do valor das 
suas mercadorias, como imposto de importac;ao, e des
de que nao traficassem com os indígenas. Essa 
situac;ao prevaleceu ao menos durante os primeiros 
-tempos da colonia. Só mudou em 1600, durante o 
-domínio espanhol, quando Filipe II ordenou f 6ssem 
terminantemente excluídos todos os estrangeiros do 

-~:Brasil-. - Proibiu:·se -entáo -seÜ-- emprego- como- aClmi-

.nistradores de propriedades agrícolas, determinou-se 
f6sse realizado o recenseamento de s.eu número, do
.micílio e cabedais, e em certos lugares - como em 
·Pernambuco - deu-se-lhes ordem de embarque para 
-0s seus países de origem. Vinte e sete anos mais tarde 

;reno~{l-s~e ~S~ít pr.~oibi~~o, gue .. só d~pqis da Rest~u-
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rac;áo seria parcialmente revogada, em favor de ingle,
ses e holandeses. 

Na realidade o exclusivismo dos castelhanos, em 
contraste com a relativa liberalidade dos portugueses, 
constitui parte obtigatória, inalienáyel de seu sistema. 
Com·preende-se que, para a legislac;áo castelhana, <leva 
ter parecido indesejável, como prejudicial a boa dis
ciplina dos súditos, o trato e convívio de estrangejros 
em terras de tao recente conquista e de domínio tao 
mal assente. Essa liberalidade dos portugueses pode 
parecer, em comparac;áo, urna atitude negativa, mal 
definida; e que proviria, em parte, de sua moral inte
ressada, moral de negociantes, embora de negociantes 
ainda sujeitos, por muitos e poderosos lac;os, a tradi<;ao 
medieval. 

Pouco importa aos nossos colonizadores que seja· 
frouxa e insegura a disciplina fora daquilo em que 
os freios podem melhor aproveitar, e imediatamente, 
aos seus interesses terrenos. Para isso também con
tribuiria urna a ver sao congenita a qualquer ordena
<;áo impessoal da existencia, aversao que, entre os 
portugueses, nao encontrava corretivo na vontade de 
domínjo, sujeita aos meios relativamente escassos de 
que dispunham como na<;ao, nem em qualquer ten
dencia pronunciada para essa rigidez ascética a que 

.~ ,Pr~pr·~ p~is.agem áspe~a qe Castela já parece con-. ~ . 
vidar os seus naturais e que s_e r~solve, náo r.~ro, .P~ 

.~ 
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inclinac;ao para subordinar esta vida a normas regu
lares e abstratas. 

A fantasia com que em nossas cidades, compa
radas as da América Espanhola, se dispunham muitas 
vezes as ruas ou habita~es é, sem dúvida, um reflexo 
de tais circunstancias. Na própria Babia, o maior 
centro urbano da colonia, um viajante do princípio do 
século XVIII notava que as casas se achavam dis
postas segundo o capricho dos moradores. Tudo ali 
era irregular, de modo que a prac;a principal, onde se 
erguia o Palácio dos .Vice-Reis, parecia estar só por 
acaso no seu lugar104

• Ainda no primeiro século da 
colonizac;ao, em Sao Vicente e Santos, f icavam as 
casas em tal desalinho, que o primeiro Governador
geral do Brasil se queixava de nao poder murar as 
duas vilas, pois isso acarretaria grandes trabalhos e 
muito dan o aos moradores1º5• 

É verdade que o esquema retangular nao deixava 
de manifestar-se - no próprio Rio de Janeiro iá 
surg·e em esooc;o - quando encontrava poucos emp.e-

104 L. G. de la B.arbinais, N oitveaii voyage autour du Monde 
III (Paris, 1729) , pág. 181. ' 

105 A carta dirigida por Tomé de Sousa a el-rei datad.a de 
1 de junho de 1553, diz o seguinte: " . . . estas duas ; itas de Sao 
Vicente e Santos nao estao cerquadas e as casas de tal maneira espalha.
das que se nao podem cercar senáo com muito trabalho e perda dos 
m?radores, porque tem casas de pedra e cal e grandes quintais e tudo 
~elto em desordem, por onde lhe nao vejo melhor telha que em cada 
ua delas que f azer-se no melhor sitio que puder e rnais convinha.vel 
para sua defensa.o, cada iia seu castelo, e dest.a maneira ficarao bem, 
segundo ~a qualidade da t erra e tudo <leve-se logo prover nisto que 
com razao <leve fazer, doutra rnaJieira est~o, mal". Hi$f. da Col. I?ort. 
cjt ... III, pág. 365,. , ~, 
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cilhos naturais. Seria ilusório, contudo, supor que sua 
presenc;a resultasse da atrac;ao pelas formas f ixas e 
preestabelecidas, que exprimem urna enérgica vontade 
construtora, quando o certo é que precedem, em sua 
generalidade, dos princípios racionais e estéticos de 
simetria que o Renascimento instaurou, inspirando-se 
nos ideais da Antigüidade. Seja como for, o tra<;ado 
geométrico jamais pode alcanc;ar, entre nós, a impor
tancia que veio a ter em terras da Coroa de C'astela : 
nao raro o desenvolvimento ulterior dos centros ur
banos repeliu aqui esse esquema inicial para obedecer 
antes as sugestóes topográficas. -

A rotina e nao a razao abstrata foi o princípio 
que norteou os portugueses, nesta como em tantas 
outras expressóes de sua atividade colonizadora. Pre
f eriam agir por experiencias sucessivas, nem sempre 
coordenadas urnas as outras, a trac;ar de antemao 
um plano para segui-lo até ao fim. Raros os esta
belecimentos fundados por eles no Brasil, que . nao 
tenham mudado urna, duas ou mais vezes de sítio, e 
a .presenc;a da clássica vila velha ao lado de certos 
centros urbanos de origem colonial é persistente tes
temunho dessa atitude tateante e perdulária. 

Assim, o admirável observador que f oi Vilhena 
podia lamentar-se, em comec;o do século passado, de 
que, ao edificarem a cidade do Salvador, tivessem os 
portugueses escolhido urna colina escarpada, "cheia 
de tantas quebras e ladeiras", quando ali, a pouca 
distancia, tinham um sítio "talvez dos melhores que 
ha ja no mundo para fundar urna cidade, a mais f orte, 
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a mais deliciosa e livre de mil incomodos a que está 
sujeita esta no sítio em que se acha"1º6• 

A cidade que os portugueses construíram na 
América nao é produto n1ental, nao chega a contradizer 
o quadro da natureza, e sua silhueta se enla<;a na linha 
da paisagem. Nenhum rigor, nenhum método, ne
nhuma previdencia, sempre esse significativo aban
dono que exprime a palavra "desleixo" - palavra 
que o escritor Aubrey Bell considerou tao tipicamentc 
portuguesa como "saudade" e que, no seu entender, 
implica menos falta de energia do que urna íntima 
convic<;ao de que "nao vale a pena ... "1º7 

Pode-se acrescentar que tal convicc;ao, longe de 
exprimir desapego ou desprezo por esta vida, se prende 
antes ,a um realismo fundamental, que renuncia a 
transfigurar a realidad e por meio de imaginac;5es de
lirantes ou códigos de postura e regras f ormais (salvo 
nos casos onde estas regras já se tenham estereotÍ·· 
pado em convenc;oes e dispensem, assim, qualquer es
f orc;o ou artifício). Que aceita a vida, en1 suma. 
como a vida é, sem cerimonias, sem ilus6es, sem impa
ciencias, sem malícia e, muitas vezes, sem alegria. 

A esse cháo e tosco realismo cabe talvez atribuir 
-

a pouca seduc;ao que, ainda em nossos dias, exercem 
sobre o gosto um tanto romanesco de alguns histo-

106 Luís dos Santos Vilhena, Recopilafao· das Notícias Sotero
politanas Brasílicas, I (Bahia, 1921), pág. 109. 

107 Aubrey Bell, Portugal of the Portug•ese (Londres, 1915), 
pág. 11. 
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riadores muitas f ac;anhas memoráveis dos portugueses 
na era dos descobrimentos. Comparada ao delirante 
arroubo de um Colon1bo, por exemplo, nao há dúvida 
que mesmo a obra do grande Vasco da Gama apre
senta, como fundo de tela, um bom senso atento a 
minudencias e urna razao cautelosa e pedestre. Sua 
jornada fez-se quase toda pqr mares já conhecidos, 
- urna cabotagem em grande estilo, disse Sophu!'; 
Ruge - com destino já conhecido, e, quando foi neces
sário cruzar o Índico, .pode dispor de pilotos experi
mentados, como Ibn Majid. 

A expansao dos portugueses no mundo repre
sentou sobretudo obra de prudencia, de juízo discreto, 
de entendimento "que experiencias fazem repousado". 
E parece certo que assim f oi desde o primeiro ato, 
apesar de todas as galas poéticas em que se tem pro
curado envolver, por exemplo, a conquista de Ceuta108

• 

Urna coragem sem dúvida obstinada, mas raramente 
descomedida, constitui tra<;o comum de todos os gran
des marinheiros lusitanos, excec;ao feita de Magalhaes. 

A grandeza heróica de seus cometimentos e a 
importancia universal e duradoura do alto pensamento 
que os presidia, é claro que foram vivamente sentidas, 
e desde cedo, pelos portugueses. A idéia de que su
perava01 mesmo as Iendárias f ac;anhas de. gr egos e 

108 Contra os exageros de Oliveira Martins acerca da tomada 
de Ceuta, convém ler o " Ensaio de interpretac;áo nao romántica do 
texto de Azurara", de autoría de Antonio Sérgio, Ensa-ios, I (Rio de 
J aneiro, s. d., [1920]), 281 s., onde se procura mostrar como a empresa 
nasceu menos de um pensamento de Cavalaria do que das exigencias 
de urna burguesía de cunho cosmopolita. 
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romanos impoe-se como verdadeiro lugar-comum de 
toda a sua literatura quinhentista. Mas é significa-

tivo, ao mesmo tempo, que essa exalta<;ao literária 
caminhe em escala ascendente na medida em que se 
vai tornando tangível o descrédito e o declínio do 
poderio portugues. É urna espécie de engrandecimen
to retrocessivo e de inten<;ao, quase pedagógica, o que 
vamos encontrar, por exemplo, nas páginas do his
toriador J 05.0 de Barros. E a "f úria grande e sono
rosa" de Luís de Camóes só há de ser bem compreen .. 
di da se, ao lado dos Lusíaclas, lermos o Soldado 

Prático de Diogo do Couto que f ornece, senio um 

quadro perfeitamente fiel, ao menos o reverso neces
sário daquela grandiosa idealiza<;ao poética. 

De nenhuma das maiores empresas ultramarinas 
dos portugueses parece lícito dizer, aliás, que foi verda
deiramente popular no Reino. O próprio descobri
mento do caminho da índia, é notório que o clecidiu 
el-rei contra vontade expressa dos seus conselheiros. 
A estes parecia imprudente largar-se o certo pelo vago 
ou problemático. E o certo, nas palavras de Dami5.o 
de Góis, eram o pacífico trato da Guiné e a honrosa 
conquista dos lugares de África, para ganho dos mer
ca<lores, proveito das rendas do Reino e exercício de 
sua nobreza. 

Mais tarde, quando o cheiro da canela indiana 
come<;a a despovoar o Reino, outras razóes se jun
tam aquelas para condenar a empresa do Oriente. 
É que o cabedal rapidamente acumulado ou a espe-
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ran<;a dele, costuma cegar os indivíduos a todos os 
benefícios do esfor<;o produtivo, naturalmente mo
desto e monótono, de modo que só conf ia1n verdadei
ramente no acaso e na boa fortuna. 

A funesta influencia que sobre o animo dos por
tugueses teriam exercido as conquistas ultramarinas 
é, como se sabe, tema constante dos poetas e cronistas 
do Quinhentos. E nao <leve ser inteiramente for
tuito o fato de essa influencia ter coincidido, em geral, 

com o processo de ascensao da burguesía mercantil, 
que se impusera já com a casa de A viz, mas recru·· 
desceu sensivelmente desde que D. Joao II conseguiu 
abater a arrogancia dos homens de solar. 

A relativa infixidez . das classes sociais fazia 
com que essa ascensao nao encontrasse, em Portugal, 
f orte es torvo, ao o pos to do que sucedía ordinaria
mente em terras onde a tradi<;ao feudal criara raíz es 
fundas e onde, em conseqüencia disso, era a estrati
f ica<;ao mais rigorosa. Como nem sempre fosse ve
dado a netos de mecanicos al<;arem-se a situa<;ao dos 
nobres de linhagem e misturarem-se a eles, todos 
aspiravam a condi<;ao de fidalgos. 

• • • • O resultado foi que os valores soc1a1s e esp1r1-
tuais, tradicionaln1ente vinculados a essa condi<;ao, 
também- se tornariam apanágio da burguesia em as
censao. Por outro lado, nao foi possível consolida
rem-se ou cristalizarem-se padróes éticos muito dif e
ren tes dos que já preexistiam para a nobreza, e nao 
se pode completar a transi~áo que acon1panha de 
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ordinário as revoluc;óes burguesas para o predomínio ~ 
de valores novos. 

A medida em que subiam na escala· social, as 
camadas populares deixa vam de ser portadoras de sua· 
primitiva mentalidade de -ciasse para· aderirem a dos 
antigos grupos dominantes. Nenhuma das "virtudes 
economicas" tradicionalmente ligadas a burguesía! 
pode, por isso, conquistar bom e.rédito, e é caracteris
tico dessa circunstáncia o sentido depreciativo que 
se associou em portugues a palavras tais como tra
ficante e sobretudo tratante, que ~ princípio, e ainda 
hoje em castelhano, designam simplesmente e sem 
qualquer labéu, o homem de negócios. Boas para ge
noveses, aquelas virtudes - diligencia pertinaz, par
cimonia, exatidao, pontualidade, solidariedade social ... 
- nunca se acomodariam perfeitamente ao gosto da 
gente lusitana109

• 

A "!1obreza nova" do Quinh~ntos era;-lhes parti
cularmente adversa. Nao só por indignas de seu 
estado, como por evocarem, talvez, urna condi<;áo 
social, a dos mercadores citadinos, a que ela se achava 
ligada de algum modo pela origem, nao pelo orgulbo. 
De onde seu af a constante em romper os lac;os com 
o passado, na medida em que o passado lhe represen
tava aquela origem, e ao mesmo tempo, de robustecer 
em si mesma, com todo ardor dos neófitos, o que 
parecesse atributo inseparáv:el da nobreza genuína. 

109 V. nota 3 ao fim do capítulo: Aversáo as Virtudes Eca
nomicas. 
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Esta hípertrof ia dos ideais autenticos ou su pos tos 
da classe nobre responderia, no caso, a necessidade 
de compensar interiormente e para os de1nais urna 
integra<;ao imperfeita na mesma classe. A inven<;ao 
e a imita<;ao tomaram o lugar da tradi<;ao como prin
cipio orientador, sobretudo no século XVI, quando se 
tinham alargado as brechas nas barreiras já de si 
pouco sólidas que, em Portugal, séparavam as di
ferentes camadas da s~ciedade. Através das palavras 
do soldado prático pode-se assistir ao desfile daqueles 
capitaes que se vao, aos poucos, desapegando dos 
velhos e austeros costumes e dando moldura vistosa 
a nova consciencia de classe. É assim que desapa
recem de cena os famosos veteranos de barbas 
pelos joelhos, cal<;óes curtos, chuc;a ferrug.enta na mao 
ou besta as costas. Os que agora surgem só querem 
andar de capa debruada de veludo, gibao e cal<;as do 
mesmo estofo, meias de retrós, chapéus com f itas de 
ouro, espada e adaga douradas,- topete muito alto e 
barba tosada ou inteiramente rapada. Com isso se 
vai perdendo o antigo brio e valor dos lusitanos, pois, 
conforme ponderou um deles, "a guerra nao se faz 
com invenc;óes, senao com f artes cora<;óes; e nehúa 
coisa deita 1nais a perder os grandes imperios, que 
a mudan<;a de trajo~ e de leis"11º. 

--niego do Cauto desejaria os seus portugueses 
tnenos permeáveis :as inova<;óes, n1ais fiéis ao ideal 
de imobilidade que fizera, no seu entender, a gran-

110 Diogo do Couto, O Soldado Prático (Lisboa, 1937), pág. 
144 e seg. 

Jl.O 
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. 
deza duradoura de outros povos, como o venez1ano 
ou o chines. A nova nobreza parece-lhe, e com razáo, 
u1na simples caricatura da nobreza autentica, que é, 

em essencia, conservadora. O que prezam acima de 
• ,_, A • 

tu do os fidalgos quinhent1stas sao as aparenc1as ou 
exterioridades por onde se possam distinguir da gente 

humilde. 
Pondo todo o garbo nos enfeites que sobre 

si trazem, o primeiro cuidado deles é tratar de ga·
rantir bem aquilo de que fazem tamanho cabedal. 
E como só querem andar em palanquins, já nao 
usam cavalos e assim desaprendem a arte da equita-

,., ' . . t d 111 Os <;áo, tao necessar1a aos mis eres a guerra . 
próprios jogos e torneios, que pertencem a melhor 
tradic;ao da aristocracia e que os antigos tinham criado 
para que "o uso das armas nam se perdesse", segundo 
já dissera El-Rei D. Joao 1112, comec;avam a fazer-se 
mais cheios de aparato do que de perigos. 

E se muitos ainda nao ousavam trocar a milícia 
pela mercancía, que é profissao baixa, troca vam-na 
pela toga e tam bém pelos postos da administrac;ao 
civil e empregos literários, de modo que conseguiam 
resguardar a própria dignidade, resguardando, ao 
mesmo tempo, a própria comodidade. O resultado era 
que, até em terras cercadas de inimigos, como a índia, 
onde cumpre andar sempre de espada em punho, se 
metiam "varas em lugar de lanc;as, leis em lugar de 

111 Diogo do Couto, op. cit., pág. 219. 
112 D. J oao I , Livro da M.on.taria feito por . .... , rei de Portu· 

gal ( Coirnbra, 1918), pág. 8. 
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arneses, escrivaes em lugar de soldados", e tornavam
se correntes, mesmo entre iletrados, express5es antes 
desusadas, como libelo, contrariedade, réplica, tréplica, 
dilafoes, suspeifoes e outras do mesmo gosto e qua
lidade113. 

Sobre essa paisagem de decadencia, <leve situar
se como sobre um cenário que, ao mesmo tempo, a 
co1npleta e aviva pelo contraste, nao só a exasperac;ao 
nativista de um Antonio Ferreira, 1nas até, e princi
·palmente, o "som alto e sublimado" dos Lusíadas. 
Em ·Cam5es, a tinta épica de que ·se esmaltavam os 
altos f eitos lusitanos nao corresponde tanto a un1a 
aspirac;áo generosa e ascendente, como a urna retros
pecc;áo melancólica de glórias extintas. N esse sentido 
cabe dizer que o poeta contribuiu antes para des
figurar do que para fixar eternamente a verdadeira 
f isionomia moral dos . heróis da expansao uttramarina. 

A tradic;ao portuguesa, longe de manifestar-se 
no puro af a de glórias e na exaltac;áo grandíloqua 
das virtudes heróicas, parece exprimir-se, ao contrá
rio, no discreto uso das mesmas virtudes. E se rCam5es 
encontrou alguma vez o timbre adequado para for
mular essa tradi~áo, foi justamente nas oitavas f inais 
de sua epopéia, em que aconselha D. Sebastiao a 
favorecer e levantar os mais experimentados que sa
bem "o como, o quarido e onde as coisas cabem", 
e enaltece a disciplina militar que se aprende pela 
prática assídua - "vendo, tratando, pelejando" --

11'3 Diogo do Couto, op. cit., pág. 157. 
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e nao pela fantasia 
estudando". 

"sonhando, imaginando 011 

Para esse modo de entender ou de sentir, nao 
sao os artifícios, nem é a imaginac;ao pura e sern 
proveito, ou a ciencia, que podem sublimar os homens. 
O crédito há de vir pela mao da natureza, como um 
dom de Deus, ou pelo exercício daquele bom senso 
amadurecido na experiencia, que faz com que as obras 
humanas tenham mais de natureza do que de arte. 
J á observara o velho Sá de Miranda que 

Pouco por for~a podemos, 
isso que é, por saber veio,, 
todo o nial jaz nos extremos, 
o bem todo jaz no meio. 

E um século antes, El-Rei D. Duarte tinha co
locado acima da ''.vontade espiritual", a "vontade per
f eita", sobre a qual "faz fundamento a real prudencia", 

dizendo preferir os que seguem o "juizo da razom 
e do entender", "caminho da discri<;áo, que em nossa 

linguagem chamamos verdadeiro sis0.'", aos que andam 
em feítos de cavalaria, "pondo-se a todos os perigos 
e trabalhos que se lhes r· ferecem, nom a vendo res
guardo aos que, segundo seu estado e poder lhe son1 

razoados", que tudo quanto lhes apraz seguem "des
temperadamente, que nom teem cuidado de comer, 

dormir, nem de folganc;a ordenada que o corpo na
turalmente requer"114

• 

114 Dom Eduardo, Leal Conselheiro (Lisboa, 1942) , pág. 15. 

J 
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A essas regras de tranqüila moderac;ac, isentas 
de rigor e já distanciadas em muitos pontos dos ideais 
aristocráticos e f~udais, ainda se n1ostra fiel o filho 

do Mestre de Aviz, quando aconselha o leitor de seu 
tratado, para bom regimento da consciencia, a que 
" nom se mova sem certo fundamento, nem cure de si-

nais, sonhos, nen1 topos de verdade ... " 115 Nisso mostra
se representante exemplar desse realismo que repele 

abstra<;oes ou delírios místicos, que na prÓpria religiáo 
se inclina para as devor;oes mais pessoais, para as 
manifestac;oes mais tangíveis da divindade. E se é 
certo que na literatura medieval portuguesa surge com . . ,., . 
1ns1stenc1a característica o te1na da dissonancia eritre 
o indivíduo e o mundo, e até o comprazer-se nela 

,.,, , . ' 
nao e evidente que essa mesma dissonancia já implica 

u~1a ./n1age~ afirmativa, um gosto pelo mundo e pela 
vida. Longe de corresponder a urna atitude de per
f eito desdém pela sociedade dos homens, o apartar-se 
d~les, nestes casos, significa, quase sempre, incapa
c1dade para abandonar inteiramente os váos cuidados 
terrenos. O próprio Amadis, modelo de valor e espelho 
de cortesia, nao consegue tornar-se um anacoreta 

, A 

genuino no ermo da Penha Pobre, porque tem a 
acompanhar todos os seus pensamento e obras, a 
lembi:an<;a indelével de Oriana. 

Na lírica dos antigos cancioneiros, onde vamos 
encontr:-,r essa atitude em estado bruto, as efusoes 
do cora<;áo, as evocac;oes ternas ou sombrias, as ma-
logradas a.spirac;5es, as impreca<;5es, os desenganos, 

115 Dom Eduardo, op. cit., pág. 27. 
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jamais se submeteráo aquelas construc;oes impessoais 

que admirariam mais tarde os artistas do Renasci
mento e do classicismo, mas compoem um rústico 
jardim de emoc;óes íntimas. Todo arranjo teórico 
será insólito aqui, pois os acidentes da experiencia 
individual tem valor único e terminante. Muitos males 
se escusar'ia1n, dirá urna personagem da Diana de 
Jorge de Montemor, e muitas desditas nao acontece-. " . r1am, se nosotros dexassemos de dar crédito a pa-
labras bien ordenadas y razones bien compuestas de 
corazones libres, porque en ningun,a cosa ellos muestran 
tanto serlo como en saber dezir por orden un mal que .. 
quando es verdadero, no ay cosa nias fuera della". 
Reflexao que representa como um eco desta outra da 
J\1enina e Moc;a : " ... de tristezas nam se pode contar 
nada ordenadamente, porque desordenadamente aco
tecem ellas ... "116 

Atribuindo en1bora caráter positivo e intrans
f erível a tais estados, a poesia portuguesa nunca os 
levará, , nem depois do romantismo, ao porito de urna 
total desintegrac;ao da personalidade, e nisso mostra 

bem que ainda pertence ao galho latino e ibérico. 
Também nao se perde nos transes ou desvaríos me

tafísicos, que possam constituir soluc;áo para todos os 
inconformismos. Canta desilusóes, mas sem preten
der atrair tempestades, invocar o demonio ou fabricar 

o ouro. A ordem que aceita nao é a que compóem 
os homens com trabalho, mas a que fazem com desleixo 

116 Bernardim Ribeiro e Cristóvao Falcao, Obras, II ( Coimbra! 
1931)' pág. 364. 
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e certa liberdade; a ordem do semeador, nao a do 
ladrilhador. É também a ordem em que es tao postas 
as coisas divinas e naturais, pois que, já o dizia 
Antonio Vieira, se as estrelas estao em ordem "he 

' 
ordem que faz influencia, nao he ordem que f ac;a 
lavor. Nao fez Deus o Céu em xadrez de es
trelas .... "117 

A visao do mundo que assim se manifesta~ de 
n1odo cabal, na literatura, sobretudo na poesía, deixou 
seu cunho impresso nas mais diversas esferas da ati
vidade dos portugueses, morn1ente no domínio que 
em particular nos interessa: o da expansáo coloni
zadora. Cabe observar, aliás, que nenhum estímulo 
vindo de f ora os incitaría a tentar dominar seriamente 
o curso dos acontecimentos, a torcer a ordem da na
tureza. E ainda nesse caso será instrutivo o con
fronto que se pode trac;ar entre eles e outros povos 
hispanicos. A fúria centralizadora, codificadora, uni
formizadora de Castela que tem sua expressao mais 
nítida no gosto dos regulamentos meticulosos - capaz 
de ex ercer-se, conforme já se acentuou, até sobre o 
tra~ado das cidades coloniais - vem de um povo inter
namente desunido e sob permanente ameac;a de desa
gregac;ao. Povo que precisou lutar, dentro de suas 
própr:ias fronteiras peninsulares, com o problema dos 
aragoneses, o dos catalaes, o dos euscaros e, nao só até 

1492', mas até 1611, o dos mouriscos. 

Nao é assim de admirar se, na medida em que 
a voca~ao imperial dos castelhanos vai lan<;ando sua 

117 V. nota 4, ao fim do capítulo: N ature za e Arte .•. 
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sombra sobre flan1engos e alemaes, burguinhoes e 
milaneses, napolitanos e sicilianos, muc;ulmanos da 
Berberia e índios da An1érica e do Oriente, a pro
jec;áo da monarquía do Escorial para além das f ron
teiras e dos oceanos tenha como acompanhamento 
obrigatório o propósito de tudo regular, ao menos 
em teoría, quando nao na prática, por urna espécie de 
compulsáo mecanica. Essa vontade normativa, pro
duto de urna agrega<;ao artificiosa e ainda mal ~egura, 
ou melhor, de urna aspira<;ao a unidade de partes tao 
desconexas, püde expr1m1r-se nas palavras de 
Olivares quando exortava Filipe IV, Rei de 
Portugal, de Aragao, de Valencia e Conde de 
Barcelona, a "reduzir todos os reinos de que se com
poe a Espanha aos estilos e leis de Castela, pois desse 
modo há de ser o soberano mais poderoso do mundo"118

• 

o amor exasperado a unif ormidade e a simetría surge, 
pois, como um resultado da carencia de . verdadeira 
unidade. 

Portugal, por esse aspecto, é um país comparati
vamente sem problemas. Sua unidade política, reali
zara-a desde o século XIII, antes de qualquer outro 
Estado europeu moderno, e em virtude da colonizac;áo 
das terras meridionais, libertas enfim do sarraceno, 
fóra-lhe possível alcan<;ar apreciável homogeneidade 
étnica. Essa precoce satisf a~áo de um impulso capaz 
de congregar todas as energias em vista de um obje
tivo que transcendia a realidade presente, permitindo 

118 Henri Hauser, Lq Prépon4erqnc~ Espagriol, (Paris, 1940), 
pág. 328, 
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que certas regioes mais elevadas da abstra<;áo e da 
f ormaliza<;áo cedessem o primeiro plano as situa<;oes 
conGretas e individuais, - as "árvores que nao deixan1 
ver a floresta"1 segundo o velho rifáo - cabe talvez 
relacionar o "realismo", o "naturalismo" de que deram 
tamanhas provas os portugueses no curso de sua his
tória. 

Explica-se como, por outro lado, o natural con
servantismo, o deixar estar - o "desleixo" - pu
dessem sobrepor-se tantas vezes entre eles a ambi<;áo 
de arquitetar o futuro, de sujeitar o processo histó
rico a leis rígidas, <litadas por motivos superiores 
as contingencias humanas. Restava, sem dúvida, urna 
fór<;a suficientemente poderosa e arraigada nos co
ra<;oes para imprimir coesáo e sentido espiritual a 
simples ambi<;ao de riquezas. Contra as increpa<;oes 
de Paulo Jóvio, que acusava os portugueses de ga
nancia e falta de escr'úpulo no negócio das especiarias, 
podia o humanista Damiáo de Góis objetar que os 
proveitos da mercancía eram necessários para se aten .. 
derem as despesas com guerras imprevistas na pro
paga<;áo da fé católica. E se abusos houvesse, caberia 
toda culpa aos mercadores, bufarinheiros e regatoes, 
para os quais nenhuma lei existe além da que favo
rece sua ambic;ao de ganho. 

Mas essa escusa piedosa nao impede que, ao me
nos nas dependencias ultramarinas de Portugal. 
quando nao na própria metrópole, o catolicismo tenha 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
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acompanhado quase sempre o relaxamento usual. 
Estreitamente sujeita ao poder civil, a Igreja Cató
lica, no Brasil em particular, seguiu-lhe também es
treitan1ente as vicissitudes e circunstancias. Em 
conseqüencia do grao-mestrado da Ordem de Cristo, 
sobretudo depois de confirmada ein 1551 por Sua 
Santidade o Papa Júlio III, na bula Praeclara caris
simi, sua transferencia aos monarcas portugueses com 
o patronato nas terras descobertas, exerceram estes, 
entre nós, um poder práticamente discricionário sobre 
os assuntos eclesiásticos. Ptopunham candidatos ao 
bispado e nomeavam-nos com cláusula de ratificac;ao 
pontifícia, cobravam dízimos para dotac;ao do culto e 
estabeleciam toda sorte de fundac;5es religiosas, por 
conta própria e segundo suas conveniencias momen
taneas. A Igreja transformara-se, por esse modo, 
em simples brac;o do poder secular, em um departa
mento da administrac;áo leiga ou, conforme dizia o 
Padre Jülio l\!Iaria, em um instrunientum regni. 

O fato de os nossos clérigos se terem distinguido 
freqüentemente como avessos a disciplina social e mes
mo ao respeito pela autoridade legal, o célebre "libera
lismo" dos eclesiásticos brasileiros de outrora, parece 
relacionar-se largamente com semelhante situac;ao. 
Como corporac;ao, a Igreja podia ser aliada e até 
cúmplice fiel do poder civil, onde se tratasse de re
í rear certas paix5es populares; como indivíduos, po
rém, os religiosos lhe f oram constantemente contrá-
rios. Nao só no período colonial, mas também durante 
o Império, que manteve a tradic;áo do patronato, as 
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constantes intromiss5es das autoridades nas coisas da 
lgreja tendiam a provocar no clero urna atitude de 
latente revolta contra as administrac;5es. 

Essa revolta reflete-se na própria pastoral cole
tiva do Episcopado brasileiro de 1nar<;o de 1890, que 
surge quase como un1 aplauso franco ao regime re·
publicano, in1plantado quatro meses antes, nao obstan
te lhe seja impossível aprovar, em princípio, as idéias 
de separac;áo entre a Igreja e o Estado. N esse do
cumento sao ridicularizados os ministros de Estado 
que ordenavam aos bispos o cumprimento dos cinones 
do Concílio de Trento nos provimentos das paróquias; 
que lhes proibiam a saída da diocese sem licenc;a do 
governo, sob pena de ser declarada a sé vacante e de 
procederem as autoridades civis a nomeac;ao do su
cessor; que exigiam fossem , su jeitos a aprovac;ao dos 
administradores leigos os compendios de Teología em 
que deveriam estudar os alunos dos seminários; que 
vedavam 1as ordens regulares o receberem novic;os; 
que negavam aos viigários o direito de reclan1aren1 
velas da banqueta; que fixavam a quem competía a 
nomeac;áo do porteiro da ma~a nas catedrais. Refe
rindo-se, por fim, aos efeitos do padroado, em que 
se firmava essa posi~áo de inconteste supremacía do 
poder temporal, concluí a pastoral: "Era urna pro
te~áo que nos abafava". 

Pode-se acrescentar que, subordinando indiscri
nlinadamente clérigos e leigos ao mesmo poder por 
vezes caprichoso e despótico, essa situa<;ao estava 
Ionge de ser propícia a influencia da Igreja e, até certo 
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ponto, das virtudes cristas, na forma<;ao da sociedade 
brasileira. Os 1naus padres, isto é, negligentes, ga
nanciosos e dissolutos, nunca representaram exce<;5es 
em nosso meio colonial. E os que pretendessem reagir 
contra o relaxamento geral, dificilmente encontrariam 
meios para tanto. Destes, a nlaior parte pensaría 
como o nosso primeiro hispo, que em terra tao nova, 
"muitas 1nais coisas se ao de dessimular que casti
gar ... ,,119 

119 "Carta do Bispo do Salvador (1552)", Hist. da Col. Port. cit., 
lII, pág. 364. 

NOTAS AO CAPÍTULO IV 

1. pág 132. - Vida intelectual na América ,Espanhola e no 
Brasil. 

O desaparecimento de vários arquivos universitários, 
como os de Lima e Chuquisaca é urna das razóes da falta de 

dados precisos sobre o número de estudantes diplomados por 
esses estabelecimentos. Contudo nao seria exagerada a esti
mativa feita por um historiador, que avalia em cerca de 
150 .000 o total para tóda a América Espanhola .. Só da Uni
versidade do México sabe-se com seguranc;a que, no período 
entre 1775 e a independencia, saíram 7 .850 hacharéis e 473 
doutóres e licenciados 12º. E' interessante confrontar este nú
mero com o dos . naturais do Brasil graduados durante o mesmo 
período (1775-1821) em Coimbra, que foi dez vezes menor, 
ou exatamente 720 121. 

Igualmente surpreendente . é o contraste entre as Améri~ 
cas Espanhola e Portuguesa no que respeita a introduc;ao de 
outro importante instrumento de cultura : a imprensa. Sa
be-se que, .já em 1535, se imprimiam livros na Cidade do Mé
xico e que quatro anos mais tarde se instala va ali a oficina 

120 J ohn Tate Lane, "The Transplantation of the Scholastic 
Univ~rsity". University of Miami Hispatiic-Amer-ican Studies, 1 (Co
ral Gables, Flórida, XI. 1939), pág. 29. 

121 "Estudantes Brasileiros na Universidade de Coimbra", Anais 
da Biblioteca Nacional do Río de Janeiro, LXII (Rio de Janeiro, 1942), 
pág. 141 e segs. 
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do lombardo Giovanni Paoli ou Juan Pablos, agente do impres• 
sor alemao Joao Gronberger, de Sevilha. Da Nova Espa
nha a arte tipográfica é levada, ainda em fins do século XVI 
para Lin1a, datando de 1584 a autoriza<;áo para se estabelecer 

oficina in1pressora na capital peruana. 
Em todas as principais cidades da América Espanhola 

existiam estabelecimentos gráficos por volta de 1747, o ano 
em que aparece no Rio de J aneiro, para logo depois ser fe
chada, por ordem real, a oficina de Antonio Isidoro da Fon
seca 122. A carta régia de 5 de julho do referido ano, man
dando seqüestrar e devolver ao Reino, por conta e risco dos 
donos, as "letras de imprensa" alega nao ser conveniente que 
no Estado do Brasil "se imprimao papeis no ten1po presente, 

nem ser utilidade aos· impressores trabalharem no seu ofí~io 
aonde as despesas sao maiores que no Reino, do qual podem 
hir impressos os livros e papeis no mesmo tempo em que 
d' elles devem hir as licen<;as da Inquizi<;ao e do meu Conselho 
Ultramarino, sem as quaes se nao podem imprimir nem cor-

b " rerem as o ras .... 

Antes de iniciado o século XIX, em que verdadeiramen

te se introduziu a imprensa no Brasil, com a vinda da Corte 
PortuO'uesa o número de obras dadas a estan1pa só na cicla. -

b ' ' 
de do México, segundo pode apurar José Toribio Medina, 

elevou-se a 8.979, assim distribuídas: 

122 Foi essa ao que se sabe, a ~rimeira oficina de impressáo 
instalada no Bra~il. Recentemente; compulsando documentos inéditos 
da Companhia. de Jesus, pode apurar entretanto Serafim Leite que 
entre os livros da biblioteca do Colégio dos J esuítas do Rio de J aneiro 
havia "alguns impressos na própria casa por volta de 1724". · · Com 
isso ficaria estabelecida .a primazia cronológica dos jesuítas no estabe
lecimento das artes gráficas na América Portuguesa. Primazia a que 
nao se <leve contudo atribuir extraordinária importancia se, conforme 
comenta o ilustre historiador, esses livros eram compostos "para uso 
privado do Colégio e dos padres". - Serafim Leite, H istóri.a da 
Compan.hia de Je.sus no Brasil, VI (Rio de Janeiro, 1945), pág. 26. 
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Século XVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 
Século XVII . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . 1.838 
Século XVIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.890 

Em come<;o do século XIX, até 1821, publicaram-se na 
cidade do México mais 2.673 obras, o que eleva a 11.652 o 
total saído das suas oficinas durante o período colonial. 

Nao é de admirar se, já em fins do século XVIII, se 
inicia ali a irnprensa periódica americana com a publica<;ao, a 
partir do ano de 1671, da primeira Gaceta, que saiu da loja 
de Bernardo Calderón. · 

Posto que menos considerável do que a do Iv1éxico, a 

bibliografia limenha é, ainda assim, digna de registo. 11edi
na pode assinalar, conhecidos de visu ou através de referen
cias ·fidedignas, 3.948 títulos de obras saídas das oficinas da 
capital peruana entre os anos de 1584 e 1824. 

Acerca da imprensa colonial na América Espanhola, me
rece ser consultado, entre os mais recentes o excelente e 

' ' . 

exaustivo estudo de José Torres Rovello, Orígenes de la Im-
prenta en España y su desarrolo en América 1Española, Bue
nos Aires, 1940. Do mesmo autor existe outro trabalho re
lacionado n1ais particularn1ente com a legislagáo sobre o livro 
e a imprensa na América Espanhola: El Libro, La Imprenta y 
El Periodismo en América durante la Do1ninación Espa
ñola, Buenos Aires, 1940. Interessantes e profusamente ilus
trados sao os estudos publicados na revista M exican Art and 
Lif e n.0 7, de julho de 1939, dedicados ao IV centenário da 
íntrodu<;ao .. da imprensa no México, especiahnente o de Frede
rico Gomez de Orozco, intitulado J..,1 exican B ooks in the S even
tenth Century. Assim con10 o trabalho de Ernst Wittich, Die 
Erste Drückerei in Atnerika, publicado no lbero-Amerikanisches 
Archiv, Berlim, abril de 1938, págs. 68-87. 

Os entraves que ao desenvolvimento da cultura intelec
tual no Brasil opunha a administra<;áo lusitana, faziam parte 
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do firn1e propósito de iinpedir a circula<;áo de idéias novas 
que pudessem por en1 risco a estabilidade de seu don1ínio. E 

é significativo que apesar de sua maior liberalidade na ad-
111issao de estrangeiros capazes de contribuir con1 seu trabalho 
para a valoriza<;áo da colonia, tolerassem muito menos aqueles 
cujo convívio pudesse excitar entre os moradores do Brasil pen
san1entos de insubordina<;áo e rebeldía. É bem conhecido, a 

esse respeito, o caso da ordem expedida, já na aurora do século 
XIX, pelo príncipe-regente, aos governadores das capitanías do 
norte, até ao Ceará, para que atalhassem a entrada em terras 
da Coroa de Portugal de "um tal Baráo de Humboldt, natural 
de Berlin1", por parecer suspeita a viagen1 e "sun1amente pre

judicial aos interesses políticos" da mesma Coroa 123• 

Há notícia de que, sabedor da ordem,. apressou-se e 
Conde da Barca em interceder junto ao príncipe-regente em 
favor de Alexandre Humboldt. É pelo menos o que consta 

de carta que a este dirigiu, em 1848, Eschwege, onde se relata 
com pormenores o fato ocorrido quase meio século antes. A 
1nargem da cópia da ordem citada, que lhe enviou juntamente o 
autor do Pluto Brasiliensis, escreveu Humboldt do próprio punho, 
com data de mar<;o de 1854, as palavras seguintes: "Desejo 
que este docutnento seja publicado depois de minha morte". 

Sóbre o mesmo assunto é interessante o trecho do diá

rio de V .arnhagen de Ense, correspondente a 11 de agosto 
de 1855, que vai a seguir traduzido: "Humboldt foi itlti

mamente condecorado com a grande ordem brasileira em vir
tude de sentenc;a arbitral que proferiu num litígio entre o 

123 O texto da ordem expedida ao gov~rnador do Gráo-P.ará pode 
ler-se em nota de R. Garcia a 3.ª ed. da Hist6ria Geral do Brasil do 
Visconde de Porto Seguro, V. (Sao Paulo, s. d.), pp. 93-95, bem assim 
como a notícia sobre a viagem de Humboldt publicada na Gazeta de 

Lisboa d~ 13 de maio de 1800 e que deu motivo a proibic;áo. 
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Brasil e a 'Venezuela 124
• Valera seu parecer, ao I1npério, un1a 

por<;áo apreciável de território. 

- Em outros ten1pos, no Rio de J aneiro, quiseram 
prender-me e mandar-me de volta a Europa como espiáo pe
rigoso, e o aviso baixado nesse sentido é exibido por lá como 
objeto de curiosidade. Hoje fazem-me juiz. É evidente que 
eu só poderia decidir em favor do Brasil, pois necessitava de 
urna condecorac;áo, coisa que náo existe na república da Ve
nezuela! 

Interrompi essas palavras, ditas con1 jovial ironía: 
- Como tudo muda! 

- É isso mesmo - retrucou Hu1nboldt. - A or<lem de 
prisao primeiro; depois a comenda" 125. 

2. pág. 138 - A Língua-Geral eni S. Paulo. 

O assunto, que te1n sido últimamente objeto de algu1nas 
controvérsias, foi tratado pelo autor no Estado de S. Paitlo 

de 11 e 18 de maio e 13 de junho de 1945, en1 artigos· cujo 
texto se reproduz, a seguir, quase na íntegra. 

Admite-se, em geral, sobretudo depois dos estudos de Teo
doro San1paio, que ao bandeirante, mais talvez do que ao indí
gena, se <leve nossa extraordinária riqueza de topónimos de 
procedencia tupi. Mas admite-se sem convic<;áo n1uito arrai
g_ada, pois parece evidente que un1a popula<;ao "prin1itiva", ainda 

124 A Gra-Cruz da Imperial Ordem da Rosa foi concedida a 
31 de marc;o de 1855, ao Baráo de Humboldt, que acaba.va de apre
sentar ao governo urna memória sobre os limites do Império pelo lado 
do Norte. Barao do Rio Br.anco, Efemérides Bra..sileiras (Rio de 
J aneiro, 1946), pág. 184. 

125 Julius Lowenberg, "Alexander von Humboldt. Sein Reisele
ben in Amerika und Asien", Alexander von. Humboldt. Bine Wissenscha
fliche Bfograp./iie, bearbeitet w1d herau.sgegeben von Karl Brithus. I 
(Leipzig, 1872), pág. 463. 

11 
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quando numerosa, tende inevitavelmente a aceitar os padróes 
de seus dominadores nlais eficazes. 

Nao faltou, por isso mesmo, quem opusesse reservas a 
um dos argumentos invocados por Teodoro Sampaio, o de 
que os paulistas da era das bandeiras se valiam do idioma 
tupi em seu trato civil e doméstico, exatamente como os dos 
nossos días se valem do portugues. 

~sse argumento funda-se, no entanto, em testemunhos 
precisos e que deixam pouco lugar a hesita<;óes, como o é o 
do Padre Antonio Vieira, no célebre voto que proferiu acerca 
das dúvidas suscitadas pelos moradores de Sao Paulo em torno 
do espinhoso problema da administra<;áo do gen ti o. "É certo -
sustenta o grande jesuíta - é certo que as familias dos por
tuguezes e indios de Sao Paulo estao tao ligadas boje humas 
ás outras, que as mulheres e os filhos se criam mystica e do
mesticamente, e a lingua que nas ditas familias se fala he 
a dos indios, e a portugueza a váo os meninos aprender a 
escala ... " 126 

Nao se diga que tal afirma~áo, vinda de quem veio, 
pudesse ter sido urna inven~o piedosa, destinada a abonar 
o parecer dos adversários da entrega do gentio a particula
res e partidários do regime das aldeias, onde, no espiritual, 

pudessem os índios ser doutrinados e yiver segundo a lei da 
Igreja. Era antes um escrúpulo e dificuldade, que tendia a 
estorvar o parecer de Vieira, pois "como desunir esta tao 
natural uniáo'', sem rematada crueldade para com os que "assim 

se criaram e há muitos anos vivem"? 

Tentando precaver-se contra semelhante obje<;áo, . chega 
a admitir o jesuíta que se os índios ou índias tivessem real
mente tamanho amor aos seus chamados senhores, que qui
sessem ficar com eles por espontanea vontade, entao ficassem, 

126 P. Antonio Vieira, Obras Várias, 1 (Lisboa, ~856)) pág. 249. 

I' ., 
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sem outra qualquer obrigac;áo além desse amor, que é 0 cati
veiro mais doce e a liberdade mais livre. 

Que Vieira, conhecendo apenas de informac;óes o que- se 
passava em S. Paulo, tenha sido levado facilmente a repetir 
certas fábulas que, entre seus próprios companheiros de rou
peta, correriam a respeito dos n1oradores da capitanía sulina, 
nao é contudo improvável. Caberia, por conseguinte, ao lado 
do seu, coligir outros depoimentos contemporaneos sobre o as
sunto e verificar até onde possan1 eles ter sido expressáo da 
verdade. 

O empenho que mostraram constantemente os paulistas 
do século XVII em que fóssem dadas as vigararias da capi
tania, de preferencia a naturais dela, pode ser atribuído ªº 
inesmo nativismo que iria explodir mais tarde na luta dos em
boabas. Mas outro motivo plausível é apresentado n1ais de urna 
vez em favor de semelhante pretensao : o de que os religiosos 
procedentes de f ora, desconhecendo inteiramente a língua da 
terra, se entendiam mal com os moradores. 

E' explícita, a propósito, urna exposi<;áo que, isso já em 
1725, enviaram a El-Rei os camaristas de Sao Paulo 127. 

E em 1698, ao solicitar de Sua Majestade que o provimento 
de párocos para as igrejas da reparti<;áo do sul recaísse em 
religidsos conhecedores da língua-.geral dos indios, o Gover
nador Artur de Sá e Meneses exprimía-se nos seguintes ter
mos : " . . . a mayor parte daquella Gente . se nao explica em 
outro ydioma, e principalmente o sexo feminino e todos os 
servos, e desta falta se experimenta irreparavel perda, como 
boje s~ ve em Sao Paulo com o nouo Vigario que veio pro
vido naquella Igreja, o qual ha míster quem o interprete ... "128 

127 "Ordens Régias", Revista do A.rq11-ivo Municipal, XXI (Sao 
Paulo, 1936), pág. 114 e seg. 

128 "Cartas de Artur de Sá e Meneses a el-Rci ... ", Revista 
do Instituto Hist6ric.o e Geográfico de Siio Paiúo, XVIII (Sao Paulo, 
1913)' pái". 354. 



176 SÉRGIO BUARQUE DE HOLANDA 

Que entre mulheres principalmente o uso da língua-geré\1 

tivesse caráter mais exclusivista, eis urna precisao importante, 
que 0 texto citado vem acrescentar as informac;óes de Vieira. 

Mais estreitamente vinculada ao lar do que o homem, a mulher 

era aqui, como o tem sido em toda parte, o elemento estabi

lizador e conservador por excelencia, o grande custódio da tra .. 

dic;ao doméstica. E a tradic;ao ·que no caso particular mais 

vivaz se revela, é precisamente a introduzida na sociedade dos 

primeiros conquistadores e colonos pelas cunhas indígenas que 

com eles se misturaram. 

Em favor da persistencia de semelhante situac;áo em Sao 
Paulo através de todo o século XVII <leve ter agido, em 

grau apreciável, justamente o lugar preeminente que ali 
ocuparía mu itas vez es o elemento f eminino. Casos como o de 

urna In es Monteiro, a famosa Matrona de Pedro Taques, 

que quase sem auxílio se esf on;ou por segurar a vida do fi

lho e de tóda sua gente contra terríveis adversários, ajudam 

a f azer idéia de tal preeminencia. Atraindo periodicamente 

para o sertao distante parte considerável da populac;áo mas

culina da capitanía, o bandeiris:rno terá sido urna das cau

sas indiretas do sistema quase matriarcal a que ficavam mui

tas vezes sujeitas as crian~as antes da. idade da doutrina e 

mesmo depois. Na rigorosa reclusáo c~seira, entre mulheres 

e servic;ais, uns e outros igualmente ignorantes do idioma 

adventício, era o da terra que teria de constituir para elas o 

meio natural e mais ordinário de comunicac;áo. 

-Num relatório escrito por volta de 1692 dizia o Gover

nador Antonio País de Sande das mulheres paulistas que 
eram "f ormosas e varonis, e he costume alli deixarem seus 

maridos á sua disposi<;áo o governo das casas e das fazen-

d " Linhas adiante acrescentava ainda que "os f ilhos as ... 
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primeiro saben1 a lingua do gentio do que a 111aterna ... " i 29 

Isto é a portuguesa. 

U m século depois de AntC.nio Vieira, de Artur de Sá e 
Meneses, de Antonio Pais de Sande, condic;áo exata1nente 
identica a que, segundo seus depoÍinentos, teria prevalecido 
no S. Paulo do último decenio seiscentista, será observada 
por Dom Felix de Azara en1 Curuguati, no Paraguai. Ali 
também as n1ulheres falavam só o guarani e os hon1ens náo 
se entendiam com elas en1 outra língua, posto que entre si 
usassetn por vezes do castelhano. ·Essa forn1a de bilingüis
mo desaparecia, entretanto, em outras partes do Paraguai, 
onde todos, homens e mulheres, indiscritninadan1ente, só se en
tendiam em guaraní, e apenas os mais cultos sabiam o espanhol. 

Deve-se notar, de passagem, que ao mesmo Azara nao 
escaparam as coincidencias entre o que lhe f óra dado obser
var no Paraguai e o que se afinnava dos antigos paulistas. 
"Lo mismo - escreve - ha succedido e.1:atamente en la i1nensa 

provincia de San Pablo, donde los portitgu.eses, habiendo olvi

dado stt idionia, no hablan sino. el Guaraní" tJo. 

Ao tempo en1 que r edigía suas notas rle YÍaE;en~. essa 
partkularidade, no que diz respeito a S~o ·Paulo

1 
jú pcrtenci:.i 

ao passado, 1nas pennan<:<::eria. viva, ua 1ne111ÓrÜL <los habitantes 

do Paraguai e do Prata castelhanos, terras tantas vezes amea<;a
das e trilhadas pelos antigos bandeirantes. 

Sobre os teste1nunhos acitna citados pode dizer-se que 
precisamente seu caráter demasiado genérico pen11itiria ate .. 
nuar, embora sem destruir de todo, a afirmac;ao de que entr-c 
paulistas do século XVII fosse corrente o uso da língua-ge
ral, mais corrente, em verdade, do que o do próprio portu-
,. ____ _ 

129 " Relatório do Governador António País de Sande ... , AJiais 
da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, XXXIX (Río de Janeiro, 
1921), pág. 199. 

130 D. F elix de Aza:a, Viajes por la ~mérica de'l S11r (Monte. 
vidéu, 1850), pág. 21 O. . .. .... .. 
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gues. Nada impede, coro efeito, que esses testemunhos a!u
dissem sobretudo as camadas mais hu1nildes (e naturahnente 
as mais numerosas) do povo, onde a excessiva n1istura e a 
convivencia de índios quase impunham o manejo constante de 
seu idioma. 

Que os paulistas das classes educadas e mais abastadas 
também fossem, por sua vez, muito versados na língua-gera] 
do gentío, comparados aos filhos de outras capitanías, nada 
mais compreensível, dado seu genero de vida. Aliás nao é 
outra coisa o que um J oáo de Laet, baseando-se, este certa
mente, em inf orma<;óes de segunda mao, dá a entender em 
sua história do Novo Mundo, publicada em 164-0. Depois 
de referir-se ao idioma tupi, que no seu parecer é fácil, co
pioso e bem agradável, exclama o entao diretor da Compa
nhia das !ndias Ocidentais : "Or les enf ants des P ortugais . 
nés ou eslevés de jeunesse dans ces Provinces, le s~avent comme 
le leur propre, principalement dans le gouvernement de St. 
Vincent . .. " 131 

Outros dados ajudam, no entanto, a melhor particulari
zar a situa<;áo a que se referem os já mencionados depoiinen
tos. Um deles é o inventário de Brás Esteves Leme, publi
cado pelo Arquivo do Estado de Sao Paulo. Ao f azer-se o 
referido inventário, o juiz de órfáos precisou dar juramento 
a Alvaro Neto, prático na língua da terra, a fim de poder 
compreender as declara<;6es de Luzia Esteves, filha do de
f unto, "por nao saber falar bem a língua portuguesa" 132• 

Cabe esclarecer que o juiz de órfáos era, neste caso, Dom 
Francisco Rendon de Quebedo, morador novo em Sao Paulo, 
pois aqui chegara depois de 1630 e o inventário em questáo 
data de 36. Isso explica como, embora residente na capitanía, 

131 Jean de Laet, Histoire du Nouveau Monde ou Descripti.on des 
Indes Occidentales (Leide, 1640), pág. 478. 

132 Inventários e Testanientos, X (Sao Paulo. 1921), pág. 328. 
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tivesse ele necessidade de intérprete para urna língua usual entre 
a popula<;áo. 

O exemplo de Luzia Esteves nao será, contudo, dos mais 
convincentes, se considerarmos que, apesar de pertencer, pelo 
lado paterno, a gente principal da terra, era ela própria mama
luca de primeiro grau. 

Mais importante, sem dúvida, para elucidar-se o assunto 
é o caso de Domingos Jorge V elho, o vencedor dos Palma
res e desbravador do Piauí. Na ascendencia do grande régulo 
parnaibano o elemento portugues predomina francamente, em
bora, para acompanhar a regra, nao isento de mesti~agem com 
o gentío pois, se nao f alham os genealogistas, f oi tetraneto, por 
um lado, da f ilha de Piquerobi e, por outro, da tapuia anónima 
de Pedro Af onso. 

Nao deixa, assim, de ser curioso que, tendo de tratar com 
o hispo de Pernambuco no sítio dos Palmares, ein 1697, pre
cisasse levar intérprete, "porque nem falar sabe", diz o hispo. 
E ajunta: "nem se diferen<;a do mais barbaro Tapuia mais que 

. em dizer que he Christáo, e nao obstante o haver se casado 
de pouco lhe assistem sete Indias Concubinas, e daqui se pode 
inferir como procede no mais" 1:13. 

Um estórvo sério a plena ac~ita<;ao desse depoimento esta
ría no fato de se conhecerem, escritas e firmadas de próprio 
punho por Domingos Jorge, diversos documentos onde se denun
cia certo atilamento intelectual que as linhas citadas nao permi
tem supor. Leiam-se, por exemplo, no mesmo volume onde vem 
reproduzidas as declara<;6es do hispo de Pernambuco, as pala
vras com que o famoso caudilho procura escusar e até exaltar 
o comportamento tlos sertanistas preadores de índios, em face 
das acres censuras que tantas vezes lhes endere<;aram os padres 
da Companhia. 

133 " Carta do hispo de Pernambuco ... '• Ernesto Ennes, As guer
ra.r do,r PaJniart,r, I (Sao Paulo), pá¡r. 353# 
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Primeiran1ente, observa, as tropas de paulistas náo sao 
de gente 1natriculada nos livros de Sua Majestade, nem obri
gada por soldo ou páo de muni<;áo. Nao váo a cativar, 1nas 
antes a reduzir ao conhecimento da civil e urbana socie
clade utn gentio brabo e comedor de carne humana. E de
pois, se esses índios ferozes sao postas a servir nas lavras 
e lavouras, náo entra aquí nenhuma injusti<;a clamorosa, 
"pois he para os sustentarmos a eles e aos seus filhos, como 
a nós e aos nossos", o que, bem longe de significar -cativeiro, 
constitni para aqueles infelizes inestimável servic;o, pois aprendem 
a arrotear a terra, a plantar, a colher, enfim a trabalhar para 
o sustento próprio, coisa que, antes de amestrados pelos bran
cas nao sabiam fazer. 

É esse, segundo seu critério, o único meio racional de 
se fazer com que cheguen1 os índios a receber da luz de 
Deus e dos mistérios da sagrada religiáo católica, o que baste 
para sua salvac:;áo eterna, pois, observa, "em vao trabalha quem 
os .quer fazer anjos antes de os fazer homens". 

Deixando de parte toda aquela rústica e especiosa peda
gogía com que se procura disfarc;ar o servi~.o for<;ado do 
gentío ein benefício de senhores particulares, é impossível . 
desprezar a senten<;a cabal que agui se lavra contra o sis-
tema dos padres. Anjos, nao homens, é o que pretendem 
realtnente fabricar os inacianos ein suas aldeias, sem conse
guir, em regra, nem urna coisa, nem outra. Ainda nos dias 
de hoje é essa, sem dúvida, a mais ponderável crítica que se 
poderá fazer ao regin1e das velhas n1issóes jesuíticas. 

Permanece intacto, todavía, o problema de saber-se se o 
"tapuia bárbaro", que nem falar sabia, - entenda-se: falar 
portugues - terá sido ef etivamente autor de tao sutis racio
cínios. ·Restaría, em verdacle, o recurso de admitir que, senda 
porventura sua a letra com que foram redigidos os escritos, 
nao o seriam as palavras e, ::iinda tnenos. G\ S iciéié\s, 
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Seja como fór, nao cabe repelir de todo algumas das 
afirmac;oes do hispo pernambucano, apesar de sua rancorosa 
aversáo ªº bandeirante, que se denuncia da primeira a última 
linha. No que diz respeito ao escasso conhecimento da língua 
portuguesa por parte de Domingos Jorge, a carta constituí mais 
um depoimento, entre muitos outros semelhantes, sobre os pau
Iistas do século XV.II. Depoimento que, neste caso especial, 
pode merecer reparos e reservas, mas que nao é lícito por de 
parte. 

Além desses testemunhos explícitos, quase todos do século 
XVII, existe urna circunstancia que <leve merecer aqui nossa 
atenc;áo. Se procedermos a um rigoroso exame das alcunhas 
tao freqüentes na antiga Sao Paulo verificaremos que, justa
mente, por essa época, quase todas sap de procedencia indí
gena. Assim é que Manuel Dias da Silva era conhecido por 
"Bixira"; Domingos Leme da Silva era o "J3otuca"; Gaspar 
de Godói 1\fureira, o "Tavaitnana", Francisco Días de Siqueira, 
o "Apu<;á"; Gaspar Vaz da Cunha, o "'J aguarete" ; Francisco 
Ramalho, o "Tamarutaca"; Antonio Rodrigues de Góis, ou 
da Silva, o "Tripoí ". Segundo versao nada inverossímil, o 
próprio Bartolomeu Bueno deveu aos seus conterraneos, nao 
aos .1 ínc:ú"os : ·G~iás, que por sinal nem falavan1 a língua-geral, 

, • , I~ • • ( 

'a ' a1cunha1 tupi de Anhangüera, provaveln1ente de ter um ólho 
' ' . 
·~urado ou estragado. O episódi'o do fogo lanc;ado a um vaso 

' ' 

·de aguardente, que anda associado a sua pessoa, Pedro Taques 
' 

atribuiu-o a outro sertanista, Francisco Pires Ribeiro. 

· No mesmo século XVII as alcunhas de pura origem por
tuguesa ¿ que constituem raridad e. U m dos poucos exemplos 
que se pódem n1encionar é a de "Perna-de-Pau" atribuída a 
Jerónimo Ribeiro, que 1norreu ein 1693. Náo faltam, ao con
trário, casos em que no1nes ou apelidos de genuína proceden
cia lusa recebem o sufixo aumentativo do tupi, como a espe
lhar-se, num consórcio as vezes pitoresco, de línguas tao des
semelhantes, ::t mistnr:-\ assídua de duas ra~a.s e duas culturas, 
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J;: por esse processo que Meda Fernandes, a mulher de Sal
vador Pires, se transf orn1a em Meciuc;u. E Pedro Vaz de 
Barros passa a ser Pedro Vaz Guac;u. N um manuscrito exis· 

·tente na Biblioteca Nacional do Rio de J aneiro le-se que ao 
Governador Antonio da Silva Caldeira Pimentel puseram os 
paulistas o cognome de Casacuc;u, porque trazia constante
mente urna casaca comprida 134. Sinal, talvez, de que ainda 
em pleno Setecentos persistiría, ao menos em determinadas ca
madas do povo, o uso da chamada língua da terra. E nao 
é um exemplo isolado. Salvador de Oliveira Leme, natural de 
Itu e alcunhado o "Sarutaia", só vem a morrcr cm 1802. 

Trata-se, porém, já agora de casos isolados, que escapam a . 
regra geral e podem ocorrer a qµalquer tempo. O que de 
fato se verifica, a medida em que nos distanciamos do século 
XVII, é a freqüencia cada vez maior e mais exclusivista de 
alcunhas po,rtuguesas como as de "Vía-Sacra", "Ruivo", 
"Orador", "(Cabe<;a do Brasil", e esta, de sabor cicero

niano : "Pai da Pátria ". As de origem tupi, predominantes 
na era seiscentista, é que váo diminuindo, até desaparecerem 
praticamente por completo. Nao parece de todo fortuita a 
coincidencia cronológica desse fato, que sugere infiltrac;ao maior 
e progressiva do sangue reinol ~a populac;ao da Capitanía, com 
os grandes descobrimentos do ouro das Gerais e o declínio quase 
·concomitante das bandeiras de cac;a ao índio. 

Em que época, aproximadamente, principia a desapare
cer, entre moradores do planalto paulista, o uso corrente da 
língua tupi ? Os textos até aqui invocados para indicar o 
predomínio de tal idion1a procedem, em sua grande maioria, 
do século XVII, conforme se viu, e precisamente do último 
decenio do século XVII. ·De 1692 ou 93, pouco mais ou 
menos, é o relatório de Antonio Pais de Sande. O famoso 

134 " Sumário dos Senhores Generais que tem governado a Capi
ta.nia", MS, da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro; l - 7, 4, 10. 

, 
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voto do Padre Antonio Vieira sobre as dúvidas dos morado· 
res da capitania, traz a data de 1694. De 1697 é o depoi
mento do hispo de Pernambuco acerca de Domingos Jorge 
V elho. 1693 é o ano da carta do Governador Artur de Sá 
e Meneses, recomendando que recaísse em sacerdotes práti
cos na língua do gentio o provimento de párocos em Sao 
Paulo, assim como em todo o território da repartic;áo do sul. 

Nos primeíros tempos da era setecentista ainda apare
cem, é certo que menos numerosas, referencias precisas ao 
mesmo fato. Em 1709, segundo documento manuscrito que 
me acaba de ser amaveln1ente comunicado pelo mestre Af onso 
de Taunay, Antonio de Albuquerque Coelho de Carvalho 
teve ocasiáo de surpreender urna conversa entre cabos · de 
forc;as paulistas acampadas perto de Guaratinguetá, cujo 
teor, desprimoroso para ele e sua gente, o governador emboaba 
só conseguiu perceber devido a ter sido anteriormente capitao· 
general do Maranháo, terra onde também era corrente o em
prego do tupi. Ou talvez devido a presenc;a, em sua escolta, 
de algum padre catequista habituado ao trato do gentío. 

A textos semelhantes junte-se ainda o significativo tes· 
temunho do biógrafo, quase agiógraf o, do Padre Belchior de 
Pontes. ~ste, segundo nos afianc;a Manuel da Fonseca, 
domina va perf eitamente o "idioma ·que aquela gentilidade 
professava, porque era, naquelles tempos, comum a toda a 
Comarca ... " 135 Tendo-se em considerac;ao que Belchior de 
Pontes nasceu no ano de 1644, isto quer dizer que a língua 
do gentío seria: usual em toda a capitanía pela segunda meta
de do século XVII. J á nao o era em meados do seguinte, 
pois o Padre Manuel da Fonseca se refere ao fato como coisa 
passada. De modo que o processo de integrac;ao ef etiva da 
génte paulista no mundo da língua portuguesa pode dizer-se 

135 P. Manuel da Fonseca, Vida do Veneráve'l Padre Belchior ae 
f'ontes (Sao Paulo, s. d.), pág. 22. 
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que ocorreu, cotn todas as probabilidades, durante a pritneira 
metade do século XVIII. 

E é possí~el que, mesmo nessa primeira metade e até mais 
tarde, nao se tivesse completado inteiramente en1 certos lugares, 
ou entre algun1as f an1ílias n1ais extremes de con tato co1n novas 

levas de europeus. Assim se explica como Hércules Florence, es
crevendo em 1828, dissesse, no diário da expedic;áo Langsdorf f, 
que as senhoras paulistas, sessenta anos antes - isto é, pelo 
ano de 1780 ~ conversavan1 naturalmente na língua-gerál 
brasílica, que era a da a1nizade e a da intimidade doméstica. 
"No Paraguai - acrescentava - é comun1 a todas as classes, 
mas (como outrora em S. Paulo) só empregada em família, 
pois com estranhos se fala espanhol" 136. 

Ohs,erva~áo que se . ajusta a de D. Felix de Azara, 
j á citada, e que ainda en1 nossos di as pode ser verificada 
náo apenas na República do Paraguai como na província 
argentina de Corrientes e en1 partes do sul do nosso Mato 

Grosso. Na província de Sao Paulo, onde _chegou no ano 
de 1825, o próprio Florence pudera ouvir ainda a língua
geral da bóca de algttns velhos. Nao seria para admirar se 
is:-:o :::e dcs:-;e durante sua dernora de mais <le tttn scn1estre 

c111 Pórto Feliz, distrito onde ióra .11un1erosa a n1áo-de-obra· 
indígena e onde, segundo se le nas Reminiscencias do velho 
Ricardo Gun1bleton Daunt, etn princípios do século passaclo 
"de portas adentro nao se falava senáo guaraní" 137. 

Nos lugares onde escasseavam índios administrados, e 
era o caso, por exemplo, de Campinas, o portugues d~mi
nava sem contraste. Mesmo en1 Ca1npinas, poré1n, havia 

136 Hércules Florence, "Expedi~ao Langsdorff", Revista do /ns
titiito Histórico e Geográfico Brasileir.o-, XXXVIII, 2.ª parte (Rio de 
J aneiro, 1878), pág. 284. 

137 Ricardo Gumbleton Daunt, "Reminiscencias do Distrito de 
Campinas", Almanaque Literário de S. Pau,/o para 1879 (Sáo Paulo. 
1878)' pág. 189. 
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• 
por aquele tempo quem ainda soubesse falar correntemente 
o tupi. Gumbleton Daunt, fundando-se em tradi~áo oral, 

informa que um genro de Barreta Leme, Sebastiáo de Sousa 
Pais, era "profundo conhecedor dessa língua ... ". Poderia 
acrescentar que, tendo nascido bem antes de 1750, pósto que 
morresse no século seguinte, já centenário, segundo ainda 
reza a tradic;áo, Sousa Pais era ituano de origem e aseen· 
denda, como talvez, a maioria dos principais moradores de 
Campinas. De terra, por conseguinte, onde tinha sido 
considerável o número de índios administrados durante grande 
parte do Setecentos. 

A utilizac;áo em larga escala de tais índios nos misteres 
caseiros e na lavoura, enquanto nao se generalizava a impor·
tac;áo de escravos pretos, <leve atribuir-se a menor docilida

de com que, em algumas zonas rurais, os habitantes cede
ram ao prestígio, já entáo sempre expansivo, da língua portu
guesa. Ainda em princípio do século passado, Dona Juana 
Furquim de Campos, filha de portugues, .nao falava sem 
deixar escapar numerosas palavras do antigo idioma da ter
ra. E isso vinha, segundo informa Francisco de Assis Vieira 
Bueno, da circunstancia de seu pai, estabelecido em Mogi
Guac;u, . ter ti do ali grande "escravatura indígena por ele do
mesticada"· 138• 

Note-se que essa influencia da língua-geral no vocabulá
rio, na prosódia e até nos usos sintáxicos de nossa popula· 
c;áo rural nao deixava de exercer-se ainda quando os indíge
nas utilizados fos~em estranhos a grande fan1ília Tupi-Guára
ni : o caso dos Bororo e sobretudo o dos Pareci, que no Sao 

. . 
Paulo do século XVIII tiveram papel em tudo comparável 
ao dos Carijó na era seiscentista, a era por excelencia das fian
deiras. É que domesticados e catequizados de ordinário- na 

138 Francisco de Assis Vieira Bueno, Autobiogrofia. (Campinas, 
1899), pág. 16; José Jacinto Ribeiro, Cronología Pa1,Jista, II 2.ª parte, 
(S¡¡9 PaµJo, 1904), pág. 755 e seg. 



" 

186 , 
SERGIO BUARQUE DE HOLANDA 

língua-geral da costa, nao se entendiam com os senhores em 
outro idioma. 

Sabemos que a expansao bandeirante deveu seu itnpulso 
inicial sobretudo a carencia, em Sao Paulo, de bra<;os para 
a lavoura ou antes a falta de recursos económicos que 
permitissem a maioria dos lavradores socorrer-se . da máo-de-
0bra africana. Falta de recursos que provinha, por sua vez, 
da falta de comunica<;óes fáceis ou rápidas dos centros produ
tores mais férteis, senao mais extensos, situados no planalto., 
com os grandes mercados consumidores de além-mar. 

Ao oposto do que sucedeu, por exemplo, no N ordeste1 

as terras apropriadas para a lavoura do a<;Úcar ficavam, em 
Sao Paulo, a apreciável distancia do litoral, nos lugares de 
serra a cima - po'is a exígua f aixa litoranea, procurada a 

princípio pelo europeu, já estava em parte gasta e imprestá
vel para o cultivo antes de term·inado o século XVI. O trans· 
porte de produtos da lavoura através das escarpas ásperas da 
Paranapiacaba representaría sacrifício quase sempre penoso e 
raramente compensador. 

Para vencer tamanhas contrariedades impunha-se a ca<;a 
ao índio. As grandes entradas e os descimentos tinham 
aqui objetivo bem definido: assegurar a mesma espécie de 
sedentarismo que os baróes agucareiros do norte alcan<;avam 
sem precisar mover o pé dos seus engenhos. Por estranho 
que pare<;a, a n1aior mobilidade, o dinamismo, da gente pau
lista, acorre, nesse caso, precisamente em fun<;ao do mesmo 
ideal de permanencia e estabilidade que, em outras terras, 
pudera realizar-se con1 pouco esfón;o desde os primeiros tempos 
da coloniza<;ao. 

Mas se é verdade que, sem o índio, os portugueses !.1ªº 
poderiam viver no planalto, com ele nao poderiam sobreviver 
em estado puro. Em outras palavras, teriam de renunciar a 
muitos dos seus hábitos hereditários, de suas formas de vida 
e de convívio, de suas técnicas, de suas apira~óes e, o que é 
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bem nlais significativo, de sua linguagem. E foi, em realidade, 

o que ocorreu. 

O que ganharam ao cabo, e por obra dos seus descen

dentes mesti<;os, f oi todo um mundo opulento e vasto, ga
lardáo insuspeitado ao tempo do Tratado de Tordesilhas. 

O império colonial lusitano foi descrito pelo historiador 
R. H. Tawney como "pouco mais do que urna linha de for

talezas e feitorias de dez rpil milhas de comprido" 139
• O que 

seria absolutamente exato se se tratasse apenas do Império 
portugues da era quinhentista, . era em que, mesmo no Brasil. 
andavam os colonos arranhando as praias cqmo carangue

jos. Mas já no século XVIII a situa<;ao n1udará de figur~, 
e as fontes de vida do Brasil, do próprio Portugal metropoli

tano, se- transferem para o sertao remoto que as bandeiras 
desbravaram. · E nao será talvez por mera coincidencia se o 

primeiro passo definitivo para a travessia e explora<;ao do 
continente africano foi dado naquele século por um filho de 
Sao Paulo e neto de mamalucos, Francisco José de Lacerda 

e Almeida. Tao memorável tentativa foi a sua, que pas-
sados muitos decenios, ainda se conservava na lembranc;a dos 
pretos selvagens, conforme o atestou Livingstone em seu diário. 

No trabalho monumental que escreveu sobre o caráter 

do descobrimento e conquista da América pelos europeus, 
Georg Friederici teve estas palavras acerca da ac;áo das ban
deiras : "Os descobridores, exploradores, conquistadores do 
interior do Brasil nao foram os portugueses, mas os brasileiros 
de puro -sangue branco e muito especialmente brasileiros mes
ti~os, mamalucos. E também, unidos a eles, os primitivos indí

genas da terra. Todo o vasto sertáo do Brasil foi descoberto 

139 R H. Tawne)-'., Religion and the Rise Of Capitalisn-~ (Londres, 

1936) J pág. 72. 
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. 
e revelado a Europa, nao por europeus, 111as por a1nen-

canos" 140• 

Nao penso em tudo com o etnólogo e historiador alemáo 
onde parece diminuir por sistema o significado da obra por
tuguesa nos descobrimentos e conquistas, contrastando-a com 
a de outros povos. Acredito mesmo que, na capacidade para 
an1oldar-se a todos os n1eios, em prejuízo, muitas vezes, de 
suas próprias características rac1a1s e culturais, reveloÚ 
o portugues nlelhores aptidoes de colonizador do que os de

mais povos, porventura mais inflexivelmente aferrados as pe
culiaridades formadas no Velho Mundo. E náo hesitaría 
mesn10 em subscrever pontos de vista como o recentemente 
sustentado pelo Sr. J úlio Mesquita Filho, de que o movi
mento das bandeiras se enquadra, em substancia, na obra 
realizada pelos filhos de Portugal na África, na Asia, e na 
América, desde os tempos do Infante D. Henrique e de Sa
gres 141. Mas eu o subscreveria com esta reserva importante: 
a de que os portugueses precisaram anular-se durante longo 
tempo para afinal vencerem. Como o gráo de trigo dos Evan
gelhos, o qual há de prin1eiran1ente n1orrer para poder crescer 
e dar nluitos frutos. 

3. pág. 157. - Aversao as Virtudes Econóntticas. 

As qualidades nlorais que requer naturalmente a vida de 
negócios distinguem-se das virtudes ideais da classe nobre 
nisto que respondem, em primeiro lugar, a necessidade de 
crédito, nao a de glória e de f an1a. Sao virtudes antes de 
tudo lucrativas, que a honra cavalheiresca e palaciana pro
curam sobrepor a simples honorabilidade prof issional, e aos 
vínculos pessoais e diretos, a crescente racionaliza<;ao da vida. 

140 Georg Friederici, Der Charakter der En.tdeckung 1uul Erobe
rung Amerikas dttrch die E1tropiier~ II (Stuttgart, 1936), pág. 220. 

14J Júlio de Mesquita Filho, Ensaios Sul-Americanos (Sao Paulo, 
1946), pág. 139 t segs. 
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Sucede que justamente a repulsa firme a tódas as nloda
Ítdades·- de radonallza<;ao e, por consegu1nte, de despersonaª 

A 

liia~áo;-tem--sido; até aos nossos días, ·um ·dos tra<;os mais cons-

tantes dos povos de estirpe ibérica. Para retirar vantagens se
guras em transa<;oes com portugueses e castelhanos, saben1 mui
tos comerciantes de outros países que é da maior conveniencia 
estabelecerem com eles vínculos mais imediatos do que as rela
~oes f orn1ais que constituem norma ordinária nos tratos e con
tratos. É bem ilustrativa a respeito a anedota referida por 
André Siegf ried e citada em outra parte des te livro, acerca do 

negociante de Filadélfia que verificou ser necessário, para con·· 
quistar um fregues no Brasil ou na Argentina, principiar por 
f azer dele um amigo. 

"Dos amigos - nota um observador, referindo-se espe
cialmente a Espanha e aos espanhóis - tudo se pode exigir 
·e tudo se pode receber, e esse tipo de intercurso penetra as 
diferentes rela<;6es sociais. Quando se quer alguma coisa 

de alguém, o meio certo de conseguí-lo é fazer desse alguém 
um amigo. O método aplica-se inclusive aos casos em que 
se quer prestac;ao de servi<;os e entao a atitude imperativa é 
considerada particularmente descabida. O resultado é que as 
relac;oes entre patrao e empr~gado costun1a1n ser mais amisto
sas aqui do que em outra qualquer parte". 

A esse mesmo observador e fino psicólogo que é Alf red Rühl 
chamou aten<;ao, entre espanhóis, o fato de julgarem perfeitamen
te normal a aquisi<;ao de certo genero de vantagens pessoais por 
intermédio de indivíduos com os quais travaram rela<;óes de 
afeto ou camaradagem, e náo compreenderem que urna pes
soa, por exercer determinada f un<;ao pública, deixe de pres

tar a amigos e paren tes, favores dependen tes de tal f un<;ao. 
Das próprias autoridades requerem-se sentimentos demasia
do humanos. Como explicar por outra forma, pergunta, a 
circunstancia . de as companhias de estradas de ferro viverem 

12 



embara<;adas <liante das verdade.iras avalanchas de pedidos de 
,passes gratuitos ou co1n redu<;áo de pre<;o, pedidos e~ses que" 
partem, em regra, de pessoas pertencentes justámente as elaS·" 
ses mais abastadas? 142" 

Assim, raramente se tem podido chegar, na esfera dos 
negócios, a urna adequada racionaliza<;áo; o fregues ou 
cliente há de assumir de preferencia a posi¡;ao do amigo. 
Nao há dúvida que, d~sse comportamento social, em que o 
sistema de rela<;oes se edifica essencialn1ente sóbre Ia<;os dire
tos, de pessoa a pessoa, procedam os principais obstáculos que 
na Espanlia, e em todos os países hispanicos - Portugal e 
Brasil inclusive - se erigem contra a rígida aplicac;áo das 
normas de justi<;a e de quaisqµer prescri<;oes legai$. 

De outra parte, o bom ou mau, exito akanc;ado por cer
tos povos nas suas rela<;&es económjéas coni espanhóis e por
tugueses, tem dependido necessariamente de sua rnaior ou me
nor capacitlacle de ajuste a esse tipo de tela<;óes. o contraste 
com a chamada mentalidade capitalista nao é f enómerto recente. 
Exist.em a respeito sugestivos tesfemun~os históricos. Conhe

cemos, por exen1plo, gra<;as a Henri Sée, o texto de urna circu
lar dirigida em 1742 pelo intendente de Bretanha aos .seus sub
delegados, onde se le que os negociant~s locais, "apprehenaen.t 
de commercer avec. le$ Portugais, attendu, leur infidélité; si les 

P ortugais sont si infÍdeles, ils le sont pbur t.o~tes les nations; 

cipendant les H ollandais commertent au Portugal utilement et 

les Anglais y font un commerce d'une eten{iue et d'un. avan

tage· éton'J'!antes; e' est done la f aute des Fran~ais de ne savoir 

pas prendre les mesures justes pour établir en· Portugal un 
' 

commerce assuré" 143. 

142 Alfred Rühl, ''Die Wirtsehaftpsychologie des Spaniers", 
Zeitschtift der Gesellschaft für Erdkiinde, (Berlim, 1922), pág. 95. 

143 Enrique Sée, Nota sobre el Comercio Franco-Portugués en el 
Siglo XVIII (lvfadri, 1930), pág. S. 
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Sobre a "infideHdade" dos comerciantes portugueses re
vela aind~ S.ée o caso de certo armador de Saint ~Ialo que, 
no período de 1720 a 1740, costumava_ expedir muitos teci
dos para Lisboa por conta dos seus fregueses, mas só rara
mente os remetia por con ta própria, pois desconf iava da "exa
tidáo" daqueles comerciantes, os quais, por 9utro lado, pediam 
sempre créditos excessivos 14'!. 

E.ssa in fidelidad e e falta de exatidao nos negócios com 
estranhos denuncia, sem dúvida, nos portttgüeses da época 
setecentista, e também de outras épocas, o gósto desorde
nado e imprevidente da pecúnia. Engana-se quem tente dis
cernir aqui os ger:tnes do espirito capitalista. A simples 
gana!}cía, o á:rrt(!)r as riquezas acumuladas a custa de outr:em, 
.principalmente de estranhos, pertence, en1 verdade, a todas 
as épocas e nao caracteriza a n1entalidade capitalista se 
desacompanh~da d~ certas' virtttdes económicas que t~ndam 
a contribuir decisivamente pata a racionaliza<;áo dos negóci'os. 
V,irtudes cotno a honorabilidade e a exatidáo, 'diversas aa Ieat
dade deviaa a superiores, amigos e afins. 

Nada indicá que nos ,port~gueses ou espanhóis sejam 
menos pronuneiados do ·que em outros povos o gasto e· -o 

prestígio dos bens materiais. Na própria Itália do Renascimento, 
onde tiveral)1 seu ber~o, nos tempos modernos, algun1as daquelas 
virtudes burguesas, distingu'ian1:..se, idos da península ibérica,. os 
catalaes "que de las piedras sacan panes ~', segundo o. dita.do, como 
gananciosos e avaros 145. E o, autor do Guzmán de Alfarache, 
a famosa novela picaresca publicada a partir de 1599, podia 
lamentar-se de que cambios e recambios de toda sorte, as
sim como diversos estratagemas de mercadores, longe de cons
tit:uírem privilégio dos genoveses, já fazian1 sua granjearia ordi
nária por toda parte, "especialmente em Espanha'1 

- nota -, 

144 E. Sée, op. cit., pág. 4. 
145 Benedetto Croce, La Spagna nella Vita Italiana duran.te la 

Rinasc.enza (Bari, 1941), pág. 27. 
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onde se tinham por lícitos numerosos negócios de especula<;áo 
que a Igreja condenava como usurários. Entre outros os em-

. ' 
préstimos sóbre prendas de ouro e prata, com prazo limitado, 
e particularmente o chamado "cambio seco" 146. 

Para mostrar como nao viviam os povos ibéricos, durante 
esse tempo, tao albeados do incremento geral das institui
c;óes financeiras, poderiam acrescentar-se os aperfei<;oamen
tos que, precisamente nas f eiras espanholas de Villalón, Rio
seco e Medina del Campo, tanto como em Genova, tinham 
alcan<;ado certos generas de opera<;óes de crédito que depois 
se dissemin:ariam em outros países. Ou ainda a contribui
c;áo dos negociantes portugueses d~ era dos grandes desco
brimentos para a elaborac;ao do direito comercial e singular
mente para o progresso dos seguros marítimos. Cabe notar 
que a Portugal se <leve mesmo o primeiro corpo de doutrina 
acerca do seguro: o Tractatus perutilis et quotidianus de asse
curationibus et sponsonibus M ercatorum de Santerna (Pedro 
de Santarém), que se publicou em 1554 e foi várias vezes 
reeditado durante o século XVI. 

Lembre-se finalmente o papel nada irrelevante, embora 
tao esquecido, que tiveram na história das finan<;as do mes
mo século, ·banqueiros e comerciantes espanhóis da bolsa de 
Antuérpia, - principalmente burgaleses, nao apenas cataláes 
ou judeus - e que só desapareceu, por assim dizer, com a 
segunda bancarrota do Estado, em 1575. Dele, _sobretudo, 
de um Curie! de la Torre e de um Fernandez de Espinoza, 
isto é, d1s que vicejaram no penúltimo quartel do século, in
forma-nos Ehrenberg, o historiador dos Fuggers, que em au
sencia de ~scrúpulos no emprego dos . cabedáis ultrapassavam 
todos os S• ~us competidores. "Eram usurários autenticos -
exclama - e no sentido atual da palavra, nao apenas no sen
tido canoP ico . .. " Os próprios feitores dos Fuggers em 

146 Mateo Alemán "Guzmán de Alfarache", La Novela Picaresca 
Española (Madri, 1943), pág. 168 e seg. 
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Antuérpia escandalizava1n-se continuamente <liante da ilimi
tada ganancia desses homens e um deles afirma que o rei 
costu1nava encontrar mais virtude entre genoveses, tradi
cionalmente vezeiros em toda sorte de especu1a<;5es, do que 
entre os comerciantes espanhóis 147. 

Dos fidalgos portugueses que andavam entao pelas 
partes do Oriente sabemos como, apesar de toda sua prosápia, 
nao desdenhavam os bens da fortuna, n1esmo nos casos en1 

• 
que, para alcan<;á-los, precisassem desfazer-se até- certo ponto 
de preconceitos associado a sua classe e condi<;ao. É ainda 
Diogo do Couto quen1 nos ref ere exe1nplos de nobres e até 
vice-reis de seu tempo, que nao hesitavam em "despir as 
armas e tratar da fazenda'-', ou que deixavarp. de ser capitáes 
e se f aziam mercado res, "largando por mao as obriga<;óes de 
seu cargo e descuidando-se das armadas e tudo n1ais por 
fartaretn o seu apetite", ou a quem pouco importava "por a 
1ndia em urna balanc;a, só por cumprir com sua paixao". "E 
nao sei - diz ainda pela boca de seu soldado - se passou 
aquela peste <leste Reino aquele Estado, porque todos chegam. 
a ele com esta linguagem de quanto tens, tanto vales" 148. 

A própria liberalidade, virtude capital da antiga nobre
za, caíra em descrédito, ao menos na prática,. entre alguns 

147 Dr. Richard Ehrenber¡:-, D·as Zeitalter der Fuggers (Jen.a, 
1896), I, págs. 359 e 360. R. W. Tawney, op. cit., pág. 80, tarnbém 
diz, dos comerciantes espanhóis, que eram "ai class not morbidly 
prone to conscientious scruples", embora sua deferéncia. para com a 
autoridad~ eclesiástica os levasse a mandar confessores a Paris a .fim 
de consultarem os teólogos da Universidade sobre a 'cornpatibitidade 
de certas especulac;óes com a lei canónica. As práticas usurárias já 
erarn normais nas antigas feira.s espanholas, embora tivessem tomado 
maior incremento ao tem.po de Carlos V e de seus sucessores, assurnindo 
feic;;5es que "ern outros países dificilmente assumiriam", nota um histo
riador de nossos días. - Franz Linder, "Das Spanische Markbkunde 
und Borsenwesen". Ibero-Amerikanisches Archiv, III (Berlim, 1929), 
pág. 18. 

148 Diogo do Couto, op. cit., págs. 105, 192 e 212. 
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destes fidalgos da decadéncia, se é certo que só entáo se 
puseram a con1er fechados e eni silencío, para deixarem de 
repartir com os pobres, e a ter nao por honra e grandeza, 
antes por infa1nia, o precisar agasalhá-los e sustentá-los. 
Assen1elhavam-se nisto ao filho avarento de pai nobre, do 
con to que vem na C órte da Aldeia, o qual, tendo ajuntado 
em poucos anos imensa quantidade de ouro, guardava-o com 
tao solícito cuidado "co1no costumam os ·que com cobic;a e 
trabalho o adquiriram" l49. 

Ein realidade nao é pela maior temperan<;a no gosto das 
riquezas que se separam espanhóis ou portugueses de outros 
povos, entre os quais viria a florescer essa criac;ao tipica
mente burguesa que é a chamada mentalidade capitalista. Nao o 
é sequer por sua menor parvificencia, pecado que os moralis
tas medievais apresentavam como urna das modalidades mais 
funestas da avareza. O que principalmente os distingue 
é, isto sim, certa incapacidade, que se <liria congénita, de 
faze:- prevalecer qualquer forma de ordena<;ao impessoal e 
mecanica sobre as rela<;óes de caráter organico e comunal, 
como o sao as que se f undam no parentesco, na vizinhan~a 
e na amizade. 

4. pág. 164. - Natitreza e Arte. 

No célebre sermao da Sexagésima, pronunciado em 
1655 na capela real, em Lisboa, lembra Antonio Vieira que 
o pregar é em tudo comparável ao semear, "porque o se1near 
he hua arte que tem mays de natureza que de arte ; caya 
onde cahir" 150• Pensamento cujas raízes parecem n1ergulhar 
no velho naturalismo portugués. A compara<;ao entre o 

149 Fr.áncisco Rodrigues Lobo, Corte na Aldeia (l.ª ed., 1619), 
(Lisboa, 1945), pág. 136 e segs. 

150 P. Antonio Vieira, Sermoens, l.ª parte. (Lisboa, 1679), fl. 41. 
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pregar e o semear, Vieirta a teria tomado diretamente as 
Escrituras, ·elaborando .. a conforme seu argumento. O mes
mo já nao cabe dizer de sua image1n do céu estrelado, que 
se ajusta a concep<;óes correntes da época e nao apenas em 
Portugal. 

Segundo a observa<;ao de H. von Stein, ao ouvir 
a palavra Natureza, o homem dos séculos XVII e XVIII 
pensa imediatamente no firmamento; o do século XIX pensa 
em urna paisagem. Pode ser elucidativo, a esse respeito~ 

um confronto que, segundo parece, ainda n-ao foi tentado, 
com certa passagem de outro discípulo de Santo Inácio, Bal
tazar Gracián, que poderia representar, no caso, urna das 
fontes de Vieira. Na primeira parte (Crisi II) do Criticón, 
cuja publica<;áo antecede de quatro anos o mencionado 
sermao da Sexagésima, Andrenio, estranhando a disposi<;ao 
em que se acham as estrelas no céu, pergunta: ('Porque, ya 
que el soberano Artifice hermoseo tanto esta artesonada 
bóveda del niundo con tanto florón y estrellas, por que no 
las dispuso, decia yo, con orden y concierto, de modo que 
entretejieron vistosos lazos y formaron primorosos labores? 

- Ya te entiendo, acudió Critilo, qitisiera tu que estu
vieron dispuestas en forma, ya de un artificioso recamado, ya 
de un precioso joyel, repartidas con arte y correspondencia. 

- Si, sí, eso 1nisnio. Porque a más de que campearan 
,otro tanto y fuera un espectaculo ~uy agradable a la vista, 
t brillantisimo artificio, destruía con eso del todo el divino 
. hacedor aquel necio escrupulo de haberse hecho acaso y 
·declaraba de todo punto su divina Providencia" 151• 

' -
A última palavra cabe naturalmente a Critilo, para quem 

a Divina Sabedoria, formando e repartindo as estrelas, aten
deu a outra e mais importante correspondencia, "qual lo es 
de sus movimientos y aquel te1nplarse de influencias". 

151 Baltazar Gracián, "Criticón", Obras Completas {~adri, )944), . . . . 
pág. 43.S. 
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Antígona e Creonte. - Pedagogia moderna e as 
virtudes antifamiliares. - Patrimonialismo. - O 
"homem cordial". - Aversáo aos ritualismos: 
como se manifesta ela na vida social, na linguagem, 
nos negócios. - A religiáo e a exalta~áo dos va-

lores cordiais. 

O Estado, a:o contrário do que presumem a.1gutt~ 

eóricos, nao constitui urna amplia~áo do cír
. culo familiar e, a inda menos, urna integrac;áo de 

certos agrupamentos, de certas vontades particularis
tas, de que a f amília é o melhor exemplo. Nao existe, 
entre o círculo familiar e o Estado, urna grada~áo, 
mas antes urna descontinuidade e até urna oposi<;áo. 
A indistinc;áo fundamental entre as duas formas é 
prejuízo romantico que teve os seus adeptos mais 
entusiastas durante o século décimo nono. De acórdo 
com esses doutrinadores, o Estado e as suas insti
tuic;oes descenderiam em linha reta, e por simples 
evolu~áo, da Família, mediante urna espécie de gene
ratio aequivoca. A verdade, bem outra, é que per
tencem a ordens diferentes em essencia. Só pela 
transgressao da ordem doméstica e familiar é que 
nasce o Estado e que o simples indivíduo se faz cida
dao, contribuinte, eleitor, elegível, recrutável e res
ponsável, ante as leis da Cidade. Há nesse fato um 
triunfo nítido do geral sobre o particular, do inte
lectual sobre o material, do abstrato sobre o corpóreo 
e nao urna depura~ao sucessiva, urna espiritualizac;áo 
de formas mais naturais .e rudimentares, urna procis
sao das hipóstases, para falar como na íilosofia ale·· 
xandrina. A ordem familiar, em sua forma pura, é 
abolida por urna transcendencia. 
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Ninguém exprimiu com mais intensidade a opo
si<;áo e mesmo a incompatibilidade fundamental entre 
os dois princípios do que Sófocles. Creonte encarna 
a noc;ao abstrata, itnpessoal da Cidade em Iuta contra 
essa realidade concreta e tangível que é a farnília. 
Antígona, sepultando Polinice contra as ordena<;6es 
do Estado, atrai sobre si a cólera do irmao, que nao 
age em no1ne de sua vontade pessoal, 1nas da suposta 
vontade geral dos cidadaos, da pátria: 

E todo aquéle que acinta da Pátria 
e oloca seu amigo, eu o terei por nulo. 

O conflito entre Antígona ~ e Creonte é de todas , 
as eporas e preserva-se sua veen1encia ain1 la em nos sos -
di~s. Em todas as culturas, o processo pelo qual a 
le1 geral suplanta a Iei particular faz-se acompanhar 
de crises mais ou menos graves e prolongadas, que 
podem afetar profundamente a estrutura da socieda
de. O es tu do dessas crises constituí um do~; ten1as f un
damentais da história social. Que1n co111pare, por 
exemplo, o regirne do trabalho das .velhas corporac;6es e 
gremios de artesáos com a "escra vidáo dos salários ., 
nas usinas modernas, tem um elen1ento precioso para 
o julgamento da inquietac;áo social de nossos dias. 
Nas velhas corporac;oes, o mestre e seus aprendizes 
e jornaleiros formavam como urna só fa·.1nília, cujos 
membros se sujeitam a urna hierarquía· natural mas . ' 
que part1lham das mesmas privac;6es e con'.cortos. Foi 
o moderno sistema industrial que, separa:·1do os em
pregadores e empregados nos processos t le manufa-

, 
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tura e diferenciando cada vez mais suas f unc;óes, 
suprimí u a atmosfera de intimidade que reina va . entre 
uns e outros e estimulou os antagonismos de classe. 
O novo regime tornava mais fácil, além disso, ao 
capitalista, explorar o trabalho de seus empregado~, a 
tróco de salários ínfimos. 

Para o empregador moderno - assinala um 
sociólogo norte-americano - o en1pregado transior .. . 
ma-se em um simples número: a rela<;áo humana desa-
pareceu. A produc;áo em larga escala, a organizac;áo 
de grandes massas de trabalho e complicados me.ca
nismos para colossais rendimentos, acentuou, aparen
temente, e exacerbou, a separa<;áo das classes 
produtoras, tornando :inevitável um sentimento de ,. 
irresponsabilidade, da parte dos que dirigem, pelas 
vidas dos trabalhadores manuais. Compare-se o sis
tema de produc;áo, tal como existía quando o mestre 
e seu aprendiz ou empregado trabalhavam na mesma 
sala e utilizavam os mesmos instrumentos, com o que 
ocorre na organizac;áo habitual da corpora<;áo mo-
derna. No primeiro, as relac;6es de empregador e 
empregado eram pessoais e diretas, nao havia autori
dades intermediárias. Na última, entre o trabalhador 
manual e o derradeiro proprietário - o acionista -
existe toda urna hierarquia de f uncionários e autori
dades, representados pelo superintendente da usina, -o 
diretor-geral, o presidente da corporac;áo, a junta exe
cutiva do conselho de diretoria e o próprio conselho 
de diretoria. Como é fácil que a responsabilidade por 
acidentes do trabalho, salários· inadequados ou- condi-
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1 <;óes anti-higienicas, se perca de um extremo ao outro 
dessa série162• · 

A crise que acompanhou a transi~ao do trabalho 
industrial aqui assinalado pode dar urna idéia pálida 
das dificuldades que ~e opóem a aboli<;ao da velha 
ordem familiar por outra, em que as institui~oes e as 
rela<;oes sociais, fundadas em princípios ;bstratos, 
tendem a substituir-se aos la<;os de afeto e de sangue. 
Ainda boje persistem, aqui e ali, mesmo nas grandes 
cidades, algumas dessas famílias "retardatárias", con
centradas em si mesmas e obedientes ao velho ideal 
que mandava educarem-se os filhos apenas para 0 

círculo doméstico. Mas essas mesn1as tendem a <lesa·· 
parecer ante as exigencias itnperativas das novas con
di<;óes de vida. Segundo alguns pedagogos e psicólogos 
de nossos dias, a educa<;ao familiar deve ser apenas 
urna espécie de propedeutica da vida na sociedade 

' fora da família. E se bem considerarmos as teorias 
modernas, veremos que elas tenden1, cada vez mais, 
a separar o indivíduo da co1nunidade doméstica a 
libertá-lo, por assim dizer, das "virtudes" familia;es. 
Dir-se-á que essa separa<;ao e essa liberta<;ao repre
sentam as condiGóes primárias e obrigatórias de qual-. 
quer adapta<;ao a "vida prática". 

Nisso, a pedagogía científica da atualidade segue 
rumos precisamente opostos aos que preconizavam os 

, l~;l F. Stuart Cha pin, Cult·ural Change (Nova York, 1928), 
pag .... a . 

antigos métodos de educa<;ao. Um dos seus adeptos 
chega a observar, por exemplo; que a obediencia; urn· 
dos princípios básicos da velha educa~o, só <leve ser 
estimulada na medida en1 que possa permitir urna ado.!. 
<;ao razoá vel de opinióes e regras que a própria crian<;a 
reconhe<;a como formuládás por adultós que tenhahr' 
experiencia nos terrenos sociais em que ela ingressa. 
"Em particular - acrescenta - a crian<;a <leve ser 
preparada para desobedecer nos pontos em que sejan1 
falíveis as previsóes dos pais". Deve adquirir pro4 

gressivamente a individualidade, "único fundamento 
justo das rela<;óes familiares". "Os casos freqüen
tes em que os jovens sao dominados pelas maes e pais 
na escolha das roupas, dos brinquedos, dos interesses 
e atividades gerais, a ponto de se tornarem incompe
tentes, tanto social, como individualmente, quando nao 
psi copa tas, sao demasiado f reqüentes para serem igno
rados". E aconselha: "nao só os pais de idéias es
treitas, mas especialmente os que sao extremamente 
atilados e inteligentes, devem precaver-se contra essa 
atitude falsa, pois esses pais realmente inteligentes 
sao, de ordinário, os que mais se inclinam a exercer 
domínio sobre a crian<;a. As boas maes causam, pro
va velmente, maiores estragos do que as más, na acep
c;ao mais generalizada e popular <lestes vocábulos"163

• 

Com ef eito, onde quer que prospere e assente em 
bases muito sólidas a idéia de f amília - e principal-

153 Knight Dunlap, Civilized Life. The Principies ami Applica
tions of Social P sychology ( Ba.ltimore. 1935), pág. 189. 
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niente onde predomina a ~amíÍia de t1po patriarcal -
tende a ser precária e a lutar contra f ortes restric;óes 
a forma<;ao e evolu<;ao da sociedade segundo conceitos 
atuais. A crise de adapta<;ao dos indivíduos ao meca
nismo social é, assim, especialmente sensível no nosso 
tempo devido ao decisivo triunfo de certas virtudes 
antifaniiliares por excelencia, como o sao, sem dúvida, 
aquelas que repousam no espírito de iniciativa pessoal 
e na concorrencia entre os cidadaos. 

Entre nós, mesmo durante o Império, já se tinhan1 
tornado manifestas as lin1ita<;óes que os vínculos fami
liares demasiado estreitos, e nao raro opressivos, po
dem impor a vida ulterior dos indivíduos. Nao falta
vatn, sem dúvida, meios de se corrigirem os inconve
nientes que muitas vezes acarretam certos padróes de 
conduta impostas desde cedo pelo círculo doméstico. 
E nao haveria grande exagero em dizer-se que, se os 
estabelecin1entos de ensino superior, sobretudo os 
cursos jurídicos, fundados desde 1827 em Sao Paulo 
e Olinda, contribuíram largamente para a forma<;aó 
de homens públicos capazes, devemo-lo as possibilida·
des que, co1n isso, adquiriam numerosos adolescentes 
arrancados aos seus meios provinciais e rurais, de 
"viver por si", libertando-se progressiva1nente dos 
velhos lac;os caseiros, quase tanto con10 aos conheci
mentos que ministravam as faculdades. 

A personalidade social do estudante, moldada em 
tradi<;'6es acentuadamente particularistas, tradic;óes 
que, como se sabe, costumam ser decisivas e imperati
vas durante os primeiros quatro ou cinco anos de vida 
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da crian~a164, era forc;ada a ajustar-se, nesses casos, 
a novas situac;óes e a novas relac;óes sociais que im-. 
portavam na necessidade de ·urna revisao, por vezes 
radical, dos interesses, atividades, valores, sentimen-

~ 

tos, atitudes e crenc;as adquiridos no convívio da 
família. 

Transplantados para longe dos pais, muitos jovens, 
os "filhos aterrados" de que falava Capistrano de 
Abreu, só por essa forma conseguiam alcanc;ar un1 
senso de responsabilidade que Ihes fóra até entao ve
dado. N em sempre, é certo, as novas experiencias 
bastavam para apagar neles o vinco doméstico, a men
talidade criada ao contato de um meio patriarcal, tao 
aposto as exigencias de urna sociedade de homens 
livres e de inclinac;ao ca_da vez mais igualitária. Por 
isso mesmo Joaquim Nabuco pode dizer que "em nossa 
política e em nossa sociedad e ( ... ) , sao os órf áos, os 
<;tbandonados, que , vencem a luta, sobem e gover
nam"155. 

154 Margaret Mead, Ruth Shoule Cavan, John Dollard e Elea
nor W ernbridge, " The Adolescent World. Culture and Personality", 
The American Journal of Sociology, julho, 1936, pág. 84 e segs. 

155 "A perda da máe. na infancia - diz ainda - é um aconteci
rnento fundamental na vida, dos que transforrnam o homem, mesmo 
quando ·ete nao tem consciencia do abalo. Desde esse dia ficava decidido 
que Nabuco pertenceria a forte família dos que se fazcm asperamente 
por si mesmos, dos que anseiam por deixar o estreito conchego da casa 
e procurar abrigo no vasto deserto do mundo, em oposi~ao aos que 
contraem na intirnidadc materna o instinto doméstico predominante. 
Hércules nao se preocupa va de deixar os filhos na orfandad e, diz-nos 
Epictéto, porque sabia que nao há órfáos no mundo." - Joaquim Na
buco, op. cit., I, pág. 5. 

13 
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Tem-se visto como a crítica dirigida contra a 
tendéncia recente de alguns Estados para a criac;ao de 
vastos aparelhamentos de seguro e previdencia social, 
funda-se itnicamente no fato de deixarem margen1 
extremamente diminuta a a<;ao individual e tarnbém 
no definhamento a que tais institutos condenam toda 
sorte de competiwes.. Essa· argumentac;áo é .Própria 
de urna época em que, pela primeira vez na história, 
se erigiu a concorrencia entre os cidadaos, com todas 

. . 
as suas ·conseqüencias, em valor social positivo. 

Aos que, com razao de seu ponto de vista, conde
n~m por motivos parecidos os ambitos familiares 

, "" -
excessivamente estreit?s e exigentes, isto é, aos que 
os condenam por circunscreverem demasiado os hori
zontes da crianc;a dentro da paisagem doméstica, pode 
ser respondido que, em rigor, só hoje tais ambientes 
chegam a constituir, muitas vezes, verdadeiras esco-
1as de inadaptados e até de psicopatas. Em outras 
épocas, tudo contribuía para a maior harmonía e maior 
coincidencia entre as virtudes que se formam e se 
exigem no recesso do lar e as que asseguram a: pros
peridade social e a ordem entre os cidadáos. Nao 
está muito distante o tempo em que o Dr. J ohnson 
fazia, ante o seu biógrafo, a apología crua dos cas
tigos corporais para os educandos e recomendava a 
vara para "o terror geral de todos'". Parecia-lhe pre
f erível es se recurso a que se dissesse, por exemplo, ao 
aluno: - Se fizeres isto ou aquilo, serás mais esti
mado do que .teu irmao ou tua irmá. - Porque, se
gundo dizia a Boswell, a vara tem um efeito que 

RAÍZES DO BRASIL 207 

termina em si, ao passo que se forem incentivadas as 
emulac;oes e as comparac;oes de superioridade, lanc;ar
se-ao, com isso, as bases de um mal permanente, fa
zendo com que irmaos e irmás se detestem uns aos 
outros. 

No Brasil, onde imperou, desde tempos remotos, 
o tipo primitivo da família patriarcal, o desenvolvi
n1ento da urbanizac;ao ---:-- que nao resulta itnicamente 
do crescimento das cidades, mas também do cresci-
111ento dos meios de comunicac;ao, atraindo vastas 
, . 
areas rura1s para a esfera de influencia das cidades 
- ia acarretar um desequilíbrio social, cu jos ef eitos 
permanecem vivos ainda hoje. 

Nao era fácil aos detentares das posic;oes pú
blicas de responsabilidade, f armados por tal ambi
ente, comprecnderem a distinc;ao fundamental entre 
os domínios do privado e do público. Assim, eles se 
caracterizam justamente pelq que separa o funcioná
rio "patrimonial" do puro 'burocrata, conforn1e a 
definic;ao de Max Weber. Para o funcionário "pa
trimonial", a própria gestao política apresenta-se como. 
assunto de seu interesse particular; as func;oes, os 
empregos e os benefícios que deles a~fere, relacionam
se a direitos pessoais do funcionário e nao a interesses 
objetivos, como sucede no verdadeiro Estado burocrá
tico, em que prevalecem a especializac;ao das func;6es 
e o esforc;o para se assegurarem garantías jurídicas 
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aos cidadáos156
• .A escolha dos homens que iráo 

exercer func;óes públicas faz-se de acordo com a con
fianc;a pessoal que merec;am os candidatos, e muito 
menos de acordo com suas capacidades próprias. Falta 
a tudo a ordenac;áo impessoal que caracteriza a vida 
no Estado burocrático. O funcionalismo patrimonial 
pode, com a progressiva divisáo das func;oes e com 
a racionalizac;áo, adquirir trac;os burocráticos. Mas 
em sua essencia ele' é tanto mais di'f eren te do buro
crático, quanto mais caracterizados estejam os dois 
tipos. 

· No Brasil, pode dizer:-se que só excepcionalmente 
tivemos um sistema administrativo e um corpo de 
funcionários puramente dedieados a interesses obje
tivos e fundados nesses interesses. Ao contrário, é 
possível acompanhar, ao longo de nossa história, o 
pr~.dom~nio constante. das vontades particulares que 
encontram seu ambiente próprio em círculos fechados 
e poµco acessíveis a urna ordenac;ao impessoal. Dentre 
esses ~írculos, foi sem dúvida o da família aquele 
que se exprimiu com n1ais f or<;a e desenvoltura em 

; . 
nossa sociedade. E um dos efeitos decisivos da supre-
1nacia incor:itestável, absorvente, do núcleo familiar -
a esfera, por excelencia dos chamados "contatos pri
mários", dos lac;os de sangue e de cora<;áo - está 
em que as relac;6es que se criam na vida doméstica 
sempre forneceram o modelo obrigatório de qualquer 
composic;ao social entre nós. Isso ocorre mesmo onde 

156 Max Weber, op. cit., II, pág. 795 e segs. 
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as instituic;oes democráticas, fundadas em princípios 
neutros e abstratos, pretendem assentar a sociedade 
em normas antiparticularistas. 

J á se disse, numa expressáo feliz, que a contri
buic;áo brasileira para a civilizac;ao será de cordiali
dade - daremos ao mundo o "homem cordial"157• A 
lhaneza no trato, a hospitalidade, a generosidade, vir..:. 
tudes tao gabadas por estrangeiros que nos visi tam, 
representam, com ef eito, um trac;o definido do caráter 
brasileiro, na medida, ao menos, em que permanece 
ativa e fecunda a influencia ancestral dos padroes de 

157 A expressáo é do escritor Ribeiro Couto, em carta dirigida 
a Alfonso Reyes e por éste inserta em sua publica~áo M onterey. Nao 
parecería necessário reiterar o que já está implícito no texto, isto é, 
que a palavra " cordial" há de ser tomada, oeste caso, em seu sentido 
exato e estritamente etimológico, se nao tivesse sido contrariamente in
terpretada em obra recente de autoria do Sr. Cassiano Ricardo onde 
se fala no hom.em cordial dos aperitivos e das " cordiais sauda~oes", 

"que sao fechos de cartas tanto amáveis como agressivas" e se antepóe 
a cordialidade assim entendida o "capital sentimento'1 dos brasileiros, 
que será a bondade e até mesmo certa " técnica da bondade", " urna 
bondade mais envolvente, mais política, mais assimiladora". 

Feito este esclarecimento e para melhor frisar a diferenc;a, em 
verclade fundamental, entre as idéias sustentadas na referida obra e as 
sugestóes que propoe o presente trabalho, cabe dizer que, pela expressáo 
•' cordialidade", se eliminam aqui, deliberadamente, os juízes éticos e as 
intenc;óes apologéticas a que parece inclinar-se o Sr. Cassiano Ricardo, 
quando prefere falar em "bondade" ou ern "homem bom". Cumpre 
ainda acrescentar que essa cordialidade, estranha, por um lado, a todo 
formalismo e convencionalismo social, nao abrange, por outro, apenas e 
obrigatoriamente, sentimentos positivos e de concórdia. A inimizade 
bem pode ser tao cordial como a amizade, nisto que urna e outra nascem 
do coraflio, procedem, assim, da esfera do íntimo, do familiar, do 
privado. Pertencem, efetivamente, para rer·orrer a termo consagrado 
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convívio humano, informados no meio rural e patriar
cal. Seria engano supor que essas virtudes possam 
significar "boas maneiras", civilidade. Sao antes de 
tudo express6es legítimas de um fundo einotivo extre
mamente rico e transbordan te. Na civilidade há qual
quer coisa de coercitivo - ela pode exprimir-se en1 
mandamentos e em sentenc;as. Entre os japoneses, 
ond~, como se sabe, a polidez envolve os aspectos 
mais. ordinári?s do convívio social, chega a ponto de 
confundir-se, por vezes~ com a reverencia religiosa. 
J á houve quem notas se este fato significativo, de que 
as formas exteriores de venera~ao a divindade, no 
cerimonial xintoísta, nao dif erem essencialmente das 
maneiras sociais de demonstrar respeito. 

N enhum povo está mais distante dessa noc;ao 
ritualista da vida do que o l;>rasileiro. Nossa fo'rma 
ordinária de convívio social é, no fundo, justamente o 
~ontrário da polidez. Ela pode iludir na aparencia 
- e isso se explica pelo fato de a atitude polida con
.sistir precisamente em urna espécie de mímica delibe
rada de manifestac;oes que sao espontaneas no "homem 

pela moderna sociologia, ao domínio dos "grupos primários'', cuja 
unidade, segundo observa o próprio elaborador do conceito " nao é 
somente de harmonía e amor". A amizade, desde que .abandona o ambito 
circunscrito pelos sentimentos privados ou íntimos, passa a ser, quando 
muito, benevolencia, pósto que a imprecisio vocabular admita maior 
extensáo do conceito. Assim como a inimizade, sendo pública ou polí
tica, nao cordial, se chamará mais precisamente hostilidade. A distini;ao 
entre inimizade e hostilidade, f ormulou-a de modo claro Carl Schmitt 
recorrendo ao léxico latino: "H ostis is est cum quo publice bellum 
habemus ( ... ) in qiio ab ininiico differt, qui est is, quocu1n habemus 
P . d' ,, nvata o 1a .•• 
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cordial": é a forma natural e viva que se converteu 
em fórmula. Além disso a polidez é, de algum modo, 
organizac;ao de defesa ante a sociedade. Detém-se 
na parte exterior, epidérmica do indivíduo, podendo 
mesmo servir, quando necessário, de pe<;a de resisten
cia. Equivale a um disfarce que permitirá a cada 
qual preservar intatas sua sensibilidade e suas emo--~oes. 

Por meio de semelhante padronizac;ao das formas 
exteriores da cordialidade, que nao precisam ser legí
timas para. se manifestarem, revela-se um decisivo 
triunfo do espírito sobre a vida. Armado dessa más
cara, o indivíduo consegue manter sua supre1nacia 
ante o social. E, ef etivamente, a polidez implica urna 
presen~a contínua e soberana do indivíduo. 

No "homem cordial", a vida em sociedade é,, de 
certo modo, urna verdadeira liberta~ao do pavor que 
ele sente em viver consigo mesmo, em apoiar-se sobre 
si próprio em todas as circunstancias da existencia. 

1 

Sua maneira de expansao para com os outros reduz 
o indivíduo, cada vez mais, ·a parcela social, periférica, 
que no brasileiro - como bom americano - tende 
a ser a que .mais in1porta. Ela é antes um viver nos 
outros. Foi a esse tipo. humano que se dirigiu Nietzs
che, quando disse: "V osso mau amor de vós mesmos 
vos faz do isolamento um cativeiro"158• 

Nada mais significativo dessa aversao ao ritua
lismo social, que exige, por vezes, urna personalidade 

158 Friedrich Nietzsche, W erke, Alf red Kroner Verlag, IV 
(Leipzig, s. d.), pág. 65. 
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f ortemente homogenea e equilibrada em todas as suas 
partes, do que a dificuldade em que se sentem, 
geralmente, os brasileiros, de urna reverencia prolon
gada ante um superior. Nosso temperamento admite 
fórmulas de reverencia, e até de bom grado, mas 
quase somente enquanto nao suprimam de todo a pos
sibilidade de convívio mais familiar. A manifesta<;ao 
normal do respeito em outros povos tem aqui sua 
réplica, em regra geral, no desejo de estabelecer inti
midade. E is so ·é tanto mais específico, quanto se 
sabe do apego freqüente dos portugueses, tao próxi
mos de nós em tantos aspectos, aos títulos e sinais 
de reverencia. 

No domínio da lingüística, para citar um exem
plo, esse modo de ser parece refletir-se em nosso 
pendor acentuado para o emprego dos diminutivos. 
A termina<;áo "inho", aposta as palavras, serve para 
nos familiarizar mais com as pessoas ou os objetos e, 
ao mesmo tempo, para \hes . dar relevo. E' a maneira 
de f aze-los mais acessíveis aos sentidos e tambén1 
de aproximá-los do cora<;ao. Sabemos como é fre
qüente, entre portugueses, o zombarem de certos abusos 
desse nosso apego aos diminutivos, abusos tao ridículos 
para eles quanto o é para nós, muitas vezes, a pie
guice lusitana, lacrimosa e amarga159

• Um estudo 
atento das nossas formas sintáxicas traria, sem dúvi
da, revela~óes preciosas a esse respeito. 

159 O mesmo apego aos diminutivos f oi notado por folcloristas, 
gramáticos -e dialetólogos em terras de língua espanhola, especialmente 
da América, e até em várias regióes da Espanha ( Andaluzia, Salamanca, 
Aragáo ... ) . Com razao observa Amado Alonso que a abundancia de 
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A mesma ordem de manif esta~óes _pertence · certa
men te a tendencia para a omissao do nome de f amília 
no tratamento social. Em regra é o nome individual., 
de batismo, que prevalece. Essa tendencia, que entre 
portugueses resulta de urna tradi<;ao com velhas raízes 
- como se sabe, os nomes de f amília só entram a 
predominar na Europa crista e medieval a partir do 
século XII - acentuou-se estranhamente entre nós. 
Seria talvez plausível relacionar tal fato a sugestáo 
de que o uso do simples prenome importa em abolir 
psicologicamente as barreiras determinadas pelo fato 

testemunhos semelhantes e relativos as ~onas mais distintas, prejudica 
o intento de se interpretar o abuso de diminutivos como particularismo 
de cada urna. Resta admitir, contudo, que esse abuso seja um tra,o 
do regional, da linguagem das regióes enquanto oposta a geral. E como 
a oposi~ao é maior nos campos do que nas cidades, o diminutivo re
presenta.ria sobretudo um trac;o da fata rural. "A profusao destas formas 
- diz Alonso - denuncia um caráter cultural, urna forma socialmente 
plasmada de comportamento nas relac;óes coloquiais, que é a reiterada 
manifestac;ao do tom amistoso em quem fata e sua petic;áo de recipro
cidade. Os ambientes rurais e dialetais que criaram e cultivam essas 
maneiras sociais costumam ser avessos aos tipos de relac;óes interpes
soais mais disciplinadas das cidades ou das classes cultas, porque os 
julgam mais convencionais e mais insinceros e inexpressivos do que os 
seus". Cf. Amado Alonso, "Noción, Emocion, Acción y Fantasia 
en los Diminutivos", Volkstum und Kultur der Romanen, VIII. l.º 
(Harnburgo, 1935), págs. 117-18. No Brasil, onde esse trac;o persiste, 
mesmo nos meios mais fortemente atingidos pela urbanizac;ao progressiva, 
sua presenc;a pode denotar urna lembranc;a e um survival, entre tantos 
outros, dos- estilos de convivencia humana plasmados pelo ambiente rural 
e patriarcal, cuja marca o cosmopolitismo dos nossos dias ainda nao / 
conseguiu apagar. Pode-se dizer que é um trac;o nítido da atitude 
"cordial", indiferente ou, de algum modo, oposta as regras chamadas, e 
nao por acaso, de civilidade e 11-rbanidade. U ma tentativa de estudo da 
influencia exercida sobre nossas fonnas sintáxicas por motivos psicoló
gicos semelhantes encentra-se em Joáo Ribeiro, Língua Nacional (Sao 
Paulo, 1933). p. 11. 
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de existirem f amílias diferentes e independentes urnas 
das outras. Corresponde a atitude natural aos grupos 
humanos que, aceitando de bom grado urna disciplina 
da simpatia, da "concórdia", repelem as do raciocínio 
abstrato ou que nao tenham como fundamento, para 
empregar a terminologia de Tonnies, as comunidades 
de sangue, de lugar ou de espírito16º. 

O desconhecimento de qualquer forma de convívio 
que nao seja <litada por urna ética de fundo emotivo 
representa um aspecto da vida brasileira que raros 
estrangeiros chegam a penetrar con1 f acilidade. E é 
tao característica, entre nós, essa maneira 

1
de ser, que 

nao desaparece sequer nos tipos de atividade que devem 
·alimentar-se normalmente da concorrencia. Um ne-
gociante de Filadélfia manifestou certa vez, a André 
Siegfried, seu espanto ao verificar que, no Brasil como 
na Argentina, para conquistar um f regues tinha ne
. cessidade de f azer dele um amigo161

• 

Nos so velho catolicisn10, tao característico, que 
-permite tratar os santos com : urna, intimidade quase 
desrespeitosa e que <leve parecer estranho as almas 
verdadeiramente religiosas, provém ainda dos mesmos 
motivos. A popularidade, entre nós, de urna Santa 
Teresa de Lisieux - Santa Teresinha - resulta mui
to do caráter intimista que pode adquirir seu culto, 
.culto amável e quase fraterno, que se acomoda mal 
as cerimónias e suprime as distancias. E' o que 

160 Ou sejam as categorias: 1) de l)arentesco; 2) de vizinhan~a; 
.3) de amizade. 

161 André Siegfried, Amérique Latine (Paris, 1934), pág. 148. 

, 
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também ocorreu com o nosso menino Jesus, compa
nheiro de brinquedo das crian\as e que faz pensar 
menos no J esus dos evangelhos canónicos do que no 
de certos apócrifos, principalmente as diversas reda
~óes do Evangelho da Infancia. Os que assistiram. 
as festas do Senhor Born J esus de Pirapora, em Sao 
Paulo, conhecem a história do Cristo que desee do 
altar para sambar com o povo. 

Essa formá .de culto, que tem antecedentes na 
península ibérica, também aparece na Europa Medie
val e justamente com a decadencia da religiao pala
ciana, superindividual, em que a vontade comum se 
manifesta na edifica\ao dos grandiosos monumentos 
góticos. Transposto esse período - afirma um histo
riador - surge um scntimento religioso mais humano 
e singe1o. Cada casa quer ter sua capela própria, 
-0nde os moradores se ajoelham ante o padroeiro e 
protetor. Cristo, Nossa Senhora e os santos já nao . . . 
:aparecem como entes privilegiados ~ eximidos de qual-
1quer sentimento humana. Todos, fidalgos e plebeus, 
querem estar em intimidade ~on1 as sagradas criaturas 
·e o próprio Deus é um an1igo familiar, doméstico e 
próximo - o aposto do Deus "palaciano", a quem o 
·Cavaleiro, de joelhos, vai prestar sua homenagem, como 
.:i. um_ senhor feudal1 62

• 

O que representa semelhante atitude é urna trans
posi~ao característica para o domínio do religioso desse 
horror as distancias que parece constituir, ªº menos 

162 Prof. Dr. Alfred Von Martin, "Kultursoziologie des Mit
i'telalters", Handworterbuch der Soziolog1e (Stuttgart, 1931), pág. 383. 

... 
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até agora, o tra<;o mais específico do espírito brasi
leiro. Note-se que ainda aqui nós nos comportamos 
de modo perf eitamente contrário a atitude já assina
lada entre japoneses, onde o ritualismo invade o ter
reno da conduta social para dar-lhe n1ais rigor. No 
Brasil é precisamente o rigorismo do rito que se 
afrouxa e se humaniza. 

Essa aversao ao ritualismo conjuga-se mal, -
como é f áéil imaginar - com um sen timen to reli 
gioso verdadeiramente profundo e consciente. N ew
man, em um dos seus sermóes anglicanos, exprimia 
a "firme convic<;ao" de que a nac;ao inglesa lucraria 
se sua religiao fosse mais supersticiosa, more bigoted_, 
se estivesse mais acessível a influencia popular, se 

• 
falasse mais diretamente as imaginac;óes e aos cora-
c;óes. No Brasil, ao contrário, foi justamente o nosso 
culto sem obriga<;óes e sem rigor, intimista e familiar, 
a que se poderia chamar, com alguma impropriedade, 
"democrático", um culto que dispensava no .fiel todo 
esforc;o, toda diligencia, tóda tirania sobre si mesmo, 
o que corrompeu, pela base, o nosso sentimento reli
gioso. E' significativo que, a_o tempo da famosa ques
tao eclesiástica, no Império, urna luta furiosa, que 
durante largo tempo abalou o país, se tenha travado 
soinente porque D. Vital de Oliveira se obstinava. 
em nao abandonar seu "excesso de zelo". E o mais. 
grave é que, entre os acusadores do hispo de Olinda, 
por sua intransigencia, que lhes parecia imperdoável 
e criminosa, figurassem nao poucos católicos, ou que 
se imaginavam sinceratnente católicos. 
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A urna religiosidade de superf ície, menos atenta 
ao sentido íntimo das cerimónias do que ao colorido 
e a pompa exterior, quase carnal em. seu apego ao 
concreto e em sua rancorosa incompreensao de toda 
verdadeira espiritualidade; transigente, por isso mes
mo que pronta a acordos, ninguém pediria, certamente, 
que se elevasse a produzir qualquer ·moral social po
derosa. Religiosidade que se perdía ·e se conf undia 
num mundo sem ·forma e que, por is so mesmo, nao 
tinha fórc;as para lhe inipor urna ordem. Assim, ne
nhuma elaborac;ao ·política seria possível senáo f ora 
dela, fora de um culto que só apelava para os senti-· 
mentas e os sentidos e quase nunca .para · a razao e a 
vontade. Nao admira pois, que nossa Republica tenha 
sido fe ita pelos positivistas, e nossa Independencia 
fósse obra de mac;ons. A ,estes se entregou com tanta 
publicidade nos so primeiro Imperador, que o fato 
chegaria a alarmar o · próprio Príncipe de Meternich . 

• 
pelos perigosos exemplos que encerrava sua atitude. 

A pouca devoc;ao dos brasileiros e até das brasi
leiras é coisa que se impoe ao~ olhos ._de todos os 
viajantes estrangeiros, desde os tempos do Padre 
Fernao Cardim, que dizia das pernambucanas qui
nhentistas serem "muito senhoras e nao muito devotas. 
nem freqüentam as missas, pregac;oes, confissoes, 
etc."163

• Auguste de Saint-Hilaire, que visitou a ci
dade de Sao Paulo pela semana santa de 1822, conta-

163 Femao Cardim, Tratados da Terra e Gente do B,.asi1 (Rio 
de J aneiro, 1925), pág. 334. 
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nos como lhe doía a pouca atenc;áo dos fiéis durante 
os servi<;os religiosos. "Ninguém se compenetra do 
espírito das solenidades" - observa. - "Os homens 
mais distintos delas participam apenas por hábito, e 
o povo comparece como se fósse a un1 folguedo. No 
of ício de Endoenc;as, a maioria dos presentes receben 
a comunhao da mao do hispo. . Olhavam a direita e 
a esquerda, conversavam antes desse momento solene 
e recome<;avam a conversar logo .depois". As ruas, . 
acrescenta pouco adiante, "viviam apinhadas de gente, . 
que corria de igreja a igreja, mas somente para ve-lasy 
sem o n1enar sinal de f ervor"164

• 

Em verdade, muito pouco se poderia esperar de 
urna devo<;áo que, como essa, quer ser continuamente 
sazonada por condin1entos fortes e q11e, para ferir as 
almas, há de ferir ·prin1eirar11ente os olhos e os ouvidos. 
"Em meio do ruído e da mixórdia, da jovialidade e 
da ostentac;áo que caracterizam todas essas celebra-: 

c;óes gloriosas, po1nposas) esplendorosas") nota o Pas
tor Kidder, "quem deseje encontrar, já nao digo estí
mulo, mas ao menos lugar pata um culto mais espiri
tual, precisará ser singularmente fervoroso"165

. Outro 
visitante, de meados do século passado, manifesta pro
fundas dúvidas sobre a possibilidade de se implanta
rem algum dia, no Brasil, formas mais rigoristas de 
culto. Conta-se que os próprios protestantes logo de-

164 Auguste de Saint-Hilaire, Voyage au Rio Gratide do Sul 
(Orleans, 1887), pág. 587. 

165 Rev. Daniel P. Kidder, Sketches of Residence and Travels 
in Bra.zil, I (Londres, 1845), pág. 157. 
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generam aqui, exclama. E acrescenta: "E' que o 
clima nao favorece a severidade das seitas nórdicas. 
O austero metodismo ou o puritanismo jamais flo
resceráo nos trópicos"166

• 

A exaltac;áo dos valores cordiais e das formas 
concretas e sensíveis da religiao, que no catolicismo 
tridentino parecem representar urna exigencia do es
f or<;o de_ reconquista espiritual e da propaganda da 
fé perante a ofensiva da Reforma, encontraram entre 
nós um terreno de eleic;áo e acomodaram-se bem a 
outros aspectos típicos de nosso comportamento social. 
Em particular a nossa aversao ao ritualismo, explicá
vel até certo ponto nesta "terra remissa e algo melan
cólica", de que falavam os primeiros observadores 
europeus, por is to que, no fundo, o ritualismo nao nos 
é necessário. Normalmente nossa rea<;áo ao meio en1 
que vivemos nao é urna rea<;ao de def esa. A vida 
íntima do brasileiro nem é bastante coesa, nem bas
tante disciplinada, para envolver e dominar toda a 
sua personalidade, integrando-a, como pe<;a consciente, 
no conjunto social. ~le é livre, pois, para se abandonar 
a todo o repertório de idéias, gestos e formas que en
contre em seu caminho, assimilando-os f reqüentemen
te sem maiores dif iculdades. 

166 Thomas Ewbank, Life in Brazi,l or a Journal of a Vi.sil to 
the lana of thg Cocoa and the Palm (Nova York, 1856), pág. 239. 
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Finis operantis. - O sentido do bacharelismo. 
- Como se pode explicar o bom exito dos posi
tivistas. - As origens da democracia no Brasil: 
um mal-entendido. - Etos e Eros. N ossos ro
manticos. - Apego bizantino aos livros. - A mi
ragem da alfabetiza<;ao. - O desencanto da 

realidad e. 

E ssa aptidao para o social está longe de consti
tuir um f ator apreciável de ordem coletiva. Por 
isso mesmo que relutamos em aceitar um prin

cípio superindividual de organiza<;áo e que o próprio 

culto religioso se torna entre nós excessivamente hu

mano e terreno, toda a nossa conduta ordinária de
nuncia, com freqüencia, um apego singular aos valo
res da personalidade configurada pelo recinto domés

tico. Cada indivídtto, nesse caso, afirma-se ante os 
seus semelhantes indiferente a lei geral, onde esta lei 

contrarie suas afinidades emotivas, e atento apenas 
ao que o distingue dos demais, do resto do mundo. 

Assim, só raramente nos aplicamos de corpo e 
. ' . 

alma a ·um objeto exterior a nós mesmos. E quando 

f ugimos a norma é por simples gesto de retirada, des

compassado e sem controle, jamais regulados por livre 
iniciativa. Somos notoriamente avessos as atividades 
morosas e monótonas, desde a criac;áo estética até 
as artes servís, em que o sujeito se submeta delibera
damente- a um mundo distinto dele·: a personalidade 
individual dificihnente suporta ser comandada por um 
sistema exigente e disciplinador. E' f reqüente, entre 
os brasileiros que se .presumem intelectuais, a f acilidade 
com que se alimentam, ao mesmo tempo, de doutrinas 
dos mais variados matizes e com que sustentam, simul-

• 
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tanean1ente, as convic<;oes mais díspares. Basta que . ~ . ' . . 
tais doutrinas e conv1cc;oes se possam 1mpor a 1mag1-
na~o por urna roupagem vistosa: palavras bonitas 
ou argumentos sedutores. A contradic;ao que porven
tura possa existir entre elas parece-lhes tao pouco 
chocante, que alguns se alarmariam e se revoltarian1 
sinceramente qu~ndo nao achássemos legítima sua ca
pacidade de aceitá-las com o mesmo entusiasmo. Nao 
há, talvez, nenhum exagero em dizer-se que quase 
todos os nossos homens de grande talento sao uro 
I?Ouco dessa espécie. 

No trabalho nao buscamos senao a própria satis
f a~áo, ele tem o seu f im. em nós mesmos e nao na 
obra: um finis operantis, nao um finis operis. As 
atividades prof issionais sao, aqui! mer9s acidentes na 
vida dos indivíduos, ao oposto do que sucede entre 
outros povos, onde as próprias palavras que indicam 
semelhantes atividades podem adquirir acento quase 
religioso1

g
7

• 

167 A noc;ao de Beruf ou calling foi agudamente analisada por 
Max Weber em seu estudo bastante conhecido sobre a ética protestante 
e o espírito do capitalismo. Podem-se acolher com reservas as tenden
cias, de que nao se acha imunc o grande sociólogo, para acentuar em 
demasia, na explana(,;ao de determinados fenómenos, o significado . das 
influencias puramente morais ou intelectuais em detrimento de outros 
fatóres porventura mais decisivos. No caso, o da influencia do "espírito 
protestante" na forma(,;aO da mentalidade capi~lista errt prejuíto 'de movi
mentos económicos, cujo efeito se fez sentir em particular nos países 
n6rdicos onde vingaria a predicac;ao protestante, principalmente calvinista. 
Parecem .procedentes, neste sentido, algumas das limitac;óes que a tese 
central de M. Weber, no ensaio acima citado, opuseram historiadores 
como Brentano e Tawney. Essas timitac;óes nao invalidam, entretanto, 
a afirmac;áo de que os povos protestantes vieram a ser portadores de· 
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Ainda hoje sao raros, no Brasil, os médicos, advo
gados, engenheiros, jornalistas, professóres, f uncio
nários, que se Iimitem a ser homens de sua prof issao. 
Revemos constantemente o fato observado por Bur
meister nos come~os de nossa vida de na~áo livre : 
"ninguém aqui procura seguir o curso natural da car
reira iniciada, mas cada qual almeja alcan\ar aos 
saltos os altos postos e cargos rendosos: e nao raro 
o conseguem". "O alferes de linha - dizia - sobe 
aos pulos a major e a coronel da milícia e cogita, de
pois, etn voltar para a tropa de linha com essa gradua-

i 
urna étic.a do trabalho que contrasta singularmente com a das nac;óes 
predominantemente católicas. Entre estas, conforme notou Weber, falta 
as palavras que indicam atividade profissional o timbre distintamente 
religioso que lhes corresponde, sem excec;ao, nas língua.s germanicas. 
Assim é que nas traduc;óes portuguesas da Bíblia se recorre ao conceito 
eticamente incolor de " obra" onde as versoes protestantes empregam 
calling ou Beruf. Apenas nos casos onde se pretende designar expres
samen.te a idéia de chamado a salvac;ao eterna, como, por exemplo, na 
Primeira Epístola aos Coríntios, VII; 20, trazem as versóes portuguesas 
o termo vocac;áo, que é o equivalente semantico de Beruf e calling, em 
seu sentido originário. Circunstancia que reflete bern, no caso pro
testante, essa moral puritana admiravelmente exposta por Tawney, para 
a qual o trabalho nao é simplesmente urna im·posic;ao da natureza ou 
um castigo divino, mas antes urna espécie de disciplina ascética, " mais 
rigorosa do que as de quaisquer ordens mendicantes - disciplina imposta 
pela vontade de Deus e que <levemos seguir, nao solitariamente, mas 
pela fiel e pontual execuc;ao dos deveres seculares". "Náo se trata ape
nas de meios económicos que possarn ser abandonados, urna vez satis
f eitas as exigencias físicas. Trata-se de um fim espiritual, pois somente 
nele a alma pode estar sa, e que deve ser executado corno dever moral, 
ainda quando tenha cessado de ser urna necessidade material". O verda
deiro cristáo há de confinar-se ao círculo dos seus negócios e fugir a 
tóda ociosidade, porque os que sao pródigos com o tempo desdenham 
a própria alma. Há de preferir a ac;ao a contemplac;áo, que é urna 
tspécie de indulgencia para consigo mesmo. O rico nao tem maiores 
escusas para deixar de trabalhar do que o pobre, embora deva empregar 
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~o. O f uncionário público esf orc;a-se por obter colo
cac;ao de engenheiro e o i:nais talentoso engenheiro 
militar abandona sua carreira ·para ocupar o cargo 
de arrecadador de direitos de alfandega. O oficial 
de marinha aspira ao uniforme de chefe de esquadra. 
Ocupar cinco ou seis cargos ao mesmo tempo e nao 
exercer nenhum, é coisa nada rara". 

As nossas academias diploqiam todos os anos 
centenas de novos hacharéis, que só excepcionalmente 
f arao uso, na vida prática, dos ensinamentos recebidos 
durante o curso. A inclina<;áo geral para as prof is
soes liberais, que em capítulo anterior já se tentou 
interpretar como aliada de nossa formac;áo colonial e 
agrária, e relacionada com a transic;áo brusca do 
domínio rural para a vida urbana, nao é, aliás, um 
f enomeno distintamente nosso, como o querem alguns 
publicistas. Poucas terras, por exemplo, parecem ter 
sido tao infestadas pela ;"praga do bacharelismo" 
quanto o foram os Estados Unidos, durante os anos 
que se seguiram a guerra da Independencia : é no
tória a in1portancia que tiveram os graduates na Nova 
Inglaterra, apesar de todas as preven<;oes do purita-

sua riqueza em alguma ocupac;ao útil a coletividade. A cobic;a é 
1)erigosa para a alma ; mais perigosa, porém, é a pregui<;a. O luxo, a 
ostenta<;áo, o prazer irrestrito, nao tem .c.abimento na conduta de uro 
cristao. Até mesmo a devo<;ao excessiva aos amigos e parentes há de 
ser evitada, ~or ocupar, muitas vezes, o lugar que se deve consagrar ao 
amor de Deus. " Em suma, a vida crista <leve ser sistemática e orga
nizada: produto de urna vontade férrea e de urna inteligencia fria". 
Cf. Max Weber, Die Protestantische Ethik und der Geist des Kapita
lismiM (Tübingen, 1934), pág. 63 e segs. Cf. também R. H. Tawney, 
op. cit., pp. 242 s. 
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nismo contra os legistas, que a leido Senhor pareciam 
querer sobrepor as simples leis humanas168

• E aos 
que nos censuram por sermos urna terra de advogados, 
onde apenas os cidadaos formados em Direito ascen
dem em regra as mais altas posi<;oes e cargos pÜblicos, 
poder-se-ia observar que, ainda nesse ponto, nao cons
tituímos urna singularidad e: advogados de prof is sao 
foram, em sua maiotia, os membros da Convenc;áo 
de Filadélfia169

; advogados sao ainda em nossos dias, 
metade dos elementos das legislaturas estaduais e do 
Congresso dos .Estados Unidos; advogados tem sido 
todos os presidentes da República norte-americana que 
nao foram generais, com as ünicas excec;5es de Har
ding e de Hoover. Exatamente como entre nós. As 
críticas a es se fato sao lá ,quase tao f reqüentes quanto 

168 Haverá talvez, exagero na afirma<;ao de Max Weber, de que 
raros países f oram tao ricos em graduates quanto a Nova Inglaterra nos 
primeiros anos de sua existencia. Ao menos se, com esse termo, se 
pretendam abranger os diplomados que se destinassem a outros ministé
rios além do eclesiástico. Com relac;ao a advocacia e mesmo a magis
tratura, sabe-se positiv,amente que na Nova Inglaterra, como em todas 
as colonias britanicas da América do Norte, f oram praticadas por leigos 
durante os primeiros tempos e quase até meados do século XVIII. 
Cf. James Truslow Adams, Provincial Society (Nova Jorque, 1943) 
p. 14. O prestígio político dos advogados só principia a firmar-se, e ainda 
assim contra f ortes resistencias partidas dos meios mais conservadores, 
por volta de 1754 e atinge seu ponto culminante no período que antecede 
imediatamente a Revoluc;áo. Ver, a esse respeito, J. F. Adams, op. cit., 
págs. 313 s. e sobretudo Evarts Houtell Greene, The Revolu.tionary Gene
ration (Nova Iorque, 1943), págs. 80 ss. 

169 Charles A. Beard, que salienta esse fato em sua obra boje 
clássica sobre a interpreta~ao económica d~ Constituic;ao dos Estados 
Unidos, observa, ao mesmo tempo, que nenhum dos membros da con
venc;áo representava, nos seus interesses económicos pessoais, a pequena 
lavoura ou os ofícios mecanicos. - Charles A. Beard, op. cit., pág. 189. 
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aqui e já se lembrou o contraste evidente com o que 
ocorre na Gra-Bretanha, onde nao houve wn único 
primeiro-ministro advogado durante todo o século que 
vai de Perceval a Asquith17º. 

Apenas, no Brasil, se fatores de ordem econó
mica e social - comuns a todos os países americanos 
-- devem ter contribuído largamente para o prestígio 
das profissoes liberais, convém nao esquecer que o 
mesmo prestígio já as cercava tradicionalmente na 
mae-pátria. Em quase todas as ·épocas da história 
portuguesa urna carta de bacharel valeu quase tanto 
como urna carta de recomenda<;ao nas pretensoes a 
altos cargos públicos. No século XVII, a crer no 
que afian<;a a Ar.te de Furtar, mais de cem estudantes 
conseguiam colar grau na Universidade de Coimbra 
todos os anos, a fim de obterem empregos públicos, 
sem nunca terem estado em Coimbra. 

De qualquer modo, ainda no vício do bacharelis
mo ostenta-se tan1hém nossa tendencia para exaltar 
acima de tudo a personalidade individual como valor 
próprio, superior as contingencias. A dignidade e 
importancia que conf ere o título de doutor pern1item 
ao indivíduo atravessar a existencia com discreta com
postura e, em alguns casos, podem libertá-lo da ne-
ces·sidade de urna ca<;a incessante aos bens materiais, 
que subjuga e humilha a personalidade. Se nos dias 
atuais o nosso ambiente social já nao permite que 
essa situa~ao privilegiada se mantenha cabalmente e 

170 Zechariah Chafee, Jr., "The Law", Civilizati.on in the Unite'd 
States, An Jnquiry by Thirty Americans (Nova York, 1922), pág. 53. 
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se o prestigio do bacharel é sobretudo urna reminis
cencia de condic;oes de vida material que já nao se 
reproduzetn de n1odo pleno, o certo é que a maioria, 
entre nós, ainda parece pensar nesse particular pouco 
diversamente dos nossos avós. O que importa salien
tar aqui é que a origem da seduc;ao exercida pelas 
carreiras liberais vincula-se estreitamente ao nosso 
apego quase exclusivo aos valores da personalidade. 
Daí, também, o fato de essa seduc;ao sobreviver en1 
um ambiente de vida material que já a comporta di
ficilmente. Nao é outro, aliás, o motivo da ansia 
pelos meios de vida definitivos, que dao seguran<;a e 
estabilidade, exigindo, ao mesmo tempo, um mínimo 
de esfórc;o pessoal, de aplicac;ao e sujeic;ao da perso·· 

. . 

nalidade, como sucede tao f reqüentemente com certos 
empregos públicos. 

Um amor pronunciado pelas formas fixas e pelas 
leis genéricas, que circunscrevem a realidade com
plexa e difícil dentro do ambito dos nossos desejos~ 
é dos aspectos mais constantes e significativos do 
caráter brasileiro. Essas constru<;oes de inteligencia 

. . ,.., ' 

representam um repouso para a 1mag1nac;ao, compa-
rável a exigencia de regularidade a que o compasso 
musical convida o corpo do dan<;arino. O prestígio 
da palayra escrita, da frase lapidar, do pensamento 
inflexível, o horror ao vago, ao hesitante, ao fluido, 
que obrigam a colabora<;áo, ao esfor<;o e, por conse
guinte, a certa dependencia e mesmo abdica<;ao da 
personalidade tem determinado assiduamente nossa 
forma<;áo espiritual. Tudo quanto dispense qualquer 
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trabalho mental aturado e fatigante, as idéias claras. 
lúcidas, definitivas, que .favorecem urna espécie de 
atonía da inteligencia,. parecem-nos constituir a ver
dadeira essencia da sabedoria. 

É possível compreender o bom-sucesso do positi
vismo entre nós e entre outros povos parentes do nosso, 
como o Chile e o México, justamente por .esse re
pouso que permitem ao espírito as defini<;óes irresis
tíveis e imperativas do sistema de Comte. Para seus 
adeptos, a grandeza, a importancia desse sisten1a 
prende-se exatamente a sua capacidade de resistir a 
fluidez e a mobilidade da vida. E' realmente edifi
cante a certeza que punham aqueles homens no triunfo 
final das novas idéias. O mundo acabaría irrevoga
velmente por aceitá-las, só porque eram racionais, só 
porque a sua perfei<;ao nao podía ser posta em dúvida 
e se impunha obrigatoriamente a todqs os homens de 
boa vontade e de bom senso. Nada haveria de deter 
e muito menos de anular o ascendente fatal de u1na 
nova espiritualidade reclamada pelo conjunto das ne
cessidades humanas. O mobiliário científico e intelec-· 
tual que o Mestre legou a Humanidade bastaría para 
que se atendesse em todos os tempos e em todas as 
terras a semelhantes necessidades. E nossa história, 
nossa tradi<;ao, eram recriadas de acordo com esses 
princípios inflexíveis. 

E' certo que, em suas constru<;óes políticas, os 
positivistas imaginavam cindidamente respeitar nosso 
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"estado preexistente", nossa fei~áo própria, nossos 
antecedentes especiais. E assim, por exemplo, em utn 
documento datado de Homero de 102, isto é, quando 
contávamos dois meses de vida republicana, propu
nham que se .subdividisse o país em duas sortes de 
Estados: "os Estados Ocidentais Brasileiros, sistema
ticamente confederados e que provem da fusáo do 
elemento europeu como o elemento africano e o ele
mento americano aborígine" e os "Estados Ameri
canos . Brasileiros, empiricamente confederados, cons
tituídos por hordas fetichistas esparsas pelo território 
de toda a República; a federa<;áo deles limitar-se-ia 
a manuten<;ao das rela<;óes amistosas hoje reconheci
das como um dever entre na<;óes distintas e simpáticas, 
por um lado; e por outro lado em garantir-lhes a pro
te<;ao do Governo Federal contra qualquer violencia, 
etc."111 

Nao existiria, a base dessa confian<;a no poder 
milagroso das idéias, um secreto horror a nossa reali
dade? No Brasil, os po.sitivistas f oram sempre para
doxalmente negadores. Nao eram positivos - pode 
dizer-se - em nenhum dos sentidos que a essa palavra 
atribuí Augusto ·Comte em seu Discurso sobre o Es
pírito Positivo. Viveram narcotizados por urna cren<;a 
obstinada na verdade de seus princípios e pela certeza 

A 

de que o futuro os julgaria, e aos seus contempora-
neos, segundo a conduta que adotassem, individual e 

171 Miguel Lemos e R Teixeira Mendes, Bases de uma Consti
fui,áo PoU.tica Ditatorial Federativa para a República Brasileira. (Rio 
de Janeiro, 1934). 
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coletivamente, com relac;ao a tais princípios. Essas 
convicc;oes defendiam-nos do resto do país, no recesso 
dos gabinetes, pois foram, todos eles, grandes ledores. 
E o resto acabaria fatabnente - o advérbio que fi
gura com mais insistencia em seus escritos - por 
vir a eles, por aceitar seus ensinamentos, por acatar 
suas verdades. Em certo instante chegaram a formar 
a aristocracia do pensamento brasileiro, a nossa inte
ligentzia. Foram conselheiros prediletos . de alguns 
governantes e tiveram .papel parecido com o . daqueles 
famosos científicos de que gostava de cercar-se o 
ditador Porfírio Diaz. 

Mas seu instinto essencialn1ente negador vedou
lhes continuamente a possibilidade de inspirarem 
qualquer sentido construtivo, positivo) aos nossos ne
gócios públicos. As virtudes que ostentavam - pro
bidade, sinceridade, desinteresse pessoal - nao eran1 
f ór<;as com que lutassem contra políticos mais a ti vos 
e menos escrupulosos. De Benjamim Constant Bo
telho de Magalhaes, honrado por muitos ~om o título 
de Fundador de nossa República, sabe-se que nunca 
votou, senao no último ano da monarquía. E isso mes
mo. porque desejoit servir a uni amigo de f amília) o 
Conselheiro Andrade Pinto, que se apresentava can
didato a senatoria. Costumava dizer que tinha nojo 
de nossa política172

• E um dos seus íntimos refere
nos, sobre sua atitude as vésperas de inaugurar-se o 

172 R. Teixeira Mendes, Benjamim Cotistant, Esbó,o de uma 
aprecia,ao sintética da vi.da e da obra do Fumlador da República Brasi
lrira, I ( Rio de J aneiro, 1913), pág. 88. 
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novo regime que, naquele tempo, decerto, nem sequer 
.lía os jornais, tal a aversao que lhe inspirava nossa 

·coisa pública. E assim prossegue: "era-lhe indi
-ferente que governasse Pedro ou Martinho, liberal ou 

-conservador. Todos, na opiniao dele, nao prestavam 
para nada. E eu muitas vezes estranhava essa indi

feren<;a e o pouco caso de Benjamim pelas nossas 
.coisas políticas, que em geral sao tao favoritas de 

todo brasileiro de alguma educa<;ao; e procura va ex
-plicar o fato estranho, dizendo comigo mesmo, que 
ele era um espírito tao superior, que nao se ocupava 

<:om essas coisas pequeninas, e nem tempo tinha, por-

que pouco lhe sobra.va para seus estudos sérios de 
·matemáticas a que sempre se dedicou com ardor e 
paixáo"173

• 

Mas os positivistas .f oram apenas os exemplares 
niais caracterí'sticos de urna ra<;a humana que pros
·perou consideravelmente em nosso país, lego que este 
-comec;ou a ter consciencia de si. De todas · as formas 
de evasao da realidade, a crenc;a mágica no poder das 
·idéias pareceu-nos a ma is dignificante em nossa difícil 
.:adolescencia política e social. Trouxemos de terras 
-estranhas um sistema complexo e acabado de preceitos, 
sem ·saber até que ponto se ajustam as condi<;oes da 
vida· brasileira e sem cogitar das mudanc;as que ta is 
condi<;óes Ihe ímporiam. Na verdade, a ideologia 

173 R. Teixeira Mendes, op. cit., I pág; 87 e seg. 



234 , 
SERGIO BUARQUE DE HOLANDA 

impessoal do liberalismo democrático jamais se natu
ralizou entre nós. Só assimilamos efetivamente esses 
princípios, até onde coincidiram com a nega~áo pura 
e simples de urna autoridade incomoda, confirmando 
nosso instintivo horror as hierarquías e permitindo 
tratar com f amiliaridade os governantes. A demo
cracia no Brasil foi sempre um lamentável mal-enten
dido. Urna aristocracia rural ~ semifeudal importou-a 
e tratou de acomodá-la, onde fosse possível, aos seus 
direitos ou privilégios, os mesmos privilégios que ti
nham sido, no Velho Mundo, o alvo da Iuta da bur
guesía contra os aristocratas. E assim puderam in
corporar a situac;ao tradicional, ao menos como facha
da ou decorac;ao externa, alguns lemas que pareciam 
os mais acertados para a época e eram exaltados nos 
livros e discursos. 

E' curioso notar-se que os movimentos aparente
mente reformadores, no Brasil, partiram quase sempre 
de cima para baixo : f oram de inspira~áo intelectual, se 
assim se pode dizer, tanto quanto sentim.ental. N ossa 
independencia, as conquistas liberais que f izemos du
rante o decurso de nossa evoluc;áo política, vieram 
quase de surpresa; a grande massa do povo recebeu-as 
com displicencia, ou hostilidade. Nao emanavam de 
urna predisposi~o espiritual e emotiva particular, de 
urna concepc;ao da vida bem definida e específica, que 
tivesse chegado a maturidade plena. Os campeóes das 
novas idéias esqueceram-se, com f reqüencia, de que as 
formas de vida nem sempre sao expressóes do arbítrio 
pessoal, nao se "fazem" Otl "desfazem" por decreto. 

. . 
I" 
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A célebre carta de Aristides Lóbo sobre o 15 de No
vembro é documento flagrante do imprevisto que re
presentou para nós, a despeito . de toda a propaganda, 
de toda a popularidade entre os moc;os das academias, 
a realizac;ao da idéia republicana. "Por ora - dizia 
o célebre paredro do novo regime - por ora a cór 
do governo é puramente mi!itar e deverá ser assim. 
O fato f oi deles, deles só, porque a colaborac;áo de 
elemento civil f oi quase nula. o povo assistiu aquilo 
bestializado, atonito, surpreso, sem conhecer o que 
significa va". 

A f ermenta~o liheralista que precedeu a procla
mac;ao da Independencia constituiu obra de minorias 
exaltadas, sua repercussáo· foi bem limitada entre o 
povo, bem mais limitada, sem dúvida, do que o querem 
fazer crer os compendios de história pátria. Saint
Hilaire, que por essa época anotava suas impressóes 
de viagem pelo interior brasileiro, observa que, no Rio, 
as agita~óes do liberalismo anteriores ao 12 de janeiro 
f oram promovidas por europeus e que as revolu<;oes 
das províncias partiram de algumas f amílias ricas e 
poderosas. "A massa do povo - diz - ficou indi
ferente a tu do, parecen do perguntar como o burro da 
fábula: Nao terei a vida tóda de car regar a albar
·da ?"11•. 

A persistencia dos velhos padrees coloniais viu-se 
pela primeira vez !seriamente amea<;ada, entre nós, 

174 A. de Saint-Hitaire, op. cit., pág. 581. . 
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em virtude dos acontecimentos que sucederam a migra
c;ao f or<;ada da f amília real portuguesa para o Brasil, 
em 1808. O crescente cosmopolitismo de alguns centros 
urbanos nao constituiu perigo iminente para a supre
macia dos senhores agrários, supremacia apoiada na 
tradic;ao e na opiniao, mas abriu certamente novos 
l10rizontes e sugeriu ambi<;oes novas que tenderiam, 
com o tempo, a perturbar os antigos deleites e lazeres 
da vida rural. Colhidos de súbito pelas exigencias 
impostas com um outro estado de coisas, sobretudo 
<lepois da Ipdependencia e das crises da Regencia, 
muitos nao souberam conformar-se logo com as mu
dan<;as. Desde entao comec;ou a patentear-se a dis
tancia entre o elemento "consciente" e a massa brasi-
1eira, distancia que se evidenciou depois, em todos os 
instantes supremos da vida nacional. Nos livros, na 
imprensa, nos discursos, a realidade comec;a a · ser, 
infalivelmente, a dura, a triste realidade. A transic;ao 
<lo convívio das coisas elementares da natureza para 
a existencia mais regular e abstrata das cidades, <leve 
ter estimulado, em nossos homens, urna crise subter
ranea, voraz. Os melhores, os mais sensíveis, puse
ram-se a detestar francamente a vida, o "cárcere da 
vida", para falar na linguagem do tempo. Pode dizer- -
se de nosso romantismo que, mesmo copiando Byron, 
Musset, Espronceda, mesmo criando um indianismo 
de conven<;ao, já antecipado, em quase tOdas as suas 
minúcias, por Chateaubriand e Cooper, ou quando 
transpüs o verbo altissonante de Hugo para as suas 
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estrofes condoreiras, só foi artificioso e insincero em 
certas particularidades f ormais. 

Como em toda parte, os rom.anticos brasileiros 
trataram de abandonar o convencionalismo clássico, 
tu do quanto pretendía f azer de nossa natureza tro
pical urna pobre e ridícula caricatura das paisagens 
arcádicas. Fixando sua preferencia no pessoal e no 
instintivo, esse movimento poderia ter um papel mais 
poderoso - e a té certo ponto o teve. Náo precisou, 
para isso, descer aos fundos obscuros da existencia, 
bastou-lhe contentar-se em ser espontaneo. Nao nos 
trouxe, é certo, nada de verdadeiramente novo : o 
pessimismo, o morrer de amores e até a sentimentali
dade lacrimosa que ostenta, constituem trac;os carac
terísticos da tradi\ao lírica que nos veio da metró
pole. Há mesmo do que alarmar nesse alastramento 
de urna sensibilidade feminina, deliqüescente, linfática, 
num momento em que, mal acordados para a vida de 
nac;ao independente, todas as nossas energías deveriam 
concertar-se. para opor um anteparo aos estímulos ne
gadores. 

Apenas, nao nos devem iludir as aparencias a 
ponto de nos fazerem ver, nos movimentos de depres
sao . e de exaltac;ao que of crece essa literatura ro
mantica, muito mais do que urna superfetac;ao na 
vida brasileira, nao obstante a sinceridade f undamen
tal dos seus representantes típicos. Tornando possível 
a criac;ao de um mundo f ora do mundo, o amor as 
letras nao tardou em instituir um derivativo comodo 
para o horror a nossa realidade cotidiana. Nao reagiu 

15 
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contra eta, de urna reac;ao sá e fecunda, nao tratou 
de corrigi-la ou dominá-la; esqueceu-a, simplesmente, 
ou detestou-a, provocando desencantos precoces e ilu
sóes de maturidade. Machado de Assis foi a flor 
dessa planta de estufa. 

Todo o nosso pensamento dessa época revela a 
mesma fragilidade, a mesma inconsistencia íntima, a 
mesma indif erenc;a, no fundo, ao conjunto social; 
qualquer pretexto estético serve-lhe de conteúdo. Pode
se aplicar a ele o que disse da filosofia Junqueira 
Freire, em sua autobiografia: "Era urna nova lin
guagem igualmente luxuriosa· para dizer a mesma 
coisa. 'Nada de verdadeiro, tudo de belo, mais arte 
que ciencia; mais cúpula que alicerce". 

Ainda quando se punham a legif erar ou a cuidar 
de organizac;áo e coisas práticas, os nossos homens 
de idéias eram, em geral, puros homens de pala vras e 
livros; nao saíam de si mesmos, de seus sonhos e 
imaginac;oes. Tudo assim conspirava para a fabri
cac;ao de urna realidad e artificiosa e livresca, onde 
nossa vida verdadeira morria asfixiada. Comparsas 
desatentos do mundo que habitávamos, quisemos re
criar outro mundo mais dócil aos nossos desejos ou 
devaneios. Era o modo de nao nos rebaixarmos, de 
nao sacrificarmos nossa personalidade no contato de 
coisas mesquinhas e desprezíveis. Como Plótino de 
Alexandria, que tinha vergonha do próprio corpo, 
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acabaríamos, assim, por esquecer os fatos prosaicos 
que fazem a · verdadeira trama da existencia diária; 
para nos dedicarmos a motivos mais nobilitantes : a 
palavra escrita, a retórica, a gramática, ao Direito 
formal. 

O amor bizantino dos livros pareceu, muítas 
vezes, penhor de sabedoria e indício de superioridade 
mental, assim como o anel de grau ou a carta de ba
charel. E' digno de nota .:___ diga-se de passagem -
o valor exagerado que · datnos a esses símbolos con
cretos; dir-se-ia que as idéias nao nos seriam acessíveis 

sem urna intervenc;ao assídua do corpóreo e do sensí
vel. Dom Pedro II, que foi, ao seu tempo, um protó

tipo da nossa intelectualidade oficial, levou a devo
~ao aos livros a ponto de se dizer dele, com alguma 

injustic;a, que a praticou mais assiduamente do que 
serviu aos negócios do Estado. Um cultor de sua 

memória oferece-nos, sem malíciá, um depoimento pi
toresco a esse respeito: "0 imperador - ouvimo-lo 

ao nosso douto Ramiz Galvao -- dizia gostar dos 
livros com satisfa~ao dos cinco sentidos, isto é: 

, . 

visual, pela impressao exterior ou aspecto do livro. 

tátil, ao manusear-lhe a maciez ou asperezas das 
paginas; 

auditivo, pelo brando crepitar ao folheá-lo; 
olfativo, pelo cheiro pronunciado de seu papel_in1-

presso ou fino couro da encaderna~ao; 
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gustati'l..10, isto é, o sabor intelectual do livro, ou 
mesmo físico, ao umedecer-lhe ligeiramente as pon tas 
das fólhas para virá-las"116

• 

~sse imperador, .que alguén1 comparou.a um pas
tor protestante oficiando em templo católico17ª, nao 
é, em verdade, urna figura ímpar no Brasil da se
gunda n1etade do século XIX. Por muitos dos seus 
trac;os pode mesmo comp~rar-se aos positivistas de 
que antes se tratou, eles também grandes amigos da 
página impressa, onde aprendiam a recriar a reali

dade conforme seu gósto e arbítrio. Nada há de 
verdadeiramente insólito em semelhante atitude: Pe
dro II é bem de seu tempo e de seu país. A ponto 
de ter sido ele, paradoxalmente, um dos pioneiros dessa 
transf orma<;áo, segundo a qual a velha no breza co
lonial, nobreza de senhores agrários, - os nossos 

homens de solar - tende a ceder seu pósto a esta 
outra, sobretudo citadina, que é a do talento e a da.s 
letras. 

Porque, com o declínio do velho mundo rural e 
de seus representantes mais conspícuos, essas novas 
elites, a . aristocracia do "espírito", estariam natural
mente indicadas para o lugar vago. Nenhuma con
gregac;ao achava-se tao aparelhada para o míster de 

175 "Contribuic;óes J>ara a Biogr_afia de D. Pedro II", Revista 
do Instituto Histórico e Geográfico Brasildro, Tomo Especial (Rio 
de Janeiro, 1925), pág. 119. 

176 Gilberto Freire, "A Propósito de Dom Pedro II", Perfil de 
Euclides e outros perfis (Río de J aneiro, 1944), pág. 132. 
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preservar, na medida do possível, o teor essencial
mente aristocrático de nossa · sociedade tradicional 
como a das pessoas de imaginac;ao cultivada e de lei
turas francesas. A simples presenc;a dessas quali
dades, que se adquirem, em geral, numa infancia e 
numa adolescencia isentas de preocupac;oes materiais _. 
imperiosas, basta va, quando mais nao f ósse, para de
nunciar urna estirpe de beati possidentes. 

Mas há outros trac;os por onde nossa intelectua
lidade ainda revela sua missao nitidamente conserva
dora e senhorial. U m deles é a presunc;ao, ainda 
em nossos dias tao generalizada, entre seus expoentes_ 
de que o verdadeiro talento há de ser espontaneo, de 
nascenc;a, como ~ verdadeira nobreza, pois os traba
lhos e o estudo acurado podem conduzir ao saber, 
1nas assemelham-se, por sua monotonia e reitera<;ao~ 

aos of ícios vis que degradam o homem. Outro é 
exatamente o voluntário alheamento ao mundo cir
cunstante, o caráter transcendente, inutilitário, de 
muitas das suas expressoes mais típicas. Ainda aqui 
cumpre considerar também a tendencia f reqüente, 
posto que nem sempre manifesta, para se distinguir 
no saber principalmente um instrumento capaz de ele
var seu portador acima do comum dos mortais. O 
móveLdos conhecitnentos nao é, no caso, tanto intelec
tual quanto social, e visa primeiramente ao enalteci
mento e a dignif icac;ao daqueles que os cultivam. De 
onde, por vezes, certo tipo de erudic;ao sobretudo 
formal e exterior, onde os apelidos raros, os epítetos 
~upostamente científicos, as éita~5es em língua es-



242 SÉRGIO BUARQUE DE HOLANDA 

tranha se destinam a deslumbrar o leitor como se fos
sem urna colec;áo de pedras brilhantes e preciosas. 

O prestígio de determinadas teorias que trazem o 
endosso de nomes estrangeiros e dif íceis, e pelo sim
ples fato de o trazerem, parece enlac;ar-se estreita
mente a semelhante atitude. E também a urna concep
c;;áo do mundo que procura simplificar todas as coisas 
para colocá-las mais f·acilmente ao alcance de racio
cínios preguic;osos. U m mundo complicado requereria 
processos mentais laboriosos e minudentes, excluindo 
por conseguinte a seduc;áo das palavras ou fórmulas 
de virtude quase sobrenatural e que tudo resolven1 
de um gesto, como as varas mágicas. 

Nao tem conta entre nós os pedagogos da pros
peridade que, apegando-se a certas soluc;5es onde, na 
melhor hipótese, se abrigam verdades parciais, trans
f ormam-nas em requisito obrigatório e único de todo 
progresso. É bem característico,. para citar um exem
plo, o que ocorre com a miragem da alf abetizac;áo do 
póvo. Quanta inütil retórica se tem esperdic;ado para 
provar que todos os nossos males ficariam resolvidos 
de um momento para outro se estivessem amplamente 
difundidas as escolas primárias e o conhecimento do 
ABC. Certos simplificadores chegam a sustentar que, 
se fizéssemos nesse ponto como os Estados Unidos, 
"em vinte anos o Brasil estaría alfabetizado e assim 
ascenderia a posic;áo de segunda ou terceira grande 
potencia do mundo"! - '~ Suponhamos por hipótese -
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diz ainda um deles - que nos vinte e um Estados do 
Brasil os governos :passados tivessem feito para a 
atualidade urna populac;ao culta e um igual aparelha
mento escolar, como o que se encontra em cada um 
dos . Estados da América do Norte, grac;as a previsáo 
dos americanos. Nessa hipótese, estaríamos no Brasil 
com um progresso espantoso em todos os nossos Es
tados. Todos eles estariam cortados de estradas de 
ferro feitas pela iniciativa particular, todos eles es
tariam cheios de cidades riquíssimas, cobertos de la
vouras opulentas, povoados por urna rac;a f orte, vi
gorosa e sadia"177

• 

A muitos desses pregoeiros do progresso seria di
fícil convencer de que a alf abetizac;ao em massa nao 
é condic;áo obrigatória nem sequer para o tipo de 
cultura técnica e capitalista que admiram e cujo mo
delo mais completo vamos encontrar na América do 
Norte. E de que, com seus seis milhO.es de adultos 
analfabetos, os Estados Unidos, nesse ponto, .com
param-se desfavoravelmente a outros países menos 
~'progressistas". Em urna só comunidade de Middle 
W est, de cerca de trezentas mil almas (e urna comuni
<lade, por sinal, que se vangloria de seu aprec;o as 
coisas . de cultura, a ponto de- se considerar urna se
,gunda Boston) é maior o nümero de crianc;as que nao 
freqüentam e nao se destinam as escolas, afirmava, 
·nao há muitos anos, urna autoridade norte-americana 

177 Má.rio Pinto Serva, O Enigma Brasileiro (Sáo Paulo,, s. d.), 
págs. 12 e 57. 
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em questóes de educa<;ao, do que em todo o Reich 
alemao178

• 

Cabe acrescentar que, mesmo independentemente 
desse ideal de cultura, a simples alfabetiza<;ao em 
massa nao constitui talvez um benefício sem-par. 
Desacompanhada de outros elementos f undamentais 
da educa<;ao, que a completem, é comparável, em cer
tos casos, a urna arma de fogo posta nas maos de um 

. cego. 

Essa e outras panacéias semelhantes, se de um 
lado parecem indicar em seus predicadores um vício 
de raciocínio, de outro servem para disf ar<;ar um in
vencível desencanto em f ace das nossas condi<;oes reais. 
Variam os discursos de diapasao e de conteúdo, mas 
tem sempre o mesmo sentido e as mesmas secretas 
origens. Muitos dos que criticam o Brasil imperial 
por ter difundido urna espécie de bovarismo nacional, 
grotesco e sensaborao, esquecem-se de que o mal nao 
diminuiu c;om o tempo; o que ditninuiu, tal vez, f oi 
·apenas nossa sensibilidade aos seus efeitos. 

Quando se fez a propaganda republicana, julgou
se, é certo, introduzir, com o novo regime, um siste
ma mais acorde com as supostas aspira<;oes da nacio
nalidade: o país ia vi ver finalmente por si, sem precisar 
exibir, só na América, formas políticas caprichosas e 
antiquadas; na realidade, porém, foi ainda um incita
mento negador o que animou os propagandistas: o 

. . 
178 A J. Tcxld, Theories of Social Progress (Nova York, 1934), 

pág. 522 e segs. 
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Brasil devia entrar em novo rumo, porque "se enver
gonha va" de si mesmo, de sua realidad e biológica. 
Aqueles que pugnaram por urna vida nova represen
tavam, talvez, ainda mais do que seus antecessores, 
a idéia de que o país nao pode crescer pelas suas pró
prias fór<;as naturais: <leve formar-se de fora para 
dentro, <leve n1erecer a aprova<;ao dos outros. 

E justamente a esse respeito nao é exagero dizer 
que nossa República foi, em mais de um ponto, além 
do Império. Neste, o princípio do Poder Moderador, 
chave de toda a organiza<;ao política e aplica<;ao da 
idéia de pouvoir neutre, em que Benjamim Constant, 
o europeu, definia a verdadeira posi<;ao do chefe de 
Estado constitucional, corrompeu-se bem cedo, gra<;as 
a inexperiencia do povo, servindo de base para nossa 
1nonarquia tutelar, compreensível onde dominava ·um 
sistema agrário patriarcal. A divisao política, segundo 
o modelo ingles, em dois partidos, menos representati
vos de idéias do que de pessoas e f amílias, satisf azia 
nossa necessidade fundamental de solidariedade e luta. 
Finalmente o próprio Parlamento tinha urna f un<;ao 
precípua a cumprir dentro do quadro da vida nacio
nal, dando a imagem visível dessa solidariedade e 
dessa luta. 

-



I 

VII 

N ossa Revolu~ao 

-



As agita<;6es políticas na América Latina. - -
Iberismo e americanismo. - Do senhor de enge
nho ao f azendeiro. - O aparelhamento do Estado 
no Brasil. - Política e Sociedade. - O caudi
lhismo e seu avesso. - TJma revoluc;áo vertical. 
- As oligarquias : prolongamentos do personalis
mo no espa<;o e no tempo. - A democracia e a 
forma<;ao nacional. - As novas ditaduras. -

Perspectivas. 

S E a data da Aboli<;ao n1arca no Brasil o f im do 
predomínio agrário, o quadro político instituído 
no ano seguinte quer responder a conveniencia de 

urna forma adequada a nova co1nposi<;ao social. Exis

te um elo secreto estabelecendo entre ésses dois acon
tecimentos e numerosos outros urna revoluc;ao lenta. 
mas segura e concertada, a única que, rigorosamente} 
ternos experimentado en1 toda a nossa vida nacional. 
Processa-se, 1é certo, sem o grande alarde de algumas 
convulsóes de superfície, que os historiadores exage
ram freqüentemente em seu zelo, minucioso e fácil, 
de compendiar as transf orma<;oes exteriores da exis
tencia dos povos. Perto dessa revoluc;áo, a maioria 
de nossas agita<;oes do período republicano, como as 
suas similares das nac;oes da i\mérica Espanhola, pa-. 
recem simples desvios na trajetória da vida política 
legal do Estado, comparáveis a essas antigas "revolu
<;Ües palacianas", tao familiares aos conhecedores da 
história européia. 

Ro.uve quem observasse, e talvez com justic;a, 
que ta is movimentos, no fundo, tem o mesmo sen
tido e a mesma utilidade das eleic;oes presidenciais 
na América do Norte; o abalo por eles produzido 
na sociedad e nao <leve ser mais profundo do que o 
resultante destas. "Segundo todas as probabilidades 
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- refere um autor norte-americano - essas revolu
~6es nao prejudicam mais aos negócios do que os 
nossos pleitos presidenciais dos Estados Unidos, nem 
custa1n tao caro"179

• 

A grande revolu~ao brasileira nao é um fato 
que se registasse em um instante preciso; é antes 
um processo demorado e que ven1 durando pelo me
nos há tres quartos de século. Seus pontos culmi
nantes, associam-se como acidentes diversos de um 
mesmo sistema orográfico. Se em capítulo anterior 
se tentou fixar a data de 1888 como o momento tal
vez mais decisivo de todo o nosso desenvolvimento 
nacional, é que a partir dessa data tinham cessado 
de funcionar alguns dos f reios tradicionais contra 
o advento de um novo estado de coisas, que só entao 
se faz inevitável. Apenas nesse sentido é que a Abo
li~áo representa, em realidade, o marco mais visível 
entre duas épocas. 

E efetivamente daí por <liante estava melhor pre
parado o terreno para um novo sistema, com seu centro 

179 Um observador agudo adverte, por outro lado, contra o 
~rnprego, a seu ver abusivo, da palavra '" revolm;ao", quando sucede 
um general sul-americano, a frente de sua tropa, por abaixo o presi
dente e nome.ar-se - por quanto tempo? - para o seu lugar. ~sses 

movirnentos, explica, constituem muitas vezes pormenores insistente
mente reiterados do processo geral - e ern verdade revolucionário - da 
transforrna<;ao dos territórios coloniais em sociedades cultas modernas. 
- W. Mann, Volk. und Kultur Lateinamerika..s (Hamburgo, 1927), 
pág. 123. 
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de gravidade nao já nos domínios rurais, mas nos cen
tros urbanos. Se o movimento que, atra vés de todo 0 

Império, nao cessou de subverter as bases em que assen
tava nossa sociedade ainda está longe, talvez, de ter 
atingido o desenlace final, parece indiscutível que já en
tramos em sua fase aguda. Ainda testemunhamos pre
sentemente, e por certo continuaremos a testemunhar 
durante largo tempo, as ressonancias últimas do lento 
cataclisn10, cujo sentido parece ser o do aniquilamento 
das raízes ibéricas de nossa cultura para a inaugura

\ªº de um estilo novo, que crismamos talvez ilusoria
mente de americano, porque seus tra~os se acentuam 
com maior rapidez em nosso hemisfério. No Brasil, 
e nao só no Brasil, iberismo e agrarismo confundem
se, apesar do que tem <lito em contrário estudiosos 

• 
eminentes, entre outros o Sr. Oliveira Viana. N 0 
dia em que o mundo rural se achou desagregado ·e 
come~ou a ceder rapidamente a invasao impiedosa 
do mundo das cidades, entrou também a decair, para 
um e outro, todo o ciclo das influencias ultramarinas 
específicas de que foram portadores os portugueses. 

Se a forma de nossa cultura ainda permanece 
largamente ibérica e lusitana, <leve atribuir-se tal 
fato sobretudo as insuficiencias do "americanismo" 

' que se resume até agora, em grande parte, numa 
sorte de exacerbamento de manif esta~oes estranhas, 
de decis'óes impostas de f ora, exteriores a terra. o 
americano ainda é interiormente inexistente. "Na 
atividade americana o sangue é quimicamente reduzido 
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pelos nervos", disse um dos poetas mais singulares 

de nosso tempo180
• 

É deliberadamente que se frisa aqui o declínio 
dos centros de produc;ao agrária como o fator deci
sivo da hipertrofia urbana. As cidades, que outrora 
tinham sido como complementos do mundo rural, pro-. , . . . 
clamaram finalmente sua· vida propria e sua primazia. 
Ein verdade podemos considerar dois movimentos si
multaneas e convergentes através de toda a nossa 
evoluc;ao histórica: um tendente a dilatar a ac;áo das 
comunidades urbanas e outro que restringe a influen
cia dos centros rurais, transformados, ao cabo~ em 
simples fontes abastecedoras, em colonias das cidades. 
Se fatores especiais favorecem o primeiro desses mo
vimentos, nao há dúvida que ele só se acentuou def i
nitivamente com a perda de resistencia do agrarismo, 
antes soberano, e, depois, do definhamento das condi
<;óes que estimulara1!1 a formac;ao entre nós de urna 
aristocracia rural poderosa e de organizac;óes nao ur
banas dotadas de economia autónoma. 

É interessante notar como o desaparecimento 
progressivo dessas formas tradicionais coincidiu, de 
modo geral, com a diminui<;áo da importancia da la
voura do a~car, durante a segunda metade do século 
passado, e sua substituic;ao pela do café. A existencia, 
por um lado, de tipos de produc;ao colonial tendentes 

180 D. H. Lawrence, Studics in Classic American Literat1tre (Lon

dres, 1924), pág. 88. 
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a incentivar a estratif icac;ao da sociedade, com a f or
ma<;áo de aristocracias e, por outro, de tipos que atuam 
no sentido de um maior nivelamento, foi observada, 
no Brasil, por H. Handelmann, precisamente a pro
pósito desses dois produtos. 

Do cafeeiro, chegou a dizer essc historiador que 
é urna "planta democrática" em- comparac;ao com a 
cana e mesmo com o algodoeiro. Seu cultivo -
afirma - nao exige tamanha extensao de terreno nem 
tamanho dispendio de capitais; o parcclamento da 
pr?priedade e a reduc;ao dos latifúnpios operam-se 
mais f acilmente com sua dif usáo, tu do isso contri
buindo para o bem geral181

• 

Redigida em meados do século XIX, essa ob
servac;ao parece refletir condi<;óes de urna época em 
que a lavoura cafeeira ainda nao alcanc;ara urna pre
ponderancia absorvente em nossa economia agrária. 
A verdade é que, pelo menos na província do Rio 
de J aneiro, e em geral no V ale do Paraíba, as fa zendas 
de café seguiram quase sempre a risca os moldes 
tradicionais da lavoura ac;ucareira, constituindo cada 
qual urna unidade tanto quanto possível suficiente. 

Há notícia de fazendeiro fluminense que se ga
bava de só ter de comprar ferro, sal, pólvora e chumbo, 
pois o-mais davam de sobra suas terras. A formac;ao 
e sustentac;áo de semelhantes propriedades exigia, 
por forc;a, grandes capitais, que nao se encontravam 
ao alcance de qualquer mao. E o parcelamento nunca 

181 H . Handelmann, História do Brasil (Rio de Janeiro, 1931), 
pág. 361. 

16 
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se fez em escala apreciável, salvo onde o esgotamento 
dos solos tornava pouco remuneradora sua utiliza
<;áo1&2. 

. . É particularmente no oeste da província de Sao 
Paulo - o oeste de 1840, nao o de 1940 - que 
os cafezais adquirem seu caráter próprio, emancipan -
do-se das .formas de ·explora<;ao agrária estereotipadas 
desde os tempos coloniais no modelo clássico da la voura 
canavieira e do "engenho" de a<;Úcar. A silhueta 
antiga do senhor de ~ngenho perde aqui alguns dos 
seus tra<;os característicos, desprendendo-se mais da 
terra e da tradi<;ao - da retina - rural. A terra 
de lavoura deixa entao de ser o seu pequeno mundo 
para se tornar unicamente seu meio de vida, sua f ente 
de renda e de riqueza. A f azenda resiste com menos 
eriergia a influencia urbana, e muitos lavradores pas
sam a residir permanentemente nas cidades. Decai 
rapidamente a indústria caseira e diminuem em muitos 
lugares as planta<;oes de mantimentos, que garantiam 
outrora certa autonomia a propriedade rural. 

Cumpre relacionar es se f enomeno, até certo ponto, 
com a carencia de bra<;os, já que os efeitos da ex
tinc;ao do tráfico negreiro correspondem cronologi
camente a maior expansao da lavoura do café. Sa
bemos que, na província do Rio de J aneiro, por vol ta 
de 1884, um escravo era for<;ado, em regra, a tratar 
de cerca de 7.000 cafeeiros, ªº passo que anterior-

182 Caio Prado Júnior, "Distribui~ao da Propriedade Fundiária 
no Estado de Sao Paulo", Geografía, 1 (Sao Paulo, 1935), pág. 65. 
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mente teria ao seu cargo no máximo 4.500 ou 5.000 
pés, sobrando-lhe tempo, assin1, para se ocupar ·da 
conserva<;áo dos caminhos e tan1bém das planta<;oes 
de milho, feijao, mandioca, arroz e batata-doce. E 
como sucede tao freqüenten1ente nestes casos, o café, 
absorvendo a maioria dos bra<;os disponíveis, tornou
se nao só a f onte de riqueza mais ponderável das 
regi5es produtoras, como também, e cada vez mais, a 
{1nica verdadeiramente dignificante. Explica-se, por 
esse motivo, a designa<;áo de quitandeiros, dada des
denhosamente aos· lavradores que se dedica:vam a 
plantar e a vender aqueles mantimentos, ainda quando 
obtivessem grandes lucros do negócio183

• 

Por outro lado, a perspectiva dos inauditos cabe
dais que proporcionava, já nos seus primeiros tempos, 
a lavoura cafeeira constituía por si só urna razao 
decisiva para que os f azendeiros tivessem em mira 
ampliar continuamente as planta<;oes, desprezando tudo 
quanto distraísse a mao-de-obra do principal objeto 
de seus cuidados. Em Sao Paulo, e já em 1858, o 
fato suscitara comentários de José Manuel da Fon
seca no Senado do Império : "A conversao das fa
zendas de a<;Ücar en1 fazendas de café tem concorrido 
também c:t.li em Sao Paulo para o encarecimento dos 
generos alimentícios. Na Casa há alguns nobres 
senadores que tem engenhos de ac;úcar; apelo P?-ra seu 
testemunho. Quando o lavrado.r planta cana, pode 

183 C. F. Van Delden Laerne, Rapport sur la. Culture du Café en 
Amérique, Asie et Afrique (Haia, 1885), pág. 254 e seg. 
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também plantar e planta feijáo, e alguns até plantam 
milho em distancias maiores para nao ofender a cana; 
e tudo vem excelentemente pelo preparo da terra para 
a cana; e a limpa aproveita a tudo: isso acontecía 
no município de Campinas, cujas terras sao mui f érteis, 
quando seu cultivo era a cana, e em outros municípios 
que abasteciam a capital e outros pontos de generos 
alimentícios. Entretanto todo esse município de Cam
pinas, e outros, está.o hoje cobertos de café, o qual 
nao permite ao mesmo tempo a cultura de generos 
alimentícios, salvo no comec;o, quando novo; mas quan
do crescido, nada mais se pode plantar, e mesmo a 
terra f ica improdutiva para os generas alimentícios, 
talvez para sempre, salvo depois de um pousio de 
imensos anos"18

•. 

Essas circunstancias e mais o desenvolvimento 
das comunica<;oes, sobretudo das vias férreas, que 
procuravam de preferencia as zonas produtoras de 
café, iriam acentuar e facilitar a relac;áo de depen
dencia entre essas áreas rurais e as cidades. Sim
plificando-se a produc;ao, aumentou, por conseguinte, 
a necessidade do recurso aos centros urbanos distribui
dores dos man timen tos, que outrora se cria vam no 
próprio lugar. O resultado é que o domínio agrário 
deixa, aos poucos, de ser urna baronia, para se apro
ximar, em muitos dos seus aspectos, de um centro de 
explora~áo industrial. É quando muito nesse sentido 
que se poderá falar do café como de urna "planta 

184 Anais do Senado, IV (Rio de Janeiro, 1858 - Sessáo de 26 
de agosto), pág. 253. 
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democrática", para usar das expressoes de Handel
mann. O fazendeiro que se forma ao seu con tato, 
torna-se, no fundo, um tipo citadino, mais do que 
rural, e um indivíduo para quem a proprie
dade agrícola constitui, em primeiro plano, meio 
de vida e só ocasionalmente local de residencia 
ou recreio. As receitas de bem produzir nao se her
dam pela tradi<;ao e pelo convívio, através de gera<;oes 
sucessivas, com as terras de plantio, mas sao apren
didas, por vezes, nas escolas e nos livros. 

É compreensível que a Abolic;áo nao tivesse 
afetado desastrosamente as regioes onde a cultura do 
café já preparara assim o terreno para a aceita<;áo de 
um regime de trabalho remunerado. Aqui a evolu
~ao para o predomínio urbano fez-se rápida e com 
ela foi aberto o caminho para urna transforma<;áo 
de grandes proporc;oes. Nos Estados do norte, onde 
a baixa dos prec;os do a~car no mercado mundial 
já tinha acarretado urna situac;ao que o 13 de Maio 
veio apenas referendar, nada compensaría a catás
trofe agrária. Aos baroes do ac;úcar nao restava, 
com a desagregac;áo dos seus domínios, senao con
formarem-se as novas condic;óes de vida. Um ro
mancista nordestino; o Sr. José Lins do Rego, fixou 
em episódios significativos a evoluc;áo crítica que ali 
também, por sua vez, vai arruinando os velhos há
bitos patriarcais, mantidos até aqui pela inércia; há
bitos que o meio nao só já deixou de estimular, como 
principia a condenar irremediavelmente. O desapareci
mento do velho engenho, engolido pela usina moderna, 
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a · queda de prestígio do antigo sistema agrário e a 
ascensao de tun novo tipo de senhores de empresas 
concebidas a maneira de estabelecimentos industriais 
urbanos, indica bem claramente em que rumo se faz 
essa evolu<;ao. 

Os velhos proprietários rurais tornados impoten
tes pelo golpe fatal da Aboli<;ao e por outros fatóres, 
nao tinham como intervir nas novas institui<;óes. A 
República, que ·nao criou nenhum patriciado, mas ape
nas urna plutocracia, se assim se pode dizer, ignorou
os por completo. Daí o melancólico silencio a que 
f icou reduzida a casta de homens que no tempo do 
Império dirigia e animava as instituic;óes, assegurando 
ao conjunto nacional certa harmonia que nunca mais 
foi restaurada. Essa situac;ao nao é mais efeito do 
regime monárquico do que da estrutura em que ·este 
assentava e que desapareceu para sempre. A urba
nizac;ao contínua, progressiva, avassaladora, ·fenómeno 
social de que as instituic;óes republicanas deviam re
presentar a forma exterior complementar, . destruiu 
esse esteio rural, que fazia a f ór<;a do regime deca'ído 
sem lograr substituí-lo, até agora, por nada de novo. 

O trágico da situac;ao está justamente em que 
o quadro formado pela monarquia a inda guarda seu 
prestígio, tendo perdido sua razao de ser, e trata de 
man ter-se como pode, . nao sem grande artif ício. O 
Estado brasileiro preserva como relíquias respeitáveis 
algumas das formas exteriores do sistema tradicional, 
depois de desaparecida a base que as sustentava: urna 
periferia sem um centi:o. A maturidade precoce, o 

\ 
' 

\ 
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estranho requinte de nosso aparelhamento de Estado, 
é urna das conseqüencias de tal situa<;ao. 

O Estado, entre nós, nao precisa e nao <leve ser 
despótico, - o despotismo condiz mal com a doc;ura 
de nosso genio - mas necessita de pujan<;a e com
postura, de grandeza e solicitude, ao mesmo tempo, 
se quiser adquirir alguma fór<;a e também essa respei
tabilidade que os nossos :pais ibéricos nos ensinaram a 
considerar a virtude suprema entre todas. ~le ainda 
pode conquistar por esse meio urna fór<;a verdadeira
mente assombrosa em todos os departamentos da vida 
nacional. Mas é indispensável que as pe<;as de seu 
mecanismo f uncionem com certa harmonia e garbo. 
O Irnpério brasileiro realizou isso em grande parte. 
A auréola que ainda hoje o cinge, apesar de tudo, 
para os nossos contemporaneos, resulta quase exclu
sivamente do fato de ter ·encarnado um pouco esse 
ideal. 

A · imagem de nosso país que vive como projeto 
e aspira<;ao na consciencia coletiva dos brasileiros nao 
pode, até hoje, desligar-se muito do espírito do Brasil 
imperial; a concepc;ao de Estado figurada nesse ideal 
nao somente _é válida para a vida interna da naciona
lidade como ainda nao nos é possível conceber em 
sentido- muito diverso nossa proje<;ao maior na vida 
internacional. Ostensivamente ou nao, a idéia que 
de preferencia formamos para nosso prestígio no es
trangeiro é a de um gigante cheio de bonomia superior 
para com todas as na<;óes do mundo. Aqui~ princi
palmente, o segundo -rei~ado antecippu, tanto quanto 
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lhe foi possível, tal idéia, e sua política entre os países 
platinos dirigiu-se insistentemente nesse rumo. Que
ria impor-se apenas pela grandeza da imagem que 
criara de si, e só recorreu a guerra para se f azer 
respeitar, nao por ambi<;ao de conquista. Se lhe so
brava, por vezes, certo espírito combativo, faltava
lhe espírito militar. Oliveira Lima, que fez esta 
última observa<;ao, acrescenta que "as guerras estran
geiras, como métodos políticos, sempre foram enca
radas pelo país como importunas e até criminosas, 
e nesse sentido especialmente a guerra do Paraguai 
nao deixou de se-lo; os voluntários que a ela acudiram, 
eram, de fato, muito pouco por vontade própria"185• 

Nao ambicionamos o prestígio de país conquista
dor e detestamos notoriamente as . solu<;oes violentas. 
Desejamos ser o povo mais brando e o mais compor
tado do mundo. Pugnamos constantemente pelos prin
cípios tidos universalmente como os mais moderados e 
os mais racionais. Fomos das primeiras nac;5es que 
aboliram a pena de morte em sua legislac;ao, depois 
de a termos abolido muito antes na prática. Mode
lamos a norma de nossa conduta entre os povos pela 
que seguem ou parecem seguir os países mais cultos, 
e entáo nos envaidecemos da ótima companhJ.a. Tud.o 
is so sao f ei~oes bem características do nos so apare
lhamento político, que se empenha em desarmar todas 
as expressóes menos harmonicas de nossa sociedade, 
em negar tooa espontaneidade nacional. 

185 Oliveira Lima, Aspectos da Hist6ria e da Cultura do Brasil 
(Lisboa, 1923), pág. 78. 

; 
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O desequilíbrio singular que gera essa anoma
lia é patente e nao tem escapado aos observadores. 
Um publicista ilustre fixou, há cerca de vinte anos, 
o paradoxo de tal situa~o. "A separac;áo da polí
tica e da vida social - dizia - atingiu, em nossa 
pátria, o máximo de distancia. A for~a de alhea
c;ao da realidade a política chegou ao cúmulo do ab
surdo, constituindo em meio de nossa nacionalidade 
nova, onde ·todos os elementos se propunham a im
pulsionar e fomentar um surto social robusto e pro
gressivo, urna classe artificial, verdadeira superfeta<;ao, 
ingenua e francamente estranha a todos os interesses, 
onde, quase sempre com a maior boa-fé, o brilho das 
fórmulas e o calor das imagens nao passam de pre
textos para as lutas de conquista e .a conserva<;ao das 
posic;oes "186

• 

Em fa ce de semelhante condic;ao, nos sos reforma
dores só puderam encontrar até aqui duas saídas, 
ambas igualmente superficiais e enganadoras. A ex
periencia já tem n1ostrado largamente como a pura 
e simples substitui~áo dos detentores do poder pú
blico é um remédio aleatório, quando nao precedida 
e até certo ponto determinada por transformac;oes 
complexas e verdadeiramente estruturais na vida da 
sociedad e. 

Outro remédio, só aparentemente mais plausível, 
está em pretender-se compassar os acontecimentos 

186 Alberto Torres, O Problema Nacional Brasileiro. lntrodttfáo 
a um Programa da Organiza,iio Nacional (Rio de Janeiro, 1914), 
pág. 88. 
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segundo sistemas, leis ou regulamentos de virtude pro
vada, em acreditar que a letra morta pode influir 
por si só e de modo enérgico sobre p destino de um 
povo. A rigidez, a impermeabilidade, a perfeita ho
mogeneidade da legislac;ao parecem-nos constituir o 
único requisito obrigatório da boa ordem social. Nao 
conhecemos outro recurso. 

Escapa-nos esta verdade de que nao sao as leis 
escritas, fabricadas pelos jurisconsultos, as mais le
gítimas garantías de felicidade para os povos e de 
estabilidade para as na<;5es. Costumamos julgar: ao 
contrário, que os bons regulamentos e a obediencia 
aos preceitos abstratos representam a florac;ao ideal 
de urna apurada educa<;ao política, da alfabetizac;ao, 
da aquisic;áo de . hábitos civilizados e de outras condi
~5es igualmente excelentes. No que nos distinguimos 
dos ingleses, por exemplo, que -nao tendo urna consti
tuic;áo escrita, regendo-se por um sistema de leis con
fuso e anacronico, revelam, contudo, urna capacidade 
de disciplina espontan~a sem rival em nenhum outro 
povo. 

·É claro que ·a necessidade de boa ordem entre 
os cidadáos e a estabilidade do conjunto social tor
naram necessária a criac;áo de preceitos obrigatórios 
e de sanc;5es eficazes. Em tempos talvez mais dito
sos do que o nosso, a obediencia aqueles preceitos em 
nada se parece com o cumprimento de um dever im
posto. Tudo se faz, por assim dizer, livremente 
e sem esf orc;o. Para o homem a que chamamos pri-. . 
mitivo, a própria seguranc;a cósmica parece depender. 
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da regularidade dos .acontecimentos; urna perturbac;áo 
dessa regularidade tem qualquer coisa de ominoso. 
Mais tarde essa considerac;áo da estabilidade inspi
raría a f abricac;áo de normas, com o auxílio precioso 
de raciocínios abstratos e a inda aquí f oram convenien
cias importantes que prevaleceram, pois, muitas vezes, 
é indispensável abstrair da vida para viver e apenas 
o absolutismo da razao pode pretender que se destitua 
a vida de todo elemento puramente racional. Em 
verdade o racionalismo excedeu os seus limites somente 
quando, ao erigir em regra suprema os conceitos assim 
arquitetados, separou-os irremediavelmente da vida 
e criou com eles um sistema lógico, homogeneo, ahis
tórico. 

Nesse erro se aconselharam os políticos e dema
gogos que chamam atenc;ao freqüentemente para as 
plataformas, os programas, as instituic;5es, como úni
cas realidades verdadeiramente dignas de · respeito. 
Acreditam sinceramente que da sabedoria e sobretudo 
da coerencia das le is depende diretamente a perf eic;ao 
dos povos e dos governos. . · 

Foi essa crenc;a, inspirada em parte pelos ideais 
da revoluc;áo Francesa, que presidiu toda a história 
das nac;5es ibero-americanas desde que se f izeram 
independentes. Emancipando-se da tutela das metró
poles européias, cuidaram elas em adotar, como base 
de suas cartas políticas, os princípios que se achavam 
entáo na ordem do dia. As- palavras mágicas de 
Liberdade, Igualdade e Fraternidade sofreram a inter
pretac;áo que pareceu ajustar-se melhor aos nossos 
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velhos padrees patriarcais e coloniais, e as mudanc;as 
que inspiraram foram antes de aparato do que de 
substancia. Ainda assim, enganados por essas ex
terioridades, nao hesitamos, muitas vezes, em tentar 
levar as suas conseqüencias radicais alguns daqueles 
princípios. Nao é, pois, de estranhar, se o ponto 
extremo de impersonalismo democrático fosse encon
trar seu terreno de eleic;ao em um país sul-americano. 

O Uruguai battlista pretendeu, enquanto existiu, 
realizar, ao menos em teoria, a conseqüencia lógica 
do ideal democrático moderno, ou seja, o mecanismo 
do Estado funcionando tanto quanto possível auto
maticamente e os desmandas dos maus governos ná:o 
podendo afetar senáo de modo superficial esse fun
cionamento. 

Colocado no pólo oposto a despersonaliza~ao 

democrática, o "caudilhismo" muitas vezes se encon
tra no mesmo círculo de idéias a que pertencem os 
princípios do liberalismo. Pode ser a forma negativa, 
da tese liberal, e seu surto é compreensível se nos 
lembramos de que a história jan1ais nos deu o exemplo 
de um movimento social que nao contivesse os germes 
de sua negac;ao - negac;ao essa que se faz, necessaria
mente, dentro do mesmo ambito. Assim, Rousseau, o 
pai do contrato social, pertence a família de Hobbes, 
o pioneiro do Estado Leviata; um e outro vem da 
mesma ninhada. A negac;áo do liberalismo, incons
ciente em um Rosas, um Melgarejo, um Porfírio 
Diaz, afirma-se hoje como corpo de doutrina no fas-
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cismo europeu, que nada mais é do que urna crítica 
do liberalismo na ·sua forma parlamentarista, erigida 
em sistema político positivo. Urna superac;ao da dou
trina democrática só será ef etivamente possível, entre 
nós, quando tenha sido vencida a antítese liberalismo
caudilhismo. 

Essa vitória nunca se consumará enquanto nao 
se liquidem, por sua vez, os fundamentos persona
listas e, por menos que o parec;am, aristocráticos, 
onde ainda assenta nossa vida social. Se o proces
so revolucionário a que vamos assistindo, e cujas 
etapas mais importantes foram sugeridas nestas pági
nas, tem um significado claro, será este o da dissoluc;áo 
lenta, pósto que irrevogável, das sobrevivericias .arcai
cas, que o nosso estatuto de país independente até 
hoje nao conseguiu extirpar. Em palavras mais pre
cisas, somente através de um processo semelhante 
teremos ·finalmente revogada a velha ordem colonial 
e patriarcal, com todas as conseqüencias morais, so
ciais e políticas que ela acarretou e continua a acarretar. 

A forma visível dessa revoluc;ao nao será, talvez, 
a das convulsóes catastróficas, que procuram trans·· 
formar de um mortal golpe, e segundo preceitos de 
antemao formulados, os valores longamente estabele
cidos. É possível que algumas das suas fases cul
minantes já tenham sido ultrapassadas, sem que pos
samos avaliar desde já sua importancia transcendente. 
Estaríamos vivendo assim, para recorrer as expressóes 
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de Matthew Arnold, entre do is mundos: · um def initi
vamente morto e outro que luta por vir a luz. 

Escrevendo há sessenta anos, com intui<;ao ver
dadeiramente divinatória, um naturalista norte-ame
ricano pode anunciar, em forma de aspira<;áo, o que 
nao está longe, talvez, de constituir realidade. Colo
ridas, por vezes, des se progressismo otimista que f oi 
característica suprema de seu século e de seu país, as 
palavras de 'Herbert Smith representam, nao obstante, 
um convite, mais do que um mero devaneio, e mere
cem, por ·isso, ser meditadas. "De urna revolu<;áo" -, 
dizia - "é tal vez o que precisa a i\mérica do Sul. 
Nao de urna revolu<;ao horizontal, simples remoinho 
de conteridas políticas, que servem para · atropelai· 
algumas centenas ou milhares de pessoas menos afor
tunadas. O ·mundo está , íarto de tais movimentos. 
O ideal seria urna boa e honesta revolu<;ao, urna re
voluc;áo vertical e que trouxesse a tona elementos mais 
vigorosos, destruindo para sen1pre os velhos e inca
pazes ". 

De que maneira se ef etuaria essa revo1u~ao? 

"Espero - respondeu· Smith - que, quando vier, ve
nha placidamente e tenha como remate a amalgamac;áo, 
náo o expurgo, das camadas superiores ; camadas que, 
com todas as suas faltas e os :;eus defeitos, ainda 
contam com homens de bem. Lembrai-vos de que 
os brasileiros estao hoje expiando os erros dos seus 
pais, tanto quanto os próprios erros. A sociedade 
foi mal formada nesta terra, desde· as suas raízes. 
Se as classes · cultas se acham isoladas do resto da 
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na<;áo, nao é por culpa sua, é por sua desventura. 
Nao ouso afirmar que, como classe, os operários e 
tendeiros sejam superiores aos · cavaleiros e aos gran
des negociantes. A verdade é que sao ignorantes, 
su jos e grosseiros; nada mais evidente para qualquer 
estrangeiro que os visite. Mas o trabalho dá-lhes boa 
tempera, e a pobreza def ende-os, de algum modo, 
contra· os maus costumes. Fisicamente, nao há dú
vida que __ sao melhores do que a classe mais elevada, 
e mentalmente também o seriam se lhes fós.sem favorá
veis as oportunidades". 

É inevitável pensar que os acontecimentos dos 
últimos decenios, em vários países da América Latina . ' . . 

se orientam franca~ente nesse sentido. Mais paten-
te nas terra$ onde prevaleceu maior estratifica<;ao so
cial - no México, apesar de hesita<;óes e intermiten
cias, desde 1917; no Chile desde 1925187 - parece 
certo, contudo, que o movimento nao é puramente cir
cunstancial ou local, mas se desenvolve, ao contrário, 
com a coerencia de um .programa previamente tra
<;ado1ss. 

187 No Chile, a atual composi~ao entre conservadores e radicais 
pode nao constituir mais do que urna solm;ao de emergencia. É signi
ficativo, entretanto, que as reformas de 1925 tenham dado dois re
sultados concretos: o aniquila.mento do poderío exclusivista dos hacen
dados e o da oligarquía administrativa. - George McCutchen McBride, 
Chile: Land an<l Society (Nova York, 1936), pág. 214-231 e passint. 

188 Nao é outro, sem dúvida, o significado das vitórias elei
torais ultimamente alcam;adas, no Brasil e na Argentina., pelas massas 
de trabalhadores, embora sua articula~ao tenha sido aproveitada e em 
grande parte alimentada por f ór~as retrógradas, r~presentativas do velho 
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Contra sua cabal realizac;áo é provável que se 
erga, e cada vez mais obstinada, a resistencia dos 
adeptos de um passado que a distancia já vai tingindo 
de cores idílicas. Essa resistencia poderá, segundo 
seu grau de intensidade, manifestar-se em certas ex
pansóes de fundo sentimental e místico limitada ao 
campo literário, ou pouco mais. Nao é impossível, 
porém, que se traduza diretamente em formas de 
expressao social ca:pazes de restringir ou comprome
ter as esperan<;as de qualquer transf orma<;ao profunda. 

Urna rea<;ao dessa ordem encontraria apoio firme 
em certa mentalidade criada pelas condi<;oes especiais 
de nosso desenvolvimento histórico, e que o próprio 
espírito Iegístico dos nossos políticos do segundo rei
nado e da primeira República nao conseguiu modi
ficar: quando muito manteve-se a margem dos fatos, 
exacerbando mesmo, pelo contraste, as forc;as que 
queria neutralizar. Tal mentalidade, dentro ou f ora 
do sistema liberal, exige que, por trás do edifício do 
Estado, existam pessoas de carne e osso. As consti
tui<;oes feitas para nao serem cumpridas, as leis exis
tentes para serem violadas, tudo em proveito de indi
víduos e oligarquias sao f enomeno corren te em toda 
a história da América do Sul. É em vao que os po
líticos imaginam interessar-se mais pelos princípios 
do que pelos homens : seus próprios atos representam 
o desmentido flagrante dessa pretensáo. 

raudilhismo platino. Fóri;as que, por sua vez, puderam manifestar-se, 
sem estórvo maior, grac;as ao estímulo e as possibilidades que lhes for
neceram os modelos totalitários da Europa. 
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"Nada há mais parecido com um saquarema do 
que um luzia no poder" : o <lito célebre de Holanda 
Ca valcanti reflete a verdade, de todos sabida, acerca 
da semelhan<;a fundamental dos do is grandes partidos 
do temlX? da monarquia. Ef etivamente qua se nada 
os distinguia, salvo os rótulos, que tinham apenas o 
valor de bandeiras de combate. Nao seria de admi
rar se ocorresse aqui coisa comparável ao que se viu 
no Prata, onde um Rosas, clamando, embora, contra 
os salvajes unitarios, fazia obra eminentemente anti
federal e tratava de sujeitar as províncias ao mando 
discricionário de Buenos Aires e aos interesses da 
aduana portenha. Serviu-se do lema "Federac;ao", 
que alcanc;ara, ao seu tempo, enorme ressonancia po
pular, como outros se serviam do lema "Liberdade" ~ 
ainda mais prestigioso, ao mesmo passo em que pro
curavam consolidar em nome dele um poder positi
vamente .ditatorial e despótico. Ninguém exprimiu 
com tamanha franqueza essa atitude como aquele cau
dilho venezuelano que proclamava <liante de um Con
gresso: "Supuesto que toda revolución necesita ban
dera, )'ª que la Convenc·ión de Valéncia no quiso 
bautizar su Constitución con el nombre de federal, 
invocamos nosotros la idea; porque si los contrarios, 
señores, hubieran dicho federación, nosotros hubi
ramos dicho centralismo"189

• 

Na tao malsinada primazia das conveniencias par
ticulares sobre os interesses de ordem coletiva revela-

189 Lisandro Alvarado, " Los Delitos Politicos en la Historia de 
Venezuela", Revista Nacional de Cultura, 18 (Caracas, V. 1940), pág. 4. 

17 
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se nitidamente o predomínio do elemento emotivo 

sobre o racional. Por mais que se julgue achar o con

trário, a verdadeira solidariedade só se pode sustentar 

realmente nos círculos restritos e a nossa predile<;áo,. 

confessada ou nao, pelas pessoas e interesses concre

tos nao encontra alimento muito substancial nos ideais: 

teóricos ou mesmo nos interesses económicos em que se 

há de a:poiar um grande partido. Assim, a ausencia 
de verdadeiros partidos nao é entre nós, como há. 

quem o suponha singelamente, a causa de nossa ina

dapta<;ao a um regime legitimamente democrático, mas. 

antes um sin toma dessa inadapta<;áo. A confusa o é· 

fácil e f reqüente; o relatório Simo~ acerca da cons
titui<;ao indiana de 1930, via no fato de nao se for-· 

marem na india partidos regulares um dos empecilhos, 

a democratizac;áo do paí.s. 

A verdade é que, como nossa aparente adesao a 
todos os formalismos denuncia apenas urna ausencia. 
de forma espontanea, assim também a nossa con

f ian<;a na excelencia das fórmulas teóricas mostra· 
simplesmente que somos um povo pouco especulativo. 

Podemos organizar campanhas, formar facc;óes, armar 

motins, se preciso for, em torno de urna idéia nobre. 

Ninguém ignora, porém, que o aparente triunfo de· 

um princí·pio jamais significou no Brasil - como no 

resto da América Latina - mais do que o triunfo de 

~- personalismo sobre outro. 
., 
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É inegável que em nossa vida política o persona
lismo pode ser em muitos casos urna f or<;a positiva e 
que ao seu lado os lemas da democracia liberal pare
cem conceitos puramente ornamentais ou declamató
rios, sem raízes fundas na realidade. 

Isso explica como, entre nós e, em geral, nos 
países latino-americanos, onde quer que o personalis
mo - ou a oligarquía, que é o prolongamento do 
personalismo no espac;o e no tempo - conseguiu abolir 
as resistencias liberais, assegurou-se, por essa forma, 
urna estabilidade política aparente, mas que de outro 
modo nao seria possível. Para os chilenos, os tres 
decenios do regime inaugurado por Diego Portales, 
que arrancou o país do perigo da anarquia mediante 
um poder acentuadamente oligárquico, ainda passam 
por ser os mais ditosos de sua história. E ainda hoje, 
a maior estabilidade da pequena Repüblica de Costa 
Rica entre suas bulhentas irmás da América Central, 
explica-se largamente pelos mesmos motivos. A exis
tencia de tais situa<;óes, em verdade excepcionais, chega 
a f azer esquecer que os regimes discricionários, em 
maos de dirigentes "providencia-is" e irresponsáveis, 
representam, no melhor caso, um disfarce grosseiro, 
nao urna alternativa, para a anarquia. A idéia de 
urna espécie de entidade imaterial e impessoal, pairando 
sobre os indivíduós e presidirido 'os seus destinos, é 
dificilmente inteligível para os povos da América La
tina. 

É freqüente imaginarmos prezar os princípios 
democráticos e Iiberais quando, etn realidade, lutamos 
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por um personalismo ou contra outro. O inextri
cável mecanismo político e eleitoral ocupa-se continua
tnente em velar-nos esse fato. Mas quando as leis 
acolhedoras do personalismo sao resguardadas por 
urna tradi<;ao respeitável ou nao foram postas em 
clúvida, ele aparece livre de disf arces. É notório que, 
no tempo da nossa monarquia, os jornais e o povo 
criticavam com muito mais aspereza a C:amara dos 
Deputados, eleita pelo povo, do que o Senado, cujos 
1nembros eram escolhidos pelo Imperador. 

Apesar de tudo, nao é justo afian<;ar-se, sem apelo, 
nossa incompatibilidade absoluta com os ideais de
mocráticos. Nao seria mesmo difícil acentuarem-se 
zonas de confluencia e de simpatia entre esses ideais 
e certos fenómenos decorrentes das condi<;oes de nossa 
f orma<;áo nacional. Poderiam citar-se tres f atores 
que teriam particularmente militado em seu favor, a 
saber: 

1. a repulsa dos povos americanos, descenden
tes dos colonizadores e da popula<;áo indígena, por 
tóda hierarquia racional, por qualquer composi~ao da 
sociedade que se tornasse obstáculo grave a autonomia 
do indivíduo; 

2. a impossibilidade de urna resistencia eficaz 
a certas influencias novas (por exemplo, do primado 
da vida urbana, do cosmopolitismo), que, pelo menos 
até recen temen te, f oram aliadas naturais das idéias 

democrático-liberais ; 

RAÍZES DO BRASIL 273 

3. a relativa inconsistencia dos preconceitos de 
ra<;a e de cor. 

Além disso as idéias da Revolu~ao Francesa en
contram apoio em urna atitude que nao é estranha ao 
temperamento nacional. A no~o da bondade natural 
combina-se singularmente com o nosso já assinalado 
" d' ¡· " cor 1a 1smo . A tese de urna humanidade má por 
natureza e de un1 combate de todos contra todos há 
de parecer-nos, ao contrárío, extremamente antipática 
e incómoda. E é aqui que o nosso "homem cor
dial" encontraría urna possibilidade de articula~o 
entre seus sentimentos e as constru<;5es dogmáticas 
da democracia liberal. 

Se todavia nao nos detivermos na configura<;áo 
exterior da vida nacional, mas penetrarmos ainda e 
sobretudo as formas subjacentes, só nos cumprirá 
confessar que se limita a essa coincidencia o que há 
de comum entre as atitudes que tentamos aproximar. 
Com efeito, no liberalismo, a idéia da bondade natural 
do hon1en1 .é sin1ples argumento; seria ilusório supor 
que tal convic~ao repouse em alguma simpatia parti
cular pelo genero humano, considerado no con junto 
ou en1 cada um dos seus indivíduos. Trata-se de 
tuna teoria essencialmente neutra, despida de emotivi
dade e ·que se enquadra facilmente em fórmulas. 

E o mais grave é que a própria coincidencia 
notada entre os ideais que ele apregoa e o compor
tamento social que se tentou definir como tradicio
nalmente peculiar ao nosso povo é, no fundo, mais 
aparente do que real. Todo o pensamento liberal --
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democrático pode resumir-se na frase célebre de Ben
tham: "A maior f elicidade para o maior nümero". 
Nao é difícil perceber que essa idéia está em contraste 
di reto com qualquer forma de convívio humano de 
base emotiva. Todo afeto entre os homens funda-se 
for~osamente em preferencias. Amar alguém é amá

lo mais do que a outros. Há aqui urna unilateralidade 
que entra em franca oposi~ao com , o ponto de vista 
jurídico e neutro em que se baseia o liberalismo. A 
benevolencia democrática é comparável nisto a polidez, 
resulta ·de um comportamento social bem definido, que 
procura orientar-se por um equilíbrio dos egoísmos. 
O ideal humanitário que na melhor das hipóteses ela 
predica é paradoxalmente impessoal; sustenta-se na 
idéia de que o maior grau de amor está por f ór~a no 
amor ao maior nümero de homens, subordinando, as
sim, os ideais qualitativos a quantida<le. 

É claro que um amor humano sujeito a asfixia e · 
a morte fora de seu círculo restrito, nao pode servir 
de cimento a nerihuma organiza~ao humana concebida 
em escala mais ampla. Com a simples cordialidade 
nao se criam os bons princípios. É necessário algum 
elemento normativo sólido, inato na alma do povo, ou 
n1esmo implantado pela tiranía, para que possa haver 
cristaUza~ao social. A tese de que os expedientes 
tiránicos nada· realizam ·de duradouro é' apenas urna 

das muitas ilusóes da mitologia liberal, que a história 
está longe de -corifirmar. É certo que a presen~a de 
tais ilusóes, nao constituí em si argumento contra o 
liberalismo e que existetn outros remédios, além da 

..... .. 
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tiranía, para a consolida~áo e estabilizac;áo de um 
conjunto social e nacional. 

Importa, de qualquer modo, relegar aos seus 
justos limites o domínio de certos princípios e fór-

. mulas políticas. Aqueles pioneiros de nossa Indepen
dencia e da República que, em 1817, nao desejavam 
em nada modificar a situac;ao dos negros escravos, 
ei:nbora nao reconhecessem o direito dessa situac;ao, 
f oram de urna sinceridade que nunca mais se repetiu 
no decurso de nossa vida de nac;áo. Depois dele, os 
políticos mais prudentes pref eriam nao mencionar o 
ponto vulnerável de urna organizac;ao que aspiravam 
perfeita e coerente consigo mesma, ainda quando so
mente no papel. Nao duvidaram um ünico momento 
de que a sa política é f ilha da moral e da razáo. E 
assim pref eriram esquecer a realidad e, f eia e descon
certante, para se ref ugiarem no mundo ideal de onde 
lhes acenavam os doutrinadores do tempo. Criaram 
asas para nao ver o espetáculo detestável que o país 
lhes of erecia. 

É f reqüente, aliás, o fato de aqueles que em 
política tratam de fazer obra puramente · realista 
ou apenas oportunista, pretenderem agir, ao mesmo 
tempo, segundo critérios morais : algÍ.1ns f icariam sin
ceramente escandalizados se lhes dissessem que urna 
a~o moralmente recomendável pode ser praticamente 
ineficaz ou nociva. Nao f altam exemplos de ditadores 
que realizam atos de autoridade petfeitamente arbi
trários e julgam, sem embargo, fazer obra democrá
tica. 



276 SÉRGIO BUARQUE DE HOLANDA 

Essa atitude nao é muito diversa da que, por 
outras razóes, adotaram os "caudilhos esclarecidos" 
da Europa moderna. Nao é impossível, pois, que o 
fascismo de tipo italiano, a despeito de sua apologia 
da violencia, chegue a alcan~ar sucesso entre nós. 
Hoje os partidários do fascismo já descobrem seu 
grande mérito em ter tornado possível a instaura~ao 
de urna reforma espiritual abrangendo urna verdadei
ra tábua de valores 1norais. Nao há dúvida que,. 
de certo ponto de vista, o esfor~o que realizou signi
Jica urna tentativa enérgica para mudar o rumo da 
sociedade, salvando-a de supostos fermentos de disso~ 
lu<;ao. O sistema que instituiu para sustentar a estru
tura imposta com violencia pretende compor-se dos 
elementos vitais de doutrinas que repele em n1uitos 
dos seus aspectos; nisso mesmo está um dos títulos 
de orgulho •_prediletos dos criadores do regime. :e.sse 
sistema lhe dá, aparentemente, a dignidade de um 
triunfo positivo sobre o liberalismo e também sobre 
as pretensóes revolucionárias da Esquerda. 

Quem nao sen te, porém, que sua reforma é, em 
essencia, apenas urna sutil contra-reforma? Quem 
duvida que entre seus m<?tivos diretos subsiste o in
tuito, algumas vezes confessado, aliás, de dar sentido 
e fundamento as reivindicac;oes materiais que, etn 
verdade, lhe servem de base? Nao é. preciso extraor
dinária argúcia para se perceber que nesse subterfú
gio repousa muito de sua energia. E ef etivamente, é 
ainda urna negac;áo disciplinada o que se exprime 
antes de tudo em sua filosofia de emergencia. 
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Nao seria difícil prever o que poderia ser o qua
dro de um Brasil fascista. Desde já podemos sentir 
que nao existe quase mais nada de agressivo no inci
piente mussolinismo indígena. Na doutrinac;ao dos 
nossos "integralistas", .com pouca corrupc;ao a n1esma 
que aparece nos manuais italianos, faz falta aquela 
truculencia desabrida e exasperada, quase apocalíptica, 
que tanto colorido emprestou aos seus modelos da 
Itália e da Alemanha. A energia .sobranceira <lestes. 
transf ormou-se, aqui, em pobres lamentac;oes de inte
lectuais neurastenicos. Den-se com eles coisa seme
lhante ao que resultou do con;iunismo, que atrai entre 
nós precisamente aqueles que parecem menos aptos a 
realizar os princípios da Terceira Internacional. Tudo 
quanto o marxismo lhes oferece de atraente, essa 
tensao incoercível para um fu tu ro ideal e necessário, 
a rebeliao contra a moral burguesa, a explora<;áo ca
pitalista e o imperialismo, combina-se antes com a 
"me_ntalidade anarquista" de nosso comunismo, do que 
com a disciplina rígida · que J\.f oscou reclama dos seus 
partidários190

• No caso do fascismo, a variedade brasi
leira ainda trouxe a agravante de poder passar por 
urna teoría meramente conservadora, empenhada no 
fortalecimento das institui~óes sociais, morais e reli
giosas ~de prestígio indiscutível, e tendendo, assim, a 

190 Redigidas e pela primeira vez publicadas em 1934, estas 
palavras já nao parecem corresponder a realidade presente. Restaría 
saber se o zelo, principalmente sentimental, com que inúmeros dos nossos 
~omunistas seguem boje um chefe "que nunca erra" náo seria a causa 
tle tal mudanc;a. muito mais do que a adesao consciente e refletida aos 
principios marxistas. 
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tornar-se praticamente inofensiva aos poderosos, quan
do nao apenas o seu instrumento. Com efeito, tudo 
faz esperar que o "integralismo" será, cada vez 1na6s, 
urna doutrina acomodatícia, avessa aos gestos de opo
si<;ao que nao deixam ·ampla margem as transigencias, 
e partidária sistemática da Ordem, quer dizer do Poder 
Constituído. No plano teórico ele fica satisfeito com 
ser perf eitamente insignificante, por menos que o con
f esse. o que deseja no íntimo - e algutnas vezes 
com desconcertante ostenta<;ao - é a chancela, o nihil 
obstat da autoridade civil. Segue nesse ponto a grande 
tradi<;ao brasileira, que nunca deixou funcionar os 
verdadeiros partidos de oposi<;ao, representativos de 
interesses ou de ideologías. 

* * * 
Se no terreno político e social os princípios do 

liberalismo tem sido urna inútil e onerosa superf e

ta~ao, nao será pela experiencia de outras elabora<;5es 
engenhosas que nos encontraremos um dia com a nossa 
realidade. Poderemos ensaiar a organizac;ao de nossa 
desordem segundo esquemas sábios e de virtude pro
vada, mas há de restar um mundo de essencias mais 
íntimas que, esse, permanecerá sempre intato, irredu
tível e desdenhoso das invenc;óes humanas. Querer 
ignorar esse mundo será renunciar ao nosso próprio 
ritmo espontaneo, a lei do fluxo e do refluxo, por 
um compasso mecanico e urna harmonía fa Isa. J á 
ternos visto que o Estado, criatura espiritual, op5e-se 

I 
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a ordem natural e a transcende. Mas também é 
verdade que essa oposi~o <leve resolver-se em um 
contraponto para que o quadro social seja coerente 
consigo. Há urna ünica economia possível e superior 
aos nossos cálculos para compor um todo perfeito de 
partes tao antagonicas. O espírito nao é for<;a norma
tiva, salvo onde pode servir a vida social e onde lhe 
corresponde. As formas superiores da sociedad e devem 
ser como u1n contorno congenito a ela e dela insepa
rável: etnergem continuamente das suas necessidades 
específicas e jamais das escolhas caprich06as. Há, 
porém, um demonio pérfido e pretensioso, que se ocupa 
em obscurecer aos nossos olhos estas verdades singelas. 
Inspirados por ele, os homens se veem diversos do 
que sao e criam novas preferencias e repugnancias. 
É raro que sejam das boas. 



.l\.pendice 



VARIA<;OES SOBRE O HOMEM CORDIAL * 

Ern suas Raízes do Brasil, (2.ª edi<;áo) Sérgio Buarque de 
Holanda teve ocasiáo de responder a urna observa<;áo por mim 
feita - e feita sem nenhuma pretensáo - a respeito do 
homem cordial. 

F oram estas as suas palavras : 
" . . . cabe dizer que, pela expressao cordialidade, se eli

minam aqui, deliberadamente, os juízes éticos e as intenc;óes 
apologéticas a que parece inclinar-se o Sr. C. R., quando 

prefere falar em bondade ou em homem bom. 

Cumpre ainda acrescentar que essa cordialidade, estranha 
por um lado a todo formalismo e convencionalismo social, nao 
abrange, por outro, apenas e obrigatoriamente, sentimentos po

. sitivos e de concórdia. 

· A inirnizade bem pode ser tao cordial como a amizade, 
· nisto que urna e outra nascem do cora<;ao, procedem, assim, da 
. esfera do íntimo, do familiar1 do pfivado. Pertencem, ef etiva
: mente, para recorrer a termo consagrado pela moderna socio
. logia, ao domínio dos grupos priniários, cuja unidade, segundo 
. observa o próprio elaborador do conceito "nao é somente de 

harmonía e amor". Cf. Charles Horton Cooley, Social Or
ganization (Nova York, 1929), p. · 23. A amizade, desde que 
abandona. o ambito circunscrito pelos sentimentos privados ou 
íntimos, passa a ser, quando muito; benevolencia, pósto que a 
imprecisáo vocabular admita rnaior extensao do conceito. As-

• Publicada na revista Colégio, n. 0 2, Sao Paulo, julho de 1948r 

, 
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sim como a inimizade, senda públi-ca ou Política, nao cordial. se 
chamará 1nais precisaniente hostilidade. A distinc;áo entre ini
mizade e hostilidade, formulou-a de modo claro Car! Schmitt 
recorrendo ao léxico latino: "H ostis is est cum quo puhlice 
bellum habem-us ( ... ) in quo ab ininiico diff ert, qui est is, 
quocum habemus privata odia . .. '' 

O que se ve, pelo trecho transcrito, é que Sérgio Buarqtte 
de Holanda reexamina o conceito de honiem cordial e agora 
sob novos aspectos, que nao figurava1n na 1.ª edic;ao. Já isto 
me honra muito, demonstrando, pelo menos, que a minha dis
crepancia nao era, de todo, gratuita. 

RECONSTRUCTION OF DATA 

Cada conceito é, para o cientista, um instrumento 
balho, do qua! ele se utiliza da maneira tanto mais 
quanto maior o seu grau de exatidao. 

de tra-. 
precisa 

Se existe ponto passiv~ na ciencia é o referente a necessi
dade de estabelecer sempre maior domínio em torno da dialética 
interna de cada conceito. úteis debates, e trabalhos em coope
rac;ao, já se realizaram no sentido de atingir este objetivo. 

·Edwin H. Sutherland, em seu livro White-Collar Crimi
nalit'},t, situa, com clareza, o probk·n1a do reexame contínuo dos 
conceitos e, conseqüentemente, das hipóteses espúrias, sugeridas 
em termos de dados colhidos e elaborados de acordo com esses 

conceitos, mal definidos. Verdade que em outro setor, mas 
procura ele - dou o exemplo - corrigir um equívoco desper
cebido, até entáo, nas teorias sobre criminalidade, apoiadas no 
fato de que existe maior incidencia de crimes nas classes mais 
baixas do que nas classes mais altas. As condi<;óes do sl1im 

estariam em associa~áo íntima com o status das classes mais 
baixas. Ficaria, assim, estabelecida a causalidade do compor
tamento criminoso. A tevisao do conceito crime - viola~ao 

, 
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da lei penal - fez emergir, entretanto, a base falsa sobre a 
qual repousavam tais hipóteses. Dentro do círculo <leste con
ceito, depois de sujeito a reexame, foram incluídos os criminosos 

de colarinho branca comuns nos negócios e viola<;óes profiss1o
nais, muitas vezes desprezados pelas estatísticas oficiais de 

criminalidade ... 

Nao será isso suficiente para demonstrar, de modo inso

fismável, que a reconstruct·ion of data é tarefa intransferível 

para conhecermos, com maior clareza, o que os conceitos in

cluem ou nao? 

O reexame do conceito antigo, a luz de novas pesquisas é 
seguido do seu conseqüente abandono ou confirmac;áo. Outras 
vezes a computac;áo periódica do conceito se realiza num plano 

bastante impessoal em que predomina, apenas, o desejo de bem 
servir a ciencia. Esta atitude científica constituí clima favorá

vel as discussóes em que está presente o desejo sincero de coope
rar para o maior esclarecimento e compreensao dos problemas 

existentes em nosso mundo social e físico. 

Os trabalhos de Cassirer, referentes a divisáo dicotomica 
da linguage1n, merecem ser lidos e meditados, no tocante a 

este assunto. 

Nao cabe resumi-los aquí, mas cabe afirmar que cada pala
vra tem, para o grupo, certas conota~óes características, assu
midas na base de experiencias passadas, e transmitidas de 

gerac;áo a gera~ao, através da educac;ao inforn1al e formal. 

Poderá também se dar o caso de aceitarmos durante muito 
tempo urna defini<;áo unilateral que, posteriormente, ganhará 

novo sentido suscetível de ser controlado nos contatos diários 

e com enfase maior nos tipos de contato que Shaler classifica 
de categóricos. 

18 
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A PALAVRA CORDIAL 

Está neste caso a palavra cordial, que cordialniente que
ro, mais urna vez, discutir com o A. das Raízes do Brasil. 

Ora, na l.ª edi<;áo do seu magnífico livro, havia afirmado 
Sérgio: "Já se disse, numa expressáo feliz, que a contribui
<;áo brasileira para a civiliza<;áo será de cordialidade - daremos 
ao mundo o homem cordial)). 

E explicava ele: "lhaneza no trato, generosidade, hospita
lidade, virtudes tao gabadas por estrangeiros que nos visitam~ 
representam, com efeito, un1 trac;o definido de caráter brasileiro". 

E acrescentava: "Nossa forma de convívio social é, no 
fundo, justamente o contrário da polidez ". 

Ná.o me pareceu n1uito própria, entao, a maneira pela qual 
o ilustre sociólogo coloca va o proble1na (na l.ª edi<;ao). 

Com o seu próprio conceito, ve-se que ele <lava o homeni 
cordial como contrário a poli do (fórmula) quando, entre nós, 
cordial quer dizer justamente polido. . . Ou melhor: se a nossa 
forma de convívio social é justamente o contrário da palidez, 
como defini-la com urna palavra que quer dizer justamente 
palidez? 

Nao era, portanto, a meu ver, a palavra cordial a melhor 
indicada para definir o homem brasileiro - desde que o defi
níssemos pelo tra<;o do seu caráter, em que entram "lhaneza no 
trato, generosidade, hospitalidade'' - como queria Sérgio. Cor

dial ( dizia eu) era nlais próprio para cordiais sauda,oes, que 
sao fechas de cartas tanto an1áveis co1no agressivas; era simples 
fórmula, nao do cora<;áo mas do hábito. Encontradi<;a, por exem
plo, nos arquivos dos escritórios comerciais (inclusive em f ór

mulas de cobran<;a enviadas rnensalmente aos devedores recalci
trantes) ; na correspondencia arquivada nas repartic;óes públicas; 
na reda<;áo dos telegran1as-fómn1la, ou ainda naqueles telegra
mas trocados entre business nien atarefados. Nen1 depreza
ríamos a correspondencia entre adversários políticos ... mesmo 
i rreconcili á veis. 

, 
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Leía-se a notícia de um crime ou de um mal-entendido "que 
quase ia chegando as vias de fato" e náo será surpresa encon
trar-se a observa<;áo de que os antagonistas apenas se "tolera
van1 cordialmente" ou se " entredevoravam cordialmente". "De
testar cordiahnente" já é expressao, que, dentro do sistema de 
defini<;óes, organizadas na mente do indivíduo, e adquiridas 
através da própria experiencia pessoal, ou do acervo de expe
riencias do grupo, ven1 sendo praticada cotidiana1nente. 

Caberia aqui un1a única hipótese em que cot·dial se refere 
a cora<;ao; é o de se chamar cordial ao licor. Um cordial, isto 

é, um tónico para o corac;ao ... 

O ARGUMENTO ETIMOLÓGICO 

Agora, sustentando o que havia <lito e examinando a origem 
etimológica da palavra, dá ele a cordial urna amplitude inexis

tente na prin1eira edi<;áo do livro. 

Para explicar o seu intuito - talvez reconhecendo, em parte, 
a procedencia de n1inha obje<;ao - que faz ele? 

a) Esclarece que "a iniinizade ben1 pode ser tao cordial 

co1no a an1izade, nisto que uma e outra nasce1n do cora<;áo ". E 
co1nenta: "o hornem cordial nao abrange, apenas e obrigatoria

mente, sentin1entos positivos e de concórdia". 

A contra<lic;ao que existía entre cordial e o conceito de 
homem brasileiro, passa agora para outra contra<li<;áo - nao 
menos interessante - do autor para consigo mesmo. 

Na l.ª edic;áo, o cordial refería-se as virtudes gabadas por 
estrangeiros que nos visitam. Nao só aos sentimentos de con
córd!a como até a generosidade, lhaneza no trato e hospitalidade; 
e dava esses atributos como o "tra<;o definido" do caráter do 

brasileiro. 

Refería-se - basta reler aquelas excelentes páginas - a 
sentimentos que representam principalmente o cora<;áo ern seus 
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impulsos de concórdia. Aludia a nossa voca<;áo para os diminu

tivos. como sinal ele carinho e as altera<;oes sintáticas operadas na 
língua em razáo de nossa tendencia para as fórmulas afetivas de 
convívio social. Nao <lava o exemplo típico dessa alterac;ao mas 
cita va J oáo Ribeiro e todos sabemos que este se referiu especial
mente ao de-me portugues alterado para o me de brasileiro, 
isto é, alterado de ordem enérgica para pedido amistoso. Refe
ría-se mesmo a urna "ética de f urtdo emotivo''. 

Agora, já no conceito cordial acha Sérgio que cabem a 
inimizade e outros sentimentos que nao sej am, obrigatoriamente, 
os de concórdia, ou provenientes dessa ética de fundo emotivo. 

b) Do equívoco cordialidade - palidez passa ele para 
o equívoco do cordial em seu ~entido etimológico ; ou sej a, 
apega-se agora ao argun1ento etin1ológico mas esquece o seman
tico ou o histórico, o úníco que interessa, na fixac;ao atua( do 
conceito. Realmerite, há palavras cuja origem se perdeu na 
noite dos tempos, outras que passaram a significar exatamenate 
o contrário do que significavam etimológicamente. 

A palavra segue o homem, tem que ser alguma cousa real; 
há de haver interac;áo social, cultural, etc. para haver con1unica

~ao verbal. 

e) na l.ª edic;áo fa lava Sérgio em "ética de fundo etnoti
vo"; parecía inclinado a formas apologéticas do homem cordial; 
agora elimina da expressao cor.dialidade os juízos éticos e apo
logéticos, etc. 

CONCóRDIA E DISCORDANCIA 

Esclarec;a-se desde logo un1 ponto : nao falei em an1izade 
como característica de bondad e. N ein f alei em bon da de como 
excluindo a inimizade, mas como antítese de ódio. Nem dei a 
inimizade como coisa anticordial; antes, referí-me a inimigos que 
se detestam cordialmente (odia privata) . 
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Discordei de cordialmente con10 expressáo que representasse 
a bondade típica do brasileiro - o que é coisa muito diversa. 

E poderia - tomando a palavra cordial no sentido em que 
Sérgio toma - concordar que a iniinizade pode ser tao cordial 
quanto a amizade, nao, porém, porque nasce do corac;ao, n1as .. 
porque o corac;ao é quem a sofreía e atneniza. 

Ao invés de "a cordialidade nao abrange só os sentimentos 
positivos de concórdia" poderia eu ir mais longe para dizer que o 
ser inimigo nao exclui o sentimento positivo da concórdia. ini
migo cordial poderia ser o inimigo quando benevolente ; o homen1 
que, com ser inin1igo, ainda é amigo porque nao procede com 
a crueldade que se esperaria dele mas cordialmente. 

Há um outro inin1igo cordial, é o próprio corac;áo quando 
nos leva a praticar atos de transigencia que - a rigor - nao 
devíamos praticar. 

O ínimigo do justo ·é o seu corac;ao: . . $empre que f alas se 
em corac;ao, porém, teria eu que falar de benevolencia, de gene
rosidade. O inimigo - que Sérgio dá como contrário de con
córdia - pode ser um inimigo generoso, um inimigo de bom 
corac;ao, um inimigo concorde. 

Outro ponto que desejo frisar: 
N em sei porque a inimizade nao é cordial quando pública 

ou política. Entáo, um inimigo que poupa a vida ao vencido .nao 
.é cordial? o home1n coletivo deixará de ter corac;áo? Os atos que 
se praticam em sociedade, ou melhor, que ídentificam a nossa 
forma de convívio social, nao refletiráo o particular, o familiar, 
as virtudes de homem considerado na esfera íntima das suas 
ac;óes? 

Também nao compreendo porque o A. pretende colocar 
hostilidade f ora do ambito cordial quando na hostilidad e ha ve
rá emo<;ao tanto quanto na amizade ou inimizade, seja ela polí
tica ou pública. A ausencia completa de bias, isto é, a ausen
cia de participac;ao emocional deformadora, é ponto controvertido 
ainda nas ciencias sociais e em torno dele tem se desenrolado 
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debates que colocam de un1 lado a sociologia do conhecin1ento e 
de outro a sociologia operacional. E' necessário ao indivíduo um 
longo treino para que nao ponha o corac;ao no que faz: isto é. 
para conseguir examinar com um mínimo de isenc;áo, de viés, 
os problen1as que tenta descr~ver, analisar e explicar. Ligada, 

como está, emocionalmente, a sua rac;a, ªº seu idioma e a sua 
cultura (e os movimentos nacionalistas desenvolveram esses sen

timentos a um elevado grau) qualquer pessoa esquece por um 
momento todo o tonvencionalisn10 e forn1alismo, reagindo en10-

cionalmente ou com bias em quase tódas as situac;óes, ainda 
que se trate de questáo pública ou política. 

A distinc;áo de Carl Schmitt a propósito de inimizade e hos
tilidade pode ser urna boa definic;ao jurídica mas náo é socio
lógica. 

Estamos <liante de u1na situac;ao arbitrária, que nao resis
tiría a evidencia dos fatos. 

Além disso, cabe aquí un1a pergunta: a cólera, o medo, o 

ódio, a hostilidade nao serao func;óes glandulares, ªº invés de 
sentimentos cordiais ? 

E quando se f ala em ódio, por que se diz ódio figadal? E 
qual a razáo por que Keith chan1a as supra-renais de glandulas 
de guerra? 

Con1 um pouco de adrenalina, nao podería1nos tornar o mais 
feroz em mais cordial dos homens, desde que se leve em con ta 
a experiencia de Cannon ? 

A raiva, que estimulou o output das glandulas adrenais do 
diabético de Collipo, teria nascido do cora<;áo? 

TODO O MUNDO E' CORDIAL? 

1 - O conceito cordial - como já dissemos - adquiriu 
(pelo menos no Brasil). através do processo da dinamica da 

} 
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linguagen1, aquele significado que perma~ecera oculto, co1no 
conteúdo potencial, einergindo finalmente. 

Passou, assim, a se identificar, de preferencia, con1 polidez. 

Todo grupo tem o sisten1a de normas de conduta. Em 
algu111as sociedades essas norn1as sao 1nais elaboradas. Mas a 
f un<;áo dessas normas (que costun1a111 ser divididas em classes, 
para maior facilidade da análise, sendo urna dessas classes a 
etiqueta) seria reduzir ao n1Íniino os choques entre os indivíduos 
do mesmo grupo. Seria u1n dos 111eios de ·que dispóe a sociedade 
para 111anter integrados os padróes culturais. Os n1en1.bros de 
um grupo nao pode1n in1pedir que haja initnizade entre dois 
indivíduos mas usarao de todos os n1eios de que disp6e111 para 
evitar que essa inimizade se transforme en1 hostilidade (para 
isso o presidente da Can1ara suspenderia a sessáo). 

2 - Cordial, con10 quer Sérgio, é aplicável a todos os seres 
humanos pois que nao há notícia de grupo estudado por etnólo
gos que se tivessem n1ostrad<? incápazes de desenvolver cordiali
dade, no sentido etimológico, incluindo-se nela sentimentos e ati
tudes de amizade, iniinizade e hostilidade. 

Mesmo hoje, com os males do racionalismo e de mecaniza
<;áo, esses sentimentos pennanecem, e1nbora n1ais em uns do 
que €.m outros povos. 

·Melhor teria andado, entáo, a 111eu ver, o lúcido ensaísta das 

Raízes do Brasil se, ao invés de cordialidade, houvesse dito 
si1npathy, no sentido em que a tomam os ingleses. 

A atitude que se caracteriza como tal ( simpathy) na idade 
adulta é a capacidade (·George ~1ead, M ind, self, and socief')') 
de tom~r o papel de outra pessoa con1 quen1 se está socialn1ente 
implicado. "Esta atitude náo significa se1npre auxílio, prote~áo, 
apoio". 

A expressáo con1u1n para indicar esta situa<;áo é o putting 
yourself in his place. Esta é, ou é presumível que o seja, ex
clusivamente humana, marcada pela capacidade de auto-estimu
la~áo para determinado ato, respondendo alguém como outrem 



292 SÉRGIO BUARQUE DE HOLANDA 

responderia. O controle da conduta de alguém, que responde 
como outrem responderia, nao está confinado a conduta por 
simples bondade. 

Se bem que o próprio George Mead nos adverte: "A 
tendencia, porém, é reservar o conceito simpatia aos atos e 
atitudes de bondade que sao os lac;os de uniáo essenciais a 
vida e a permanencia de qualqucr grupo humano". 

HOMEM DE . CORA(:ÁO 

Ve-se, portanto, a procedencia de minhas dúvidas a res

peito do homem cordial como expressao que designasse espe
cif icamente o brasileiro. 

Me pareceu, em suma, que cordial quer dizer, para nós, 
muito mais polido que homem de corafao; que ao contrário do 

que . diz Sérgio, para o brasileiro, o cora<;ao nao significa f onte 
tanto de ódio como de bondade, mas aquilo a que Bertrand Rus
sel denomina "soma dos impulsos benévolos"; que a bondade, 
como trac;o cultural específico do brasileiro, ·nada tem com cor

dialidade, distin<;óes essa que os próprios viajantes ilustres fize:... 

ram, com agudeza. 

No século XVIII, um observador dos nossos costumes pen
sou que o brasileiro fósse cordial por mera atitude... "Nao ~e 
deve acreditar em tudo quanto diz. Também será mais por cor
tesía do que por boa vontade que o brasileiro oferece ao estran
geiro a sua casa quando ele diz ser "vosso criado". Esta cor
tesia excessiva, declara-o o nosso visitante, torna-se ridícula". 
Outro porém, so u be f azer a distinc;áo clara entre a cordialidade 
por mera atitude e a ·bondade. Foi o sueco Beyer, que esteve 
no Brasil em 1813. "Quando un1 estrangeiro (observa-se), pela 

primeira vez, visita urna f amília, é recebido pelo dono da casa, 
que lhe oferece a "sua amizade1 ·seu cora<;áo e sua casa"~ isso 

') 

j 

1 
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''nao deve ser tomado como simples fórmula" (diríamos de cor
dialidade). 

d) O pior, porém, é que, pretendendo explicar a palavra, 
Sérgio alterou, descaracterizou o nosso homem cordial. 

Desde que a "inimizade ,bem pode ser tao cordial quanto a 
amizade, (nisto que urna e outra nascem do corac;ao) " o que se 
conclui é que estamos <liante de um fenómeno universal e nao 
específico do brasileiro. Já nao é o Brasil quem oferece ao mun
do o ·homem cordial, como contribui<;ao especificamente sua, re
presentativa daquelas virtudes - lhaneza no trato, generosidade, 
etc. - tao gabadas pelos estrangeiros que nos visitam. Estarao 
compreendidos na sua defini<;ao os homens de todas as latitudes; 
todos os seres que através da intera<;ao com os seus semelhantes, 
desenvolveram natureza humana ... 

Em síntese: 
a) Que estamos elaborando urna civiliza<;ao de fundo mais 

emotivo que a dos outros povos - nao há dúvida. 
b) Que o brasileiro se deixa levar, ou consegu~ vencer, 

mais pelo corac;áo do que pela cabe<;a, é coisa que me parece 
incontestável. 

c) Que somos muito mais propensos a ideologias do· que 
a idéias - quem o negará? 

d) Que detesta1nos a violencia porque o nosso estilo de 
vida é o da mansidáo social - certíssimo. 

e) · Que até na inimizade e mesmo na hostilidade o brasi
leiro é menos cruel que os outros povos - muito bem. Menos 
odioso - nada mais verdadeiro. 

f) Que a história nos demonstra esse menos cruel, como 
acontece na própria conquista da terra - é ponto pacífico. 

g) Que a bondade ( ao invés da cordialidade) é a nossa 
contribuic;áo ao mundo - é urna verdade que a observac;ao 
dos fa tos confirma plenamente. 

h) Que o brasileiro ·e quando mais poli do) sabe tirar par
tido da própria bondade, e que esse seu ricorso se poderia ch~-
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mar técnica da bondade - é tese que n1e pareceu nao só pro
cedente como original. 

i) Que essa bondade, no plano social e político, é o pri
meiro fundamento de nossa democracia social - sempre me 
pareceu certo. 

j) Que somos individualistas n1as que o nosso individua
lismo encontra, en1 grande parte, o seu corretivo natural na 
bondade esp~cífica do brasileiro - nada inais justo. 

k) 11as que cordialidade se ja, no sentido en1 que to1na
mos e praticamos essa palavra (polidez), a nossa contribuic;áo 
ao mundo, nao se me afigura aceitável, nem cabível. 

A TEORIA DA BONDADE NATüRAL 

Como, porem, terá nascido a bondade brasileira? 
Nao seria demais responder que, naturalmente, na terra 

mal descoberta, e logo que o litoral recebeu os primeiros degre
dados, os primeiros oprimidos. 

J á estes f icaram bons, ªº contato com o chao agreste e 
acolhedor. ''Com a riqueza - diz o autor do Diálogo das 
Grandezas - foran1 largando de si a ruin1 natureza de que as 
necessidades e as pobrezas que padecian1 no reino os faziam 
usar". 

O hon1en1 nascia de novo, como na linguagen1 bíblica. 
Por certo nao se trata boje, apenas de tuna bondade adqui

rida com a riqueza da terra nova. 

Mas a observa<;ao do cronista nao pode ser esquecida. 
Também a bondade natural ajudará a explicar a origem do 
nosso estilo de convivencia social. 

A inocenda do selvagem f azia pensar na ida de do o uro 
e a carta de Vaz Caminha contava coisas maravilhosas a el-rei. 

Quem foi que disse ser o índio um anin1al fa bu loso e 
intratável? E em que outro paraíso encontrar Evas mais for
mosas que as nossas índias ? 

RAÍZES DO BRASIL 295 

O indio da fase pessin1ista, tido e havido como bicho, indio 
por ouvir dizer - nao era 0 que se dizia. Ao contrário, era o 

homem co1no Deus o fez, em seu estado de pureza nativa. Sen1 
o pecado da civiliza<;ao. Crianc;a grande ainda habitando a 
esfera mágica da realidade. 

Entáo o 111ito do 1nau. selvageln fica revogado e em seu 
lugar nasce outro n1ito, o do bo1n selvagem. O bicho de urna 
fábula passava a ser o anjo de outra fábula ... 

Jean de Lery <lescreve, entáo, a "civiliza~ao prin1itiva e in
genua" dos índios brasileiros - e1n confronto con1 a civili
za~ao européia, e a sua descri<;ao repercute seriamente nos 
n1eios intelectuais europeus. Levado o nosso bugre para a 

Europa, é ele exibido - como na festa de H.uáo - perante 
os olhos maravilhados do V elho ~1 un do. Resultado : reflete
se nas idéias dos séculos XVI e XVII, nas obras de Erasmo, 
Thomaz Morus, Rabelais ; nas obras dos poetas, con10 Ronsard, 
e vai no século XVII, via Rousseau, influir decisivan1ente nos 
ideais da Revolu<;ao Francesa. 

E chega, no XIX, até l{arl 1-íarx e Lenin, que leran1 
Morus. . . Mas, isto já é outra história. 

NOSSA HOSPITALIDADE E OS VIAJA~TES 

Hoje, o que ven1os é o brasileiro que recebe a gente con1 
carinho, no seu rancho. 

Deixar de nos oferecer qualquer coisa, ou um café mesmo 
zurrapa ou marca tres efes? capaz que um caboclo fa~a isso. 

Nunca. 

A maior alegria do brasileiro é hospedar alguém, mesmo um 
desconhecido que lhe pe<;a pouso, numa noite de chuva. -Só 

quem nao viajou pelo interior, onde há mais Brasil do que nas 
cidades, nao terá observado esse. costu111e, própri? do hrasileiro 
que nasceu assim e que nao muda mesmo. 
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Já a hospitalidade do nosso índio foi decantada por observa· 
dores astutos como Jean de Lery, que citei há pouco. Outro 
cronista que andou visitando a terra, no comec;o ainda das coisas, 
fa lava dos índios que choram aos pés dos hóspedes ; maneira 

triste e alegre (no di to pitoresco de F ernáo Cardim) de receber 
visitas. Na Bahia, conta ele que passou com quarenta pessoas 
sem recurso nem <linheiro; porém, onde quer que chegassem, 
e a ·qualquer hora, eram agasalhados com toda a gente ele todo 
o necessário para comer. Em Sao Paulo de Piratininga, a 
mesma coisa: 20 moradores foram a cavalo para recebe-lo. E 
obsequiaram-no tanto que ele chegou a exclamar: nosso Senhor 

Deus, por que tanta caridade e amor? 

Mais tarde, a hospitalidade já era um direito, n1ais que 

urna obrigac;áo. Era só assinar P. R. (Príncipe-Regente) e 
ninguém podia, entáo, recusar ·a hospedagem. Nao foi preciso 
tal, pois na maior parte do interior de Sao Paulo (informa 
outro ·visitante) a hospitalidade é tao grande "que nao nos def
xaram pagar coisa alguma, parecen<lo que consicleram isso um 
tributo devido ao estrangeiro que constantemente recebe as mais 
significativas provas de bon<lade e benevolencia". 

E' ver<lade que Mr. J(inderley, que esteve na Bahia, em 
1764, queixava-se amargamente de o haverem posto de sentinela 
a vista. Freireyss achava que a hospitali<lacle é muito própria 
<los brasileiros, mas estranhava que os estrangeiros, na estrada 
que ia para as gerais, ficassem sujeitos as mais exorbitantes exi
gencias nos lugares onde tivessem que pousar (p. 163, Freireyss, 
vol. XI, rev. do Inst. Hist. S. Paulo). 

Mas é Nicolau Dreys quem, na sua N otícia Descritiva da 
Província do Río Grande, nos conta o caso do sino que servia 
para avisar o viajante ou o desvalido da vizinhanc;a que era hora 
do. almo<;o ou do jantar; assenta-se quem quiser a essa mesa da 

hospitalidade. O dono, explica o escritor, nao dese ja ·saber, 
sequer, quem é o seu hóspede. 
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Mais ainda: Beyer, o sueco, fica assustado com o costume 
de fazer presente de um objeto que a pessoa gaba. "Na viagem 
a Minas - diz éle - encontrei um ·Capitáo Ferreira que montava 
bonito cavalo, de andar excelente e como eu por acaso o dissesse, 
queria o homem presentear-me com o animal do que com muita 
dificuldade pude declinar". . 

Como se ve, o brasileiro nao hospeda apenas; dá o que tem, 
muitas vezes, e nao o faz senáo por aquele espírito de despren
dimento que seria - como se verá -- o n1elhor corretivo do 
nosso individualismo economico, en1 confronto com o individua
lismo hurgues que tem feito a infelicidade de tantos povos. 

MENOS CRUEL, NA CONQUISTA 

No próprio drama da conquista, que muita gente pensa ter 
sido urna página rubra de destrui<;ao e de crueldade, as coisas 
se passaram de modo diferente. 

Podendo ter sido tao cruel como os demais conquistadÓres 
o brasileiro nao o foi. Foi muito menos. 

Alega-se, por exemplo, que o bandefrante escravizou, sacri
ficou o índio. Nao é bem assim. Nao raro, o bandeirante é 
u.m mediador, um apartador de briga entre tribos rivais. E' o 
soldado pacificador do gentío, na observa<;áo d~ Paulo Prado. 
Fernao Dias Pais conquista tribos e mais tribos, suavemente. 
Só de urna feita, consegue o "cac;ador de esmeraldas" - em n1e
morável episódio - destronar aqueles tres caciques, trazendo-os, 

- . 
com os_ seus cinco mil vassalos, para as lavouras de N-S, do 
Parnaíba; isto é, consegue a transmigrac;ao pura e simples de 
urna tribo toda, "sem estrondo de armas nem tiranía de mortes". 

Ainda em recente e magistral estudo, intitulado "A Zenda 
negra e a Zenda branca - e que faz parte de sua Introdufao 
a História das Bandeiras, o Sr. Jaime Cortesáo chegava - no 
tocante a suposta crueldade dos bandeirantes - a esta conclusáo 
segura e documentada : 
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"Admitamos, pois, que os bandeirantes cometeram, na prá
tica da escravatura, crimes, violencias, e atos de inumana cruel
dade. Sustentamos, no entanto, que a luz dos n1uitos documen
tos originais que ternos manuseado e con1parado se pode concluir : 

I - 'tsses atos foram muito mais de ordem singular, prati
cados por um OU outro bandeirante, de animo feroz Ott tru
culento, de que generalizados a maioria deles. 

II - com os padres das missoes os bandeirantes houveran1-
se, por via de regra, com um .respeito, ttl'na piedade, urna bene

volencia, de pasn1ar ; 
III - A generaliza~ao dum ou outro ato condenável, o 

agravamento tendencioso dos excessos, e a pura inven<;áo de 
crimes, nos relatos dos jesuítas, veio a formar a lenda negra 
sobre os bandeirantes. Quando e como?" 

É a mesma conclusáo a que eu havia chegado, em minha 
despretensiosa 1Vf archa pa.ra Oeste (cap. VII, págs. 233 e segs., 

vol. I, 2.ª ed.) 

Coisa mais curiosa, porétn, é o cabo de tropa que, pra evitar 
briga, faz sempre um dos da sua tropa casar com a filha do 
cacique. Chega, assin1, o conquistador a urna técnica amorosa 
- ou melhor, o .bandeirante se torna lírico, alcoviteiro, nesses 
casamentos agrestes, nesses idílios que salpicam de tanta gra<;a 
a luta do desbravamento. 

Já antes de adotar essa praxe, náo havia ele sido alcoviteiro 
de casamento de índios e africanos? 

Conta-se que, com o intuito de escravizar o índio, o bandei
rante chama va o padre ( isto em come<;os do século XVII) e 
promovía, em largas escalas, os enlaces matritnoniais entre 
índios e africanas, ou vice-versa. A coisa chegou a constituir 
abuso, e houve necessidade de un1a carta régia cominando 
penas para o caso de índio se casar com negra ( ou vice-versa) 
constando que f oi por sugestáo dos senhores. E f óssem lá 
os jesuítas - exclama o historiador - romper depois com 
os la~os que a igreja santificara e declarara perpétuos ! 
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Leia-se, hoje. un1a das atas que o bandeirante fazia lavrar 
para estabelecer o governo dos descobertos, e lá está esta frase: 
"eleito para nos reger amorosamente". 

Cruel, porque escravizou o índio ? 
Fala-se nessa crueldade mas nao se fala nos chefes de 

bandeira que se fizeran1 chefes de tribo. 

Borba Gato e Pay Pirá sáo exemplos disso, o pritneiro 
no rio Doce e o segundo entre os bororos. Nao só o bandei
rante se fez índio, como tan1bén1 continuou o índio, adotando
lhe os processos culturais, pois o costun1e de bandeirar já 
era indígena. 

O hornero indígena só encontrou, diz Gilberto Freire, nos 
adventícios, senhores de engenho para os fazerem trabalhar na 
lavoura de cana-de-a\Úcar e padres para os obrigaren1 a apreñ
der a contar, ler e escrever. Era isso " urna sedentariedade 

letal para homens tao andejos". Ao passo que o bandeirante 
aproveitou exatamente a mobilidade do índio, no grupo de 
que era chefe. F oi a bandeira a glorifica<;áo de sua inobili
dade andeja, a valoriza~áo de sua capacidade guerreira. 

Nao há dúvida que o bandeirismo tern utn que de espanhol 
no seu an1or ao fabuloso, ao épico - en1 contraposi~ao ao 
liristno sentin1ental portugues. 

Ninguém 111ais quixotesco do que Anhangüera, na cena 
do fogo. 

Por que o bandeirante, no entanto, nao foi brutal como 
os que conquistaram o l\1éxico e o Peru ? 

Mas há outro pormenor -que se afigura igualmente expres
sivo agora do ponto de vista ético. 

Em seus testamentos, já se lembravam os bandeirantes dos 
que, segundo a sua linguagem, " dependem do prato alheio." 
Francisco Preto manda partilhar "cem patacas pélos necessita
dos ". Outros deixa1n " ro upas usadas ao mais pobre homem" 
ou "a mais desamparada órfa que se achar". Gaspar Barreto 
auxilia as primeiras órfás "que se casarem depois de seu faleci-
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·merito". ·nomingos Jorge Velho deixa grande parte de seus 
bens aos jesuítas, com a obrigac;áo de, estes socorrerem viúvas 
indigentes. Rafael Días gratifica, com os remanescentes de 
sua terc;a, "a mais pobre órfa que se achar nesta vila". 

O BRASILElRO MEDIADOR 

E por falar em mediac;ao, Tudo no Era.sil se fez assim: 
por mediac;áo. 

Já se notou que os próprios negros fu~idos e;xerceram, 
todos, urna útil func;ao civilizadora, nao raro de mediadores 
plásticos ent~e os, europeus e os indígenas. 

Muita negra. alcoviteira povoa a história dos bons e dos 
maus casamentos. 

. M·ediadores foram os línguas, intérpretes a cuja a~ao pa
cífica <levemos hoje "mais de metade da populac;ao operár-ia 
do Brasil°''. 

A tribo onde houvesse um língua seria urna tribo 1nansa, 

na observac;áo de Montoya. Na visita que os sacerdotes fa
ziam aos engenhos, para "descarregar a consciencia" aos neees
sitados desse remédio, ficou estabelecido que os padres-línguas 
é ·que deveriam realizar tal tnissáo. 

O jesuíta mediador é urna figura indispensável nos pri
meiros momentos da nova sociedade. Multiplicar-se-iam inde
finid~mente os casos de tÍ1ediac;áo, diz Serafim Leite. "Paci
ficar os animos" era urna das suas f unc;óes especia is. 

Caso de media<;ao política fundamental f oi o de J oáo Ra
·malho, ·entre brancos e indígenas. ;11ediador foi Anchieta, 
entre tamoios e piratininganos. Mediador foi o judeu - me
Hiador do capital com a produ<;ao no ciclo do a<;úcar e do 
capital com a minera<;ao no ciclo do ouro. Mesmo depois de 

· guerras cruentas, pratica-se a media~ad para pacificar índios, 

como a dos mamalucos Albuquerques, rtascidos eni Pernambuco, 

., 
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e um pioneiro como Martim Soares · Moteno, no Cea'rá. Na 
media~áo ha vida entre o rei · Canindé e o tei de Pottugal pari 
a paz, na guerra dos janduins, o diplomata fói Floriaó. E 
de uma questáo · amorosa, observa· erudito historiador, provi~ 

nha esta a:proxima~ao entre indios e brancos; Floriáo havia 
vivido com urna filha Nlhonguge, eunhado <le (;anindé, e a 
tarefa lhe foj fácil. O caso de media~áo da Camara par~ 
apaq;iguar grupos · bandeirantes desayindos é típico, Fernáo 
Dias P,ais foi · o mediador entre bandei-rantes e jesuítas, quando 

• 
estes tinham sido expulsos do planalto. ' 

· o . tipo : de 'mediador nunca. dei¡xoµ de .. e;,dstir nos menores 
a tos; nos , mais ób&curos momentos · de noss~ ~.0~tnac;~o · so~-ial, 

racial, política. ·Nos.so ata:vi;smo ·mediador. continua. vivo. , Em . ' 
todos nós há urna tendencia irresisHvel para . . apartar . brigp.s~ 
mesmo que is$o importe em comprar-- . br,igas. · . . Apc,lzigtla.t 0,s 
animos; aí está urna frase famosa pela apli?~p,- .que . _tepa . tid9. 

Pedro II é acusado de manter a divisáo dos partidos para 
ser mediador necessário. Mas nao pára nesse pé nosso es
pírito de media~á'd ;' ele ' está has teis:'e ''áté 'na 1arbitragem para 
solu<;áo pacífica. de qtialquer rusga internacional. Mesmo na 
época: tlos ' 'Capitáes-gener.ais, quartdó ·ocorreirt pleitos· entre pes
soas pobres, promove-se a concilia~~º· · · Os·· j uízes :de páz é 'a 
lei· recente ·qué niándtiu o juiZ: ae paz' ser ·mediador nos casos de 
injúria e '; Üé <~alúniá sao outros ' pormenores, bem~ ·e"xpressivos.,: 
nao' ·se' falahdo . nos· que ·interessam a· própria f amília. : . . ¡ . 1 

Quando f alhasse aquele equilíbi:io de antagonismos, de que 
fala Gilbertó Ffeire, entfarl.a a · in~dia~~o. Ntim· ·equilíbrio -'de 
ántágonismós, um 'antagonl~mo alimenta· oittro: Na media<;5:o, ·os 

~ ! t . ~ 

áritagonismos·. se. ·destroem 'pacificamehté. o· eqúilíbri'O· nao· :é 
mais ·urna gahgorrá de ' for~as · contrárias. · · · ··· ·-- <', -.. · 

O Estado hurgues tirou o má~Úmo de partido daqúeÍes a~ta.: 
gónistiios'; divitliu" sernpre' para conseguir o seu equilfbrid a'.custa 
de um j Ógo' ·éviderl.terriente· petigosé; aó' 'in té$ ' dé: 1ntervír• nesses 
antag~nismos : 'e , desarmar a gañgorra dos . ódids e riváliáade;;: 

19 
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Que faz hoje um norte-americano quando assiste a urna 
briga? Aposta num dos contendores. 

o brasileiro, ªº contrário, intervém para apaziguar os ani
mos. É o apartador de brigas por excelencia. 

Situada, enfim, a questao na bondade natural, já havia 
a bondade brasileira dado o mito do bom selvagem e entrado 
no maior movimento de idéias do século XVIII. 

Transposta para um plano cultural, poderíamos mesmo f alar 
numa técn·ica de bondade, em contraposic;ao a técnica da vio
lencia. É a técnica de quem, pela bondade, consegue desarmar 
antagonismo's, ou melhot, desfazer os tais equilíbrios de anta
gonismos a que aludem os sociólogos. Ao invés de cultivar 
antagonismos para conseguir o equilíbrio e, através desse equi
líbrfo, · a· harmonía social, o brasileiro é o mediador necessário, 
o conciliador plástico entre todos os conflitos sociais, ideológicos, 
, . "" . . etn1cos, econom1cos. · 

BONDADE E CORDIALIDADE 

Nao será demais insistir . um pouco : nao bondade em sen
tido de simples cordialidade . .. 

Nao apenas a bondade do hoinem aimable mas a do que 
ama e se faz· amar. Nao o cordial de Sa.láo, mas do homem· 
representativo de um modo de ser especificamente brasileiro ; ou 
de um tipo de cultura original e plástico. Desde que se de a 
palavra cordial o sentido que Russel lhe quer dar, considerando 
o corac;áo a soma total dos impulsos benévol-0s. Homem cordial, 
sim, como sinonimo de homem-síntese - o homem-síntese de ' 
José de VlaSconcelos - aqucle que será a síntese de todas as 
aspirac;óes humanas numa só aspirac;áo. 

Também nao é a reverencia - e aqui concordo plenamente 
com Sérgio Buarque de Holanda - dada a nossa aversáo 
ao ritualismo social. Ninguém desconhece a "dif iculdade, em 
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que se sente, geralmente, o brasileiro de urna reverencia pro
longada ante um superior". o nosso fraco e outro; é - como 
cliria o próprio autor das Raízes do Brasil - o de estabelecer 
intimidade. Chamamo-nos por voce, logo depois da primeira 
conver~a. Chamar por voce a um graúdo é, para nós, menos 
um meio de af etar prestígio do que um hábito de fazer cama~ 
radagem .•. 

Trata-se, pois, de um~ bondade mais envolvente, mais po
lítica, mais assimiladora. F orc;a secreta e invisível ·que tu do 
domina e que tudo submete com do<;ura, fazendo mais que todas 
as tiranias ou técnicas de Sorél que dividem os homens e que 
só os submetem com violencia e a custa de sangue. Poder-se-ia 
dizer que se trata, em nosso caso, de urna bondade que se de
f ende sempre, mesmo quando parece submeter-se. E que cria 
raízes afetivas de solidariedade no jogo múltiplo e promíscuo dos 
interesses rivais. A fun<;ao desse material afetivo nao é a simples 
palidez. É mais urna fun<;áo biológica, social. Diferente da que 
cabe a bondade em sua acep<;áo liberal, filosofíca ou lírica. Ou 
aquela outra bondad e do f ª'ª Q favor de entra,. a que se pode ria 
chamar bondade de sala de visitas. Que encanta mas brilha 
' 
falso. 

o nosso povo formou-se pela conciliac;áo de todos os coñ
flitos humanos numa só forma de convivencia, num estilo de vida 
que consiste em ter criado o máximo de fclicidade social até boje 
sonhado por teorías e profetas. Desde o primciro momento, 
abrigou o nosso céu os oprimidos, os desajustad~s, os atirados 
' . as prat,as. 

E porque somos assim, as nossas idéias tem que ser assim. 
A seiva que a alimenta é essa bondade original, que o mundo 
ainda nao conhecia. Violencias, ditaduras e qucjandas invcn
~óes da fór~ sáo flores rubras que nao viccjam, absolutamente, 
em nosso clima moral 



304 SÉRGIO BUARQUE DE HOLANDA 

UMA TÉCNICA DE BONDADE 

Sérgio parece ter estranhado a minha observa<;áo sobre urna 
técnica de bondade. 

O emprego dessa técnica de bondade data do início de nossa 
f orma<;áo biodemocrática. 

A catequese .é, toda, d emprego da bondade como arma 

política. · 
Anchieta a emprega em 'seus cateretes católicos. 

O costume de oferecer rrtiinos e hugigangas aos íridios 
como melhor forma de convence-los - ou com o intuito de 
submete-los coth alegria e urbanidade, encheu a história do con
quistador em suas rela<;óes diárias com as tribos, inclusive as 
mais rebeldes. . 

O cabo de tropa, que nada perdia por ser magnanimo, .se 
quería obter dos seus camaradas o máximo de obed.iencia apÜcava 
a bondade nas suas rela<;Óes com estes. o pa,tráo,, o .senhor de 

\ . . 
engenho, o fazendeiro só f 0ram bem sucedidqs quando transf or~ 
mar~m a bondade numa arma económica, deixand.o que os pre-, 

tos cantassem nas horas de trabalhq, ritmando a produ<;áo pela 
alegria selvagerri dos · vissungos. 'Nos me~os · de que se devia 
lan<;ar 'máo para prohta e sucessiva civiliza~áo dos índio's inclúía 
José Bonifácio a '"brandtlra, constancia e sofiimentó de nossa 
parte qué nos cumpre como usurpadores e crista.os". Os casos 
de media<;áo, os expedientes (aos quais já me referi) para desar
mar antagonismos em equilíbrio, os chamados meios suasórios, 
característicos do brasileiro apartador. de brigas, demonstram 
outras modalidades relativas a técnica da bondade no plan~ 
social. Até nas discussóes, -o brasileiro nao procede de outra 

forma. O seu jeito de convencer - coisa que ainda se acon
selha boje - é urna espécie de lógica familiar, baseada na 
sabedoria de nos dizer as coisas menos sabidas com um ar de 
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que nós já sabemos delas. Os rodeios com que o caboclo 
inicia a sua conversa sao proverbiais no mesmo sentido. 

Mas a técnica da bondade nao é um artifício de que pos
sam lan<;ar máo os sofistas, os falsos. Trata-se da bondade 
empregada com sabedoria e até mesmo. com um certo maquia
velismo (vamos dizer assim) mas maquiavelismo cheio de calor 
humano em lugar do maquiavelismo frio e . agudo nascido da 
desesperanc;a e que é o trac;o .do Príncipe. Todo governante, 
pois,. que quiser reduzir o .brasileiro a solidarj~dade e a obediencia 
terá que fazer uso .dessa. técnica que constitui a arma do homem 
bom governando homens bons.. O Brasil nas<;eu, sob .esse signo 
social e político. Talvez seja agora o único p~ís do rnµndo em 
condi<;óes de opor, a técnica da violencia, a t~cnica Aa. boqqade. 

Ninguém confundirá, também, liberal (da acep~ao política) 
com liberal no sentido humano de mao-aberta, dadivoso, des
prendido. O liberal amigo da liberdade nada tem que ver com 
o amigo de dar o que tem~ Talvez o prestígio do liberalismo 
ou do epíteto liberal decorra,, entretCl:Ilto, dessa confusao prati
cada por mµita gente boa •... 

Pode algum brasileiro ser vítima de sua própria bondade. 
Que importa? De todos os def eitos humanos parece que o único 
verdadeiramente incorrigível . do . brasileiro e esse. Passar da 
conta de tao • bom. : : . . ,. .. 

" 
'1 

TR¡\<;OS ESPEC!FICOS DE NOSSi\ CULTURA 

Nao ternos de. enfrentar, por exemplo, o preconceit<¡> racial, 
como acontece com o americano do norte. 

O problema das minorías raciais e culturais é qua~e inexis
tente entre nós. 

Gilberto Freire em seu livro O ffiunda que o portugues 

criou salienta este aspecto de tamanha importancia a compre
ensáo do problema da nossa f ormac;áo social, apontando o por-
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tugues colonizador, quase inteiramente despido de preconceitos 
- capaz de realizar o intercruzamento desde que f oram esta
belecidos os primeiros contatos com o nativo - como causa 
eficiente da ausencia do problema das minorias no Brasil. Entre 
nós náo existiram os muros do ghetto nem as limitac;óes do 
Harlem. 

Nao damos margem a urna psicologia racial, criadora de 
.estereótipos negativos que, por sua vez, mantenham o preconceito. 

Náo ternos o problema dos desocupados, da falta de terra, 
da violenta difereni;a de classes, do ódiC! de rac;as ou de religióes, 
da excessiva diferenc;a de cultura ou de riqueza. Ao contrário: 
precisamos de milhares de brac;os ; ternos urna extensáo territorial 
devoluta, rica e deserta. 

· Esta ausencia de problemas nos deu um clima de cordura 

social. 
O . catolicismo terá contribuí do muito para a f ormai;áo de 

nossa índole, f eita de tolerancia e de amor ao próximo. 
Aqui a esperani;a obriga a ser boro, na terra, onde tudo 

é urna novidade. A facilidade da hierarquizac;áo pelo próprio 
esforc;o nao deixa crescer o ódio. A liberdade de movimentos 
desembar~i;a os gestos fecundos, convidando o homem a "largar 
~ sua ruim natureza" - como j á dizia o cronista. 

Será urna bondade por temor de Deus, por ausencia de 
atritos económicos, por mestic;amento conciliador de arestas psi
cológicas e raciais, por índole herdada do portugues, pela soma 
de tendencias contrárias mas coincidentes na direc;áo de certos 
objetivos, por euforia espacial, por sentimento de hospitalidade 
provindo do aborígine, por nenhuma filosofia sobre o destino. 

Mas bondade como a sentiram Freireyss, Saint-Hilaire, 
Beyer, Zweig e outros espíritos que a observaram, náo nos salóes, 
onde os convivas "se detestam cordialmente", nao nas lutas po
líticas e intelectuais, cu jos comparsas "se entredevoram coro in
crível cordialidade" mas no contato puro e emotivo com o Brasil 

no original. 
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Bondade que contagiou as instituic;óes e as leis, e é hoje 
um trac;o específico de nossa cultura. · 

F omos dos primeiros países a abolir a pena de morte. A 
nossa tendencia para a eqüidade está em quase todos os atos de 
aplicac;ao da justic;a. A todo o momento, os· jornais ·acentuam a 
benevolencia do júri, no julgamento dos crimes passionais ..• 
Toda revoluc;áo brasileira termina em acordo, e a pena mais ri
gorosa para os nossos crimes políticos nunca passou do exílio. 

Depois do entrevero, o vencedor chol.'.a no ombro do vencido. 

As nossas leis sociais nao sao só urna imposic;áo do mundo 
moderno, mas refletem também a nossa índóle humana. A pro
paganda racista é, boje, crime previsto pela Constituic;áo. 

. . 
A BONDADE BRASILEIRA NO PLANO POLtTICO 

E o mais interessante é que a revolq.<;áo francesa trazia, na 
~ua vinda até nossas terras, e já de ~oma-viagem, a tese .da bon
dade natural que o Brasil oferecera, . t;1.trav.és do índio,. ao,s seus 
idealizadores! · 

Mesmo no terreno ideológico - quem o diz é Af onso Arinos 
- o Brasil nao f ugia ao seu destino de na<;áo colonia e de mer .. 
cado de consumo. ~.'As matérias-primas, "Coro. que se f abricavam 
as doutrinas futuras, daqui saíam para a Europa e de lá regres
savam transformadas, para o nosso gasto, soba forma de artigos 
importados". 

Mas · veio . a revolu<;áo, já r~quentada e desfigurada. Na 
Independencia José Bonifácio reage contra o excesso da Revo
luc;áo Francesa cujas idéias "tornavam os povos ingovernávei's." 

Além disso, e porque o mundo social se revezou sempre 
entre os extremos de individualismo e coletivismo - o momento 
era, de novo, ferozmente individualista; como boje é ferQzmente 
coletivista. 

:asse individualismo era um maf? 
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Vários discutem, até hoje, essa questáo, sob angulos dife
rentes : o neo-individualismo de . Overstreet, o personalismo dos 
filó~ofos. cri.stáos, ~te. Ne Brasil, porém, o individualismo nao 
chega a ser um mal, mas um bem~ Tratava-se de um individua
).ismo que, antes .. de ser corrigido pelo Estado, ou por qualquer 
t~qria, já o tinha sido p.ela bondade original do brasileiro. Al
berto Torres enxerg~ria, mai:; tarde, no individualismo o que ele 
tem apena&. de mau: .os trustes, os monopólios, Entretanto, no 
Br.~siJ, ,o jr.u;ljyiduali~mo ~ aipda. um~ condi<;áo de ayeptura cria
_d9ra: . f.recis.a,m9~ bota~ de_ la.dp - diss~, ~m rec;e~te ~s~udo, um 
.P~n~ador c~t9!ico -"7 p~~c9nc~~tos .capit~listas idiotas e. apelar ,para 
esses ~~p~r,ito~ pion~iro~, ~.aµdei~an~~' ~esqravador~ . . 

• 
Em qualquer hipó tese, o certo é que as idéias francesas e 

americanas, rousseaunianas ou enciclopedistas chegam até nós. 
atrasadas'1de 1quase "dois séculos'.- · Já o Brasil,· coin· a sua -'demo
cracia social, havia antecipado os filósofos da igualdade e da 
·fraterhid~de.· · ., Qu~ democtacia social será essa? · Nclda mais nem 
ltleno~· do ·que aquela que; em· 1825, Sierra y Mariscal definia: 
este partidó, o' da ·democracia, é muito ·numeroso no Brasil, pois 
é composto do povo em geral, que é urna ordem desconhecida na 
.Europa. . Democra<da social que,-transposta para. e plano político 
...:...-. representa. urna mediac;ao entre celetivismo e individualismo,. 
ultrapassamdo-os ·pela ··concil.ia~áo e pela síntese. Media<;áo 1pos~ 

sível, nwn ·país em que se encontram :todas as idades -do mundo~ 
social. : , , . . , . , 

Ser democratico por amor a urna idéia, como acorttece com 
certos . liberais . incorrigíveis; ser democrático por voto · de po
bre2a~ por , voca~ao crista para · a f raternidade, por· educa~áo
universitária' sistema 1Dewey; ser democrático ,por bem estar na 
vida 1 {nada .mais . divertido do que urna . ~lei<;áo ianque, jogo 
cordial e económico de povo rico) ; ser· democrático por imposi~áo 
legal, ou fic<;áo jurídica; nada disso ·tem o .mesmo sentido que 
ser democrático pelo sangue e pela alma. · . 

, 

RAÍZES DO BRASIL 309 

NOSSA DEMOCRACIA SOCIAL 

Ora, o que identifica o brasileiro nao é o inimigo cordial. 

É o nao ter capacidade para ~er inimigo, cordial ou nao. 
Esta ausencia de ódio, de preconceito. Aquilo que os estudiosos 
denominam a nossa voca<;áo para a f raternidade, em grau mais 
sensível q4e a dos outros povos.. O que foi, e é ainda, um sonho 
revolucionário, para outros povos', para nós é um estilo de vida, 
urna condi<;ao menos imposta ou reivindicada porque nascida de 
.4ábitos singelos, desprevenidos, característicos de uma democra
cia soci~l tipicamente brasileira que nao nos f oi ensinada (sao 
palavras de Gilberto) "nem por Leao XIII, nem por Maritain; 
nem pelo socialismo ingles, f rances ou alemao, nern pelo russo; 
vem <;le. nossa~ próprias raízes ". 

. Ora, se é esse o tipo brasileiro ..,.-- nao há em reconhece-lo 
nenhuma inten~ao apologética. O homem bom nao significa elo
gio, COJµO .elogio nao era a denomina<;ao ao homem bom do pavo, 

usada nos· documentos portugueses. Como elogio nao é o que 
disse o autor dos Diálogos das Grandezas, a que já fiz referencia, 
ao afi.nnar,, que os homens do reino "iam largando a sua ruim 
natureza~'. ao contato da terra nova. E aqui ·esclare<;o urna outra 
questáo : nao tive a inten<;ao de propor honiem bom para subs ... 
tituir 'homem cqrdial. O que pretendí foi apenas demonstrar que 
o conteúdo específico da · expressáo homem cordial calhava 
melhor em ho1nem bom, ou bom hvmem - denominac;ao rnais 
modesta e. . . legal. Isto é, mais expressiva da bondade típica do 
brasileiro do que homem cordial, que de duas urna : ou serve 
para indicar atos do cora<;áo, inclusive inimizade, etc., e neste 
ca'so tanto se aplica ao brasileiro como ao portugúes, ao italiano, 
etc., deixando de ser a nossa contribui<;ao específica para a cul.,. 
tura do mundo; ou representa apenas o f ácies do brasileiro, 
frente aos problemas humanos, e neste caso nao é a . denomina<;ao
que convém, ·pois homem cordial, em brasileiro, quer dizer 
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justamente o contrário do que o brasileiro é, ou seja, quer 
dizer polido, convencional, ritual, educado, cortes, amável, di
plomático, mundano, gentil, galanteador, formalista, simulador 
ou dissimulador, menos. . . homem de cora<;ao. 

, • • A 

Cordial, para nós, e Justamente o Japones. 

Só A BONDADE SALVARA O MUNDO 

Lembro-me de que Tristao de Ataíde, em recente e lumi
noso ensaio, intitulado Diretrizes do pensamento brasileiro, 
afirmou: "O brasileiro vence e é vencido pelo cora<;ao. Mas 

, . . 
sabemos todos que o primado do sentimento e o mais pengoso 

dos privilégios ". 
A esta última parte de sua observa<;ao oponho as palavras 

de Ramuz: "est-ce qu'il n!y a pas un capital sentiment qui est 
-naturel et qui, n' étant pas utilisé, va demander a étre utilisé?". 

• , • , • A 

Outro escritor, Bertrand Russell, · Jª por mim varias vezes 
citado a este propósito, pergunta: nao ha verá um meio de f abri
car bondade pra salvar o mundo do cataclismo que o espera? 
Nao haverá jeito de instituir urna junta secreta de fisiólogos 
para descobrir o meio de criar bondade.? Como arranjar um 

remédio que torne. os homens menos f erozes? 
Roquette cita o alvitre de Keith, qtie chama as supra

renais as glandulas de . guerra. Já houve mesmo quem pro., 
pusesse, "para obter a paz na Europa - problema .d: a~ta 
importancia e altíssima sociologia - a interven<;ao c1rurg1ca 
sistemática para diminuir os impulsos bélicos daquelas gentes 

pugnazes ''. 
A biologia oficial de certos países procura, sob vários 

aspectos, responder a pergunta angustiada e trágica. 

O Brasil já deu a sua resposta. 

Cassiano RICARDO 

CARTA A CASSIANO RICARDO* 

Meu caro Cassiano Ricardo. 

Nao tentarei analisar em pormenores suas interessantes 
considera<;óes sobre o homem cordial publicadas no n.~ 2 de 
Colégio. Creio que nunca chegaríamos a entendimento per
feito acerca de alguns aspectos tratados e vejo que será inútil 
esmiu~ar todos os pontos de sua réplica. Confesso sem ver
gonha, e também sem vanglória, que nao me sinto muito a 
vontade em esgrimas literárias: sou capaz de largá-las ao meio 
do caminho por impontualidade, por pregui<;a ou por inépcia . 

Além disso acredito que nossa divergencia se reduz em parte 
a urna questáQ de palavra. Devo dizer que nao me 
agarro com unhas e dentes a expressáo cordial, que mereceu 
suas obje<;oes. Se dela me apropriei foi na falta de · melhor. 
~ certo, entretanto, que nao me convenceram seus arglimentos 
em contrário, quando opoe bondade ·a cordialidade. Nao vejo 
como fugir, com efeito, 'ao sentido ético associado a palavra 
bondade. V oce mesmo nao o conseguirá, a pesar de toda a 
sua admirável destreza. Ou conseguirá, se assim se pode dizer, 
redefinindo e imprecisando o conceito, de um modo que ouso 
julgar ilegítimo. Assim, onde v. procur;-a esclarecer melhor 
suas afirma<;oes, seu artigo diz o seguinte: "Nem falei em 
bondade como excluindo inimizade, mas como antítese de ódio ". 
Ora, bondade, de fato, nao exclui inimizade, mas tem como 

• Publicada na re~ista Colégio# n.0 3, Sao Paulo, setcmbro de 1948. 
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antítese a maldade e nao o ódio. E este, por sua vez, pode 
contrapor-se ao amor, nao a bondade. Mas justamente neste 
ponto será preciso ultrapassarem-se as fronteiras da ética. 

E v. me perdoará se também nao confio muito nessa 
"técnica da bondade", nessa "bondade empregada com sabe
doria e até mesmo c0m um certo maquiavelismo . .. " • a que v. 
se refere em suas considera<;óes, depois de mencioná-la em 
seu livro. Nao me parece indispensável separar, como voce, 
o n:iaquiavelismo "f rio e agudo" de outro, porventura "cheio 
de calor humano". Bond.acle maquiavélica é maquiavelismo -
ou .é fraqueza -, nao é bondade. 

Agora pe~o litenc;a para voltar um pouco ao homem cori.. 
d,ial. ·Quando na primeira edi~áo de meu livro recorri a ex-. 
pressao, já· empregada, antes de mim, pelo nosso amigo Ri
beiro Couto, estava implícito nas minhas palavras tudo quanto 
a respeito seria <lito na nota da ·segunda edic;áo que deu motivo 
ao · séu artigo. · Aliás voce mesmo lembra, agora, como na pri
meira edi~ao se dava o homem cordial como o contrário de 
po,lido .. , Quer. ~izer qµe n~o se ' atribuía a palavra o sentido 
que a4quirS! em f,e~hos d~ cartas amáveis ou agressivas. Mas 
na m~sµia primeira edi~o eu também j á. trata va de a presentar 
as illla,ni~estac;óes de polid~z como "espécie de i:nímica delibe
rada qe man~fest~c;o~s que sao espontaneas no hot.nem cor-

. , ' 

di~". Isso _signif i<;a que, antes de saber o que exprime exa-
tamente urna palavra '1sada em determinado contexto, convi7 
i;ia;, ew qualquer caso,, atend~r a sua exata conotasáo. Quando 
escr~:vi. ~ pa~av~a cordial, entendía-a no seu verdadeiro .sentido. 
V oc~ ~ int~rpreta µa; sua ace~o fingida. 

Nao p;re~isarei recorrer ao gicion~J;ÍO para lembrar que 
essa ;palavra - cordial.-;-, em seq verdadeíro sentido, e nao ape
nas nQ sentido etimológico, como v. quer presumir, se relaciona a 
cora<;áo e exprime justamente o que eu pretendí dizer. Como. 

_.... 1* Os grifos sao meus. . " .l .• , 1 
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além disso se acreditou, mal ou bem, que o corac;áo é sede dos 
sentimentos, e nao apenas dos ·bons sentimentos, minha nova 
explica~áo, ao lembrar que a inimizade "bem pode ser táo 
cordial como a amizade, nisto que urna e outra nascem do 
corac;áo", seria, se v. quiser, urna ampliac;áo, nao seria urna 
retratac;ao. 

E se fóssemos entrar nas sutis discriminac;óes que v. re
clama, entao precisaríamos renunciar ao verdadeiro significado 
da palavra excelente, por exemplo, ou da palavra ilustre, já 
que comparecem com tao abusiva freqüencia nas fórmulas, amá
veis ou agressivas, onde já se apagou tal significado, como 
excelentíssimo etc. ou ilustríssimo etc. 

Nao, meu caro Cassiano Ricardo, o significado que dei 
a palavra cordial nao o fui buscar, Deus me livre disso, na 
noite dos tempos. N em tentei torcer seu valor semantico ou 
histórico para acomodá-lo as minhas antigas e novas idéias, 
que ao menos neste ponto - e já é muito - se ajustam per
feitamente entre si. Os seus dois sentidos a que aludí coexis
tiram sempre, ao que eu saiba. E náo apenas no Brasil. Mes
mo como fecho de cartas eles nao deixam de surgir em outras 
terras e outras línguas ( cordialement, herzlich, heartily • .. ) , · 
sem prejuízo notório para seu significado real. 

Cabe-me dizer-lhe ainda que também nao creio muito na 
tal bondad e fundamental dos brasileiros. Nao pretendo que 
sejamos melhores, ou piores, do que outros povos. Mas qual
quer discussao sobre este tópico envolvería divaga<;oes em volta 
de critérios for<;osamente subjetivos, sem resultado plausível. 

Por fim quero frisar, ainda urna vez, que a própria cor
dialidade nao me parece virtude definitiva e cabal que tenha 
de prevalecer índependentemente das circunstancias mutáveis 
de nossa existencia. Acredito que, ao menos na segunda edi
c;áo de meu livro, tenha deixado este ponto bastante claro. 
Associo-a antes a condic;oes particulares de nossa vida rural 
e colonial, que vamos rapidamente superando. Com a progres-
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siv:a urbanizac;ao, que nao consiste apenas no desenvolvimento 

das metrópoles, mas ainda e sobretudo na incorporac;áo de 
áreas. cada vez mais extensas a esfera da influencia metropoli
tana, o homem cordial se <;Lcha fadado provavelmente a desa
parecer, -onde ainda nao desapareceu de todt>. E as vezes 
receio sinceramente que já tenha gasto muit~ cera com esse 

pobre def unto. 

Cotdialniente. 

Sérgio B[/ARQ·UE DE 'HOLANDA 
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Península Ibérica 

- vida social comparada com 
a do resto da Europa, 16. 

Pensóes de velhice 
- entre os prateiros do Peru 
colonial, 59. 

Pemambucanas 
- sua pouca devoc;áo, 217. 
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Personalismo 
na política brasil~ira, 271. 

Peru 
sua conquista, 131. 

Pieguice 
- lusitana, 212. 

Poder Moderador, 245. 
Poesia portuguesa, 162. 
Portugal 

- .como território-ponte da Eu
ropa, 15. 
- e o descobrimento de minas 
de diamantes na Colonia Brasi
leira, 140. 

homogeneidade étnica, 164. 
no século XV, 24. . 

- seü mau condicionamento pa
ra indústrias b4sicas, 69. 

seus problemas Políticos a 
partir do século XIII, 164. 
- situa<;ao da sua agricultura 
na época da coloniza<;áo do Bra
sil, 45. 

Portugueses 

21. 

colonizadores, 44. 
povo mestic;o, 51. 
conquistadores do trópico, 33. 
e a epopéia marítima, 159. 
e os privilégios hcrcditários, 

sua ganancia e falta de es
crúpulo segundo Paolo J óvio, 165. 
- e a construc;ao de suas ci
dades, 151. 
- sua expansao no ultramar, 
153. 
- sua administrac;ao colonial 
comparada a dos espanhóis, 148. 
- sua obra nos trópicos, 40. 

Positivismo, 230. 
- no Brasil, 231. 

Puritanos 
- e calvinistas, 75. 

Pragas vegetais 
- e os ninhos de aves, e as quei
madas, 80. 

Preconceitos raciais modernos 
- e suas origens protestantes, 
75. 

Preguic;a 
- dos portugueses segundo Cle
nardo, 45. 

Prestancia, 66. 

Privilégios 
- e hierarquia, 21. 

Privilégios hereditários, 18. 
Procissao dos Passos, 54. 
Profissóes Liberais 

-- a nossa inclinac;áo por 
226. 

Prostituic;ao 

e las, 

- na zona do porto de Recife, 
71. 

Protestantismo, 26. 
no Brasil, 181. 

- e catolicismo, 75. 
- e os preconc~itos raciais, 75. 

Psicología 
- do comércio dos portugue
ses, 190, 191. 

Psi.copatas 
e suas maes, 203. 

Q 

Queimadas 
- e f ertilida.de do solo, 80. 

Querubins, 19. 
Questáo eclesiástica 

- ao tempo do Império, 216. 
Quíchuas 

- seus arados, 82. 
Quitandeiros, 255. 

R 

orgulho racial entre os por
tugueses colonizadores, 51. 

Recife 
- superpopulac;ao ao tempo dos 
holandeses, 122. 

Reconcavo baiano, 46. 
Reformas civis na ldade Média, 21. 
Rego, José Lins do, 

- seus romances e as ruínas dos 
velhos hábitos patriarcais, 257. 

Religiao do trabalho 
- nos pavos ibéricos, 27. 

Religiao palaciana 
- sua decadencia na Europa e 
a edificac;áo dos grandiosos mo
numentos góticos, 215. 

República 
- a proclamac;ao de 1889 e os 

Bispos Brasileiros, 167. 

, 
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- e a plutocracia, 258. 
- obr.a de positivistas, 217. 

Retórica 
- e os brasileiros do século 
passado, 239. 

Revolm;ao Frances~, 273. 
- e a história das nac;óes ibero
americanas, 263. 

Revolm;óes 
- brasileiras e suas origens, 
234, 249. 

Ricardo, Cassiano 
- crítica. a teoría do homem 
cordial, 283 e seg. 

Rio de J aneiro 
- o esquema retangular do seu 
trac;ado, 150. 
- sua populac;ao em 1767, 121. 

Ritualismo 
- e sentimento religioso, 216. 

Rococó, 67. 
Romanticos brasileiros, 237. 
Rússia 

- um dos territórios-ponte da 
Europa, 15. 

s 
Sadani 

- plantac;ao de algodáo, 82~ 
Saint-Hilaire 

- e as comemorac;óes da Se
mana Santa em Sao Paulo em 
1822, 218. 

Salários 
- dos operários modernos. e a 
inquietac;ao social de hoje, 200. 

Santa Teresinha 
- su.a popularidade entre n6s, 
214. 

Santo Ofício, 29. 
Sao Paulo 

- seus lavradores em 1766, 83. 
- o oeste de 1840 e o de 1940, 
254. 

Sapateiros 
- corporac;ao no Pero colonial, 
59. 

Saquaremas 
- e luzias, 269. 

Saraquá, 47. 
Saudade 

- palavra portuguesa, 152. 

Schoonzicht, 71. 
Seca 

nos campos de gramíneas, · 79. 
Senhor Bom Jesus de Pirapora, 

215. 
Senhorios rurais . 

_ por que ~crderam mu1to · de 
sua posic;ao colonial, 104. 

Sensibilidade f eminina 
- e o Brasil, 237. 

Sensualidade, 67. 
Serafins, i9. 
Sermáo da Sexagésima, 194. 
Servic;os públicos .. . 

- seu mau func1onamento, 114, 
Sicília, 118. 
Simon, relatório, 270. 
Sociedade brasileira . .i 

._ as virtudes. cristas e o regi-
me do padroado, 168. . 
- fato dominante nas· suas ori-
gens, 15. . 
- sua estrutura e os meios 
urbanos na era colonial, 87. 

Sociedades anónimas 
...,.... início de sua constituic;ao no 
Brasil, 88. 

Sófocles 
- e a incornpatibilidade en:tre 
·f amília e estado, 200. 

"Soldado Práti.con, 154. 
Solo 

- sua f ertilidade e as queima
das, 80. 

Suaheli, 52. 

T 

Tabaco, 41. 
Taclla, 82. 
Talento, 104. 
Teología, 25. 

- e Economia, 193. 
- e operac;óes financeiras, 193. 

Teoria dos Quatro Desejos Funda
mentais, 36. 

Títulos honoríficos 
- e qualidades espirituais, 105. 

Tomismo, 19. 
Trabalhadores 

- suas vitórias eleitorais no 
Brasil e Argentina ultimamente, 
257. 
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Trabalho 
manual, 27. 

- contraposto ao mental, 105. 
- mecinico e dignidade huma-
na, 27. 

Tráfico negreiro 
- conseqüencias económicas de 
sua suspensao, 94 e seg. 
- estatísticas. de negros entra
dos em Portugal em 1541, 53. 

Tratamento social 
- no Brasil, 213. 

Tronos, 19. 
Trópicos, 't5, 46. 
Ttahuantinsuyu, 141. 

u 
" Ultra aequinoxialem non peccari", 

71. 
Universidad~ de Sao pomingos, 

131. 
Universidade de Sao Marcos, 131. 
Universidade do México, 169. 
Urbanismo, 129. 
Urbanizai;áo e política, 258. 

- no Brasil e suas conseqüen
cias, 207. 

U ruguai, 264. 

V 

V ale do Paraíba 
- e as suas fazendas de café, 
253. 

Venezuela 
- litígio com o Brasil, 173. 

Vida cara 
- no século XIX e o processo 
de substituii;áo dos canav1a1s em 
cafezais, 255. 

Vida doméstica 
- brasileira no tempo colonial, 
102. 

Vida intelectual 
- na América Espanhola e no 
Brasil, 169 e seg. 

Vida rural 
- e o espírito de domina~o 
portuguesa, 125. 

Vilas romanas, 118. 
"Vilas Velhas", 151. 
Virtudes económicas 

- entre os portugueses, 188 e 
seg. 

Vontade 
espiritual e perfeita segundo 

D. Duarte, 160. 
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