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Resumo: Analisa o livro Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, sob a
ótica da questão do impasse da modernidade vivido pelo Brasil à época. A
modernidade é entendida como o atingimento de padrões de desenvolvimento
político, econômico e social semelhantes aos dos países considerados
modernos à época de elaboração do livro. A análise se dá através de dois eixos.° primeiro é o do contexto político, ideológico, literário, econômico e das
ciências sociais das décadas de 20 e 30, procurando também enxergar a
trajetória intelectual do autor. ° segundo é a análise detalhada do texto,
procurando identificar seus principais temas, a relação entre eles e como podem
ser melhor entendidos no seu conjunto sob o prisma do impasse da
modernidade. Ao longo da dissertação é utilizado largamente o recurso de
comparação entre as edições, além da avaliação da literatura crítica.
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o impasse da modernidade no Brasil das primeiras
décadas deste século: análise de Raízes do Brasil de

Sérgio Buargue de Holanda.

"Uma grande obra não se esgota em si mesma, ela é, também,
todas as leituras que toma possível." Merleau-Ponty 1

1 Merleau-Ponty, Maurice. (citado por Bento Prado Jr. "A Formação da Tradição Crítica." Folha de
sso Paulo, 9/05/93. Cad. 6, folha 18).
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Introdução

Há uma questão de fundo em praticamente toda a literatura brasileira das

ciências humanas. Esta questão é elaborada das mais diferentes formas,

segundo o referencial teórico do estudioso, a ênfase que queira dar a um ou

outro aspecto do problema, ou ainda, segundo o seu próprio estilo. Em

conseqüência, é tratada sob diferentes denominações: modernidade,

modernização, progresso, desenvolvimento, subdesenvolvimento, atraso,

evolução, industrialização, urbanização, etc.

O denominador comum destes diferentes enfoques é a referência a

paradigmas de desenvolvimento econômico, social e político do chamado

Primeiro Mundo. Constatamos nossa situação, nossas mazelas, nossas

carências, em grande parte, e talvez inevitavelmente, comparando-nos com

outros países. Excepcionalmente, até com países com nível de desenvolvimento

semelhante ou inferior ao nosso. Ao fazê-lo, tentamos diagnosticar as causas de

nossos males e os possíveis remédios. O denominador comum não passa disso.

A diversidade dos enfoques quanto a tudo o mais é enorme, mesmo porque

estamos lidando com um período de tempo muito largo, no qual o país se

transformou em vários aspectos naquele sentido apontado, o da modernização, e

as gerações de intelectuais preocupados com essa questão sucederam-se. O

mundo também não é o mesmo e já se fala, apropriadamente ou não, em pós-

modernidade. Permanece, porém, a questão, pois a distância entre a realidade

nacional e a do modelo adotado, isto é, a dos países mais desenvolvidos,

segundo critérios vários, continua a nos incomodar e em alguns setores da vida

social essa distância aumentou.

Segundo Octávio lanni, "É possível verificar que uma parte ampla da

produção intelectual brasileira do século XX está empenhada em compreender as
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condições de modernização do país."1 Se a idéia de Brasil moderno, ainda

segundo lanni, já pode ser encontrada em escritores do século passado, é a

partir das décadas de 20 e 30 que ela se torna mais explícita com Gilberto

Freyre, Sérgio Buarque de Holanda e outros. A frase abaixo, ainda de Otávio

lanni, não poderia deixar mais claro o que vimos tentando ressaltar:

"Sob diversos aspectos, a história do pensamento brasileiro no séc. XX

pode ser vista como um esforço persistente e reiterado de compreender e

impulsionar as condições da modernização da sociedade nacional. "2

Mas, como dissemos, é uma questão de fundo. Nem todos tratam dela e

a maioria dos estudiosos aborda questões mais específicas, como sói acontecer

para o acúmulo do conhecimento científico, mas quase sempre que se trata de

construir sínteses explicativas nas áreas de história, sociologia, política,

economia, etc, é possível vislumbrá-Ia direta ou indiretamente. Sérgio Buarque de

Holanda, pelo menos até Raízes do Brasil, juntamente com toda uma geração de

intelectuais, e dentro de uma tradição do pensamento social sobre o Brasil,

esteve vivamente preocupado com as questões relativas à modernidade.

Posteriormente, dedicou-se a problemas mais específicos, sem nunca, no

entanto, abandonar essa preocupação de fundo, que é, na verdade, uma

inquietação nacional. Em Raízes do Brasil, elaborado num tom ensaístico, que

facilita grandes generalizações e exige menor rigor em termos de "provas"

científicas, trabalha, através do estudo de nossas heranças longínquas e

próximas, justamente essa problemática, que aqui chamarei de modernidade.

Atualmente, tal problemática recoloca-se com toda a força, embora, em

parte, em novos moldes. Diríamos que está na ordem do dia, tanto no Brasil

quanto no âmbito mundial. Isto se dá, entre outros fatores, devido às

1 lanni, Octávio. A Idéia de Brasil Modemo. São Paulo, Brasiliense, 1992, p.34.
2 lanni, O. A Idéia ... , p.47. Ou ainda, na p.45 do mesmo livro: "Sim, no Brasil as ciências sociais
nascem e desenvolvem-se marcadas pelo desafio: compreender as condições e as possibilidades
do Brasil Moderno. Todo o empenho está em compreender o presente, em suas raízes próximas e
distantes. "
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transformações na ordem sócio-econômica. No Brasil da década de 90, a

questão é importante não só pelos motivos tradicionais, ligados ao fato de não

termos superado ainda os entraves à modernidade tal como ela se deu no

Primeiro Mundo, como também pelo fato de não sabermos de que modo iremos

nos inserir na ordem mundial que se delineia. A isso acrescente-se a crise

econômica e política que se arrasta desde o início dos anos 80.

A impressionante velocidade das transformações tecnológicas e

científicas propiciadas pela revolução da informática, as tendências econômicas

no sentido da formação de empresas transnacionais, a formação de grandes

blocos comerciais, mudanças na gestão das empresas, crescimento relativo do

emprego e do valor agregado nos setores de serviços em detrimento dos setores

industriais com conseqüente diminuição relativa do proletariado e desemprego

estrutural são algumas das facetas das vertiginosas mudanças que presenciamos

na ordem econômica mundial.

Por essas e outras mudanças é que se recoloca a questão da

modernidade. A modernidade, tal como vinha sendo pensada desde o final do

século passado, talvez tenha sido superada por algo diferente, talvez tenha

atingido toda a sua potencialidade e gerado um patamar diferente de

sociabilidade, a pós-modernidade. Ou então, assim pensam os que criticam a

idéia de pós-modernidade, o que vivemos talvez seja simplesmente a

continuidade ou aceleração do mesmo processo que já vinha ocorrendo.

Poderíamos acrescentar a reorganização política mundial provocada pelo

fim da União Soviética, pela queda do muro de Berlim e do comunismo na maioria

dos países que o adotavam e o crescimento dos nacionalismos e das religiões

fundamentalistas. Com isso teríamos um quadro, ainda que incompleto, da

reviravolta que o mundo vem sofrendo nos últimos anos. Não entraremos nas

inúmeras discussões que poderiam ser abertas com O que dissemos acima.
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Avançamo-Ias apenas para ressaltar que não sem motivos a questão da

modernidade tem-se recolocado no debate das ciências sociais.

Essas transformações no mundo contemporâneo não poderiam deixar de

afetar as ciências sociais. As causas e os aspectos que envolvem o que se

convencionou chamar de crise das ciências sociais (e que, na verdade, talvez

devêssemos chamar de crises, pois cada especialidade passa por suas próprias

vicissitudes) são inúmeros e complexos. Não queremos reduzir a dinâmica do

conhecimento científico às causações econômicas e políticas. As ciências têm em

grande parte uma dinâmica própria: sua evolução, suas crises, seus paradigmas,

são determinados em grande parte por motivos, digamos, interna corporis, por

razões de ordem estritamente, ou quase, científicas: por novas descobertas, por

novos instrumentos de observação, por novos problemas que se colocam, por

estudos revolucionários que abalam os paradigmas, e muitos outros. Entretanto,

não podemos descartar a idéia de que mudanças científicas são, muitas vezes,

provocadas, influenciadas, ou pelo menos estimuladas, por fatores econômicos e

políticos, mormente quando falamos das ciências sociais. Nestas últimas, os

fatores considerados externos às ciências naturais e que devem ser controlados

(influências sociais, políticas, econômicas, preconceitos e interesses do

observador, etc), podem ser considerados internos; melhor dizendo, nas ciências

sociais a economia, as mudanças políticas e sociais, os ânimos dos

pesquisadores, etc, podem ser, e o são freqüentemente, o próprio objeto de

investigação, se é que é válida, neste e em outros casos, a distinção entre

fatores internos e externos.3

3 Thomas S. Kuhn, em seu livro A Estrutura das Revoluç{Jes CientIficas, nos diz que "com
exceção de breves notas laterais, eu nada disse [neste livro] a respeito do papel do avanço
tecnológico ou de condiçOes sociais, econômicas e intelectuais externas no desenvolvimento das
ciências" (Kuhn, Thomas. A Estrutura das Revoluções CientIficas. sao Paulo, Perspectiva, 1987,
p.15.), embora ele considere estas condiçOes exteriores importantes no desenvolvimento das
ciências. Por isso, e por considerarmos esta distinção entre fatores internos e externos de difícil
aplicação no caso das ciências sociais (ciências não examinadas pelo autor), o que chamamos
aqui de crise de paradigmas não segue de perto a discussAotravada pelo autor no livro citado.
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Alguns dos aspectos dessa crise atual: no pensamento de filiação

marxista ela aparece devido aos acontecimentos do mundo ex-socialista e às

mudanças no padrão tecnológico que diminuem rapidamente a importância do

setor secundário em relação ao terciário, com conseqüente diminuição tendencial

relativa do proletariado nos países de capitalismo mais avançado, como

dissemos; desconfiança ou descrença em relação aos grandes sistemas

explicativos; dificuldade dos cientistas sociais de prever o desenrolar dos fatos,

sem entrar também na discussão acerca da previsibilidade nas ciências sociais;

maior penetração de idéias religiosas e místicas; etc.

Também não é o caso aqui de discutir esses pontos tão controversos,

levantados apenas para dizer que quando as ciências passam por crises, há uma

natural e sadia volta aos estudos e estudiosos considerados clássicos. Esta volta

está ligada a uma procura por sugestões, idéias, visões ou interpretações que

não foram ainda notadas nesses autores, pelo simples motivo de que os

problemas para os quais se buscam respostas são novos, não se colocavam aos

que fizeram as interpretações anteriores; ou ainda, esta volta está ligada à

quebra de preconceitos intelectuais propiciada pela própria crise que coloca os

paradigmas em cheque.

Outra conseqüência da crise atual foi a revalorização dos aspectos

culturais na explicação dos fenômenos históricos e sociais. Revalorização esta

que veio se contrapor a um possível excesso de economicismo observado nas

interpretações ultimamente consagradas. Muitos pensadores, entre os quais

mesmo os que se consideram ou consideravam marxistas, chegaram à conclusão

de que muitas vezes as chamadas bases materiais, geralmente reduzidas ao

econômico no sentido mais estreito da palavra, ganhavam uma proeminência

exagerada nas explicações dessas áreas de estudo.

Ligada a esses fatos houve uma revalorização dos conhecimentos

interdisciplinares, uma crítica ao conhecimento estanque, fechado. A
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especialização exagerada nos campos das ciências humanas muitas vezes

sufoca a liberdade necessária à imaginação científica, à capacidade de comparar

e de relacionar fenômenos, de integrar os fatos, de apreendê-los em seus

múltiplos aspectos.

Também na área de administração pública essas questões se colocam. A

administração pública, campo de conhecimento necessariamente interdisciplinar,

que se compõe e integra conhecimentos da economia, administração, política,

direito, sociologia, história, psicologia, etc, também tem que passar por um

processo de autoquestionamento. Alguns exemplos: as políticas públicas devem

levar mais em conta aspectos históricos, sociológicos e culturais; a

interdisciplinaridade deve ser reforçada; o administrador deve ter uma base

sólida das disciplinas mencionadas; a elaboração, o planejamento e a execução

das políticas públicas devem se relacionar de uma forma mais harmoniosa e para

isso todos os envolvidos têm que ter uma visão abrangente da sociedade; as

políticas têm que ser calcadas em melhores diagnósticos da realidade sobre a

qual vão intervir; etc.

Pensando-se isso do ponto de vista da problemática brasileira, não seria

o ingresso do nosso país na modernidade o grande desafio da administração

pública? Acreditamos que sim. Isto refere-se aos objetivos, aos fins da.

administração. E quanto aos meios? Com qual instrumental teórico esta disciplina

poderá lidar com o desafio? Com que tipo de abordagem? Acreditamos na

necessidade da renovação acima apontada.
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o Objetivo da Investigação.

Todos esses motivos nos fizeram procurar autores que pudessem

contribuir para um melhor entendimento da sociedade brasileira sob o ponto de

vista do equacionamento do nosso ingresso na modernidade, que abordassem as

disciplinas citadas de um modo compreensivo e que valorizassem os aspectos

históricos e culturais de nossa formação, não se limitando aos fatores

econômicos. Sérgio B. de Holanda nos pareceu indicado, pois, além de

preencher os requisitos mencionados, suas qualidades intelectuais, a autoridade

e a notoriedade que merecidamente conquistou no meios acadêmicos, sua

importância, enfim, para a renovação dos estudos brasileiros, já seriam motivos

mais que suficientes para estudá-lo.

Levantando a literatura crítica, pudemos perceber que, apesar do

prestígio de Sérgio B. de Holanda no meio acadêmico, há uma relativa ausência

de estudos sobre a sua obra.'

4 Francisco Iglésias fala sobre essa ausência e sobre a necessidade de textos abrangentes a
respeito de Sérgio B. de Holanda (e cremos que desde então tal necessidade ainda não foi
suprida): "Um dia ele será redescoberto em seu exato valor, passando a exercer influência maior.
Então a nossa historiografia será superior e vai ficar comprovado o seu pioneirismo, seu papel de
verdadeiro abridor de caminhos." Iglésias diz ainda que escrever um ensaio ou livro sobre Sérgio
B. de Holanda "não deixa de ser tentação para um estudioso de História. A primeira tentativa,
sem a necessária abrangência e limitada pelas características da série na qual se inscreve, é a de
Maria Odila Leite da Silva Dias, na cot. Grandes Cientistas Sociais, coordenada por Florestan
Femandes para a Ed. Atica (1985). É bem feita, dentro das dimensões determinadas, escrita por
assistente e discípula dileta do professor de História do Brasil da USP. Outras virão, certamente,
mais minuciosas e de diversas perspectivas. Assinale-se aí a criteriosa antologia, feita pela
autora.
Em livro sobre Sérgio, marco de referência na historiografia, o autor pode e deve fazer biografia,
evocar o folclore sobre o homem e intelectual, estudar todas as obras, expondo-as e criticando-
as. Tentar descobrir suas fontes e avaliar sua influência na presente e nas próximas gerações.
Quem escrever um bom e alentado texto sobre Sérgio Buarque de Holanda produzirá texto sério
e útil sobre a historiografia brasileira: no destaque de suas técnicas de trabalho revelará o que é o
bom historiador, raro no País, e, por contraste, o panorama geral da produção nativa, quase
sempre deficiente. Ver-se-á, então, a insuficiência da História, bem como os problemas ainda
hoje apresentados ao desafio da solução. Sérgio foi autor excepcional, mais próximo dos mestres
de historiografia universal que de seus patrícios, em regra pouco criativos. Na melhor das
hipóteses pesquisadores honestos, faltou-lhes ou ainda lhes falta a formação superior que só a
convivência com os grandes autores dá. Fato raro aqui, foi a prática comum do autor paulista. Daí
a posição de relevo e singularidade no pensamento de sua terra." (Iglésias, Francisco. "Evocação
de Sérgio Buarque de Holanda". Revista do Brasil, Ano 3 n.6/1987. Rio de Janeiro, Prefeitura da
Cidade do Rio de Janeiro/ RioArte-Fundação Rio, p.128.)
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Além da existência de poucos estudos sobre a obra de Sérgio Buarque,

pudemos notar que, pelo menos no que se refere a Raízes do Brasil, há alguns

equívocos de interpretação, que tentaremos apontar ao longo do trabalho. A

imagem que um público mais extenso tem do autor também parece distorcida;

muitos se referem ao mito do "homem cordial" e ao intelectual exclusivamente ou

excessivamente "culturalista". Não cremos que essas imagens façam jus ao

autor. Como essas imagens persistem e como interpretações movidas por leituras

apressadas ou preconceituosas continuam não sendo questionadas, acreditamos

na oportunidade de uma releitura do clássico de Sérgio Buarque de Holanda. Tal

releitura foi o objetivo da investigação que deu origem ao presente trabalho.

Hipótese.

A questão da modernidade é o eixo central de Raízes do Brasil, é o que

dá organicidade aos seus vários temas. Cremos que Sérgio Buarque de Holanda

via a modernidade como sendo travada no Brasil, devido a algumas de nossas

heranças próximas e remotas. O impasse da modernidade é o que preocupava o

autor quando da elaboração do livro.

Não podemos deixar de lembrar que foi Maria Odila da Silva Dias,

historiadora, discípula, e uma das maiores conhecedoras da obra de Sérgio B. de

Holanda, quem nos chamou a atenção pela primeira vez para o fato de que:

"O impasse da modernidade no Brasil contemporâneo foi o núcleo das

preocupações de Sérgio Buarque de Holanda. Elaborou em vários de seus livros

o tema da resistência à mudança, reconstituindo de diferentes pontos de vista os

meandros de um devir travado, quase repetitivo."

S Dias, Maria Odila da Silva. "Estilo e Método na Obra de Sérgio Buarque de Holanda". In:
Nogueira, Ar1inda Rocha e outros (org.). Sérgio Buarque de Holanda: Vida e Obra:. SAo Paulo,
Secretaria do Estado da Cultura, Arquivo do Estado, .uSP e Instituto de Estudos Brasileiros, 1988,
p.78.
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A autora, no entanto, não desenvolve esta proposição porque isso fugiria

ao objetivo dos artigos que elaborou a respeito de Sérgio B. de Holanda, pois

tratam precipuamente do método de trabalho do autor e de sua visão teórica do

fenômeno histórico. Pretendemos seguir - embora parcialmente, pois nos

limitaremos a Raízes do Brasil - a trilha indicada pela afirmação acima de Maria

Odíla.s

Conceitos-chaves.

Modernidade.

Raízes do Brasil traz à tona, acreditamos, elementos importantes para a

compreensão de algumas das causas da dificuldade que temos tido em

equacionar nossa modernização. Refere-se, é claro, a seu tempo, isto é, à

década de 30, mas boa parte de sua análise permanece atual, no mínimo para o

entendimento de algumas raízes de nossa modernidade ainda travada. Se a

questão chave do livro é a da modernidade travada, convém explicitar o que

entendemos por modernidade no âmbito deste trabalho, assim como por outros

termos que serão freqüentemente utilizados como moderno e modernização."

Modernidade é uma dessas palavras que se prestam a múltiplos fins,

muitas vezes bastante diferentes e até contraditórios entre si.8 Segundo Michael

6 A questão da modernidade travada é lembrada por alguns outros comentadores, embora, é
claro, nem sempre com esses termos. Entre eles, Bolivar Lamounier, Fernando Henrique Cardoso
e Leo Gilson Ribeiro. Por exemplo: "É este o nervo do livro: as oposições, as contradições, para a
criação de uma sociedade urbana e 'moderna' dispõem-se como armadilhas nos caminhos do
futuro." (Cardoso, Fernando Henrique. "Brasil: as Raízes e o Futuro". Revista do Brasil, Ano 3
n.6/1987. Rio de Janeiro, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro/ RioArte-Fundação Rio, p.53)
7 A literatura sobre modernidade, pós-modemidade e crítica à pós-modernidade é vastíssima. O
mesmo pode ser dito sobre moderno, modernização, etc. Não pretendemos nem teríamos
condições de abarcar essa literatura no escopo limitado da dissertação.
8 Michael Lowy, perguntando-se o que é a modernidade, em esclarecedor artigo sobre o tema, diz
que "poucos conceitos são tão equívocos, ambíguos e polissêmicos." (Lowy, Michael. "A Escola
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Lowy, entre os vários sentidos da palavra existe o corrente, encontrado nos

dicionários, que seria: atual, contemporâneo. Existe um outro sentido ligado à

idéia de "progresso, isto é, à valorização positiva da novidade. Desde o século

XVIII, o progresso por excelência é aquele que se manifesta na novidade

industrial, técnica e científica - assim como nas transformações sociais, políticas

e culturais correspondentes: urbanização, racionalização, democratização,

secularização, etc."9

Entrando na esfera das principais doutrinas que fundamentam a

discussão teórica sobre a modernidade, o autor indica um terceiro sentido: nesta

perspectiva, "a modernidade seria a civilização capitalista-industrial baseada na

economia de mercado, no valor de troca, na propriedade privada, na reificação,

na racionalidade instrumental, na quantificação, na legitimidade burocrática, no

espírito de cálculo racional e no desencantamento do mundo."10 Esta perspectiva

parte das análises de Marx e Weber e é a adotada, grosso modo, pela Escola de

Frankfurt, com forte conteúdo de crítica à modernidade.li

Apesar "de sua adesão explícita à racionalidade científica moderna",l2

Weber não era otimista em relação às perspectivas abertas pela modernidade,

ao contrário de muitos liberais ingênuos, e pelos seguintes motivos. Em primeiro

lugar, "não acredita que este tipo de racionalidade seja capaz de pôr fim ao

conflito de valores na sociedade." 13 Em segundo lugar, "Weber percebe

claramente as contradições e os limites da racionalidade moderna. Vemos assim

aparecer em seus escritos o tema da 'Dialética da Razão' que será mais tarde

de Frankfurt e a Modernidade. Benjamin e Habermas." Revista Novos Estudos Cebrap n.32,
março de 1992. São Paulo, Cebrap, p.119.)
9 Lowy, Michael. "A Escola de Frankfurt e a Modernidade. Benjamin e Habennas." Revista Novos
Estudos Cebrap n.32, março de 1992. São Paulo, Cebrap, p.119.
10 Lowy, M."A Escola ...", p.119.
11 Segundo Lowy, no artigo citado, Benjamin é, entre os pensadores da chamada Escola de
Frankfurt, o mais crftico em relação à modernidade.
12 Lowy, M. "A Escola ...", p.125.
13 Lowy, M. "A Escola ...•, p.125. Continua o autor, na mesma página, "É o célebre tema do
'politeísmo dos valores' ou da gueml dos deuses: as contradições entre valores supremos -
religiosos, morais, nacionais ou políticos - são inconciliáveis e não são suscetíveis de uma
solução puramente racional ou científica."
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desenvolvido pela Escola de Frankfurt. Os efeitos da racionalidade moderna,

sendo esta puramente formal e instrumental, conduzem à inversão das

aspirações emancipadoras da modernidade. A busca da calculabilidade e da

eficácia acarretam a burocratização, a alienação e a reificação das atividades

humanas. Cria-se um sistema econômico e político autônomo, baseado na razão

instrumental, que os homens não dominam e do qual são dependentes - o que

Weber chama, em passagens bem conhecidas de sua obra, 'a prisão de ferro' ou

a 'petrificação mecânica'. "14

Quanto a Adorno e Horkheimer, diz o autor: "A principal crítica de ambos

à civilização moderna é a de que ela transformou a razão em um simples

instrumento, o que permitiu sua utilização a serviço da barbárie e da regressão

social. Eles constatam também a reificação e a mercantilização da cultura,

resultado lógico de uma sociedade dominada pelo valor de troca. "15

Benjamin teria uma posição favorável à herança da Revolução Francesa

e extremamente crítica em relação à Revolução Industrial, dois dos aspectos

mais importantes da modernidade.

Para Bernd Witte, o poeta francês Baudelaire "é o inventor da palavra e

da coisa, la modernité."16 Para o poeta, modernidade seria "esta eterna

volatização dos fenômenos."17 A informação de Witte aqui tem interesse não só

histórico e lingüístico, como, principalmente, por levantar um outro leque de

fenômenos associados à modernidade. Fenômenos ligados à vida moderna nas

grandes cidades, ao quotidiano, à consciência e à psicologia do homem

moderno, à velocidade das mudanças que assiste aturdido, ao desmoronamento

dos valores e referências tradicionais.

14 Lowy, M. "A Escola ". p.125.
15Lowy, M. "A Escola ". p.123.
16 Witte, Bemd. "Por que o Moderno envelhece tão rápido? Concepção de modernidade em
Benjamin." Revista USP n. 15 setloutlnov de 1992, São Paulo, USP, p.105.
17Witte, B. "Porque ...", p.105.
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o termo Moderne, na Alemanha, era associado apenas às artes,

"Benjamin é, por seu lado, quem introduz no uso da língua alemã o conceito de

modernidade, tal como foi criado por Baudelaire."18 Benjamin inspira-se em

Baudelaire, mas, na verdade, radicaliza o conceito e lhe traz uma série de novas

conotações.

Bernd Witte, portanto, enxerga dois sentidos principats» no termo

modernidade (ou no seu correspondente, moderno). O primeiro seria moderno

como novo, atual contemporâneo. O segundo seria modernidade como um

período "dotado de certas características estruturais (fé na razão e na ciência,

moralidade secular, racionalidade empresarial, dominação burocrático-legal). "20

Conforme podemos entrever pelas discussões acima, existe uma

dualidade básica em torno da modernidade, que se traduz no pessimismo de

alguns autores e no fato de que ressaltam sempre que se houve avanços

inegáveis na técnica e na ciência, não é menos verdadeiro que o capitalismo, o

individualismo, a volatilidade dos fenômenos, etc, trouxeram novos problemas

para o homem, como o estranhamento, a falta de identificação com a sociedade,

etc, além de não resolver velhos dilemas como a eterna questão da procura de

valores universalizáveis (ou da "guerra de deuses", de Weber).

Helena Béjar, estudando Tônnies e Simmel (que, por sinal, influenciaram

Sérgio Buarque em Raízes, principalmente na questão da passagem das

sociedades tradicionais para as modernas, como veremos), nomeia, muito

apropriadamente, o que chamamos de dualidade como a "tragédia da

modernidade".

A passagem da comunidade (Gemeinschaft) para a sociedade

(Gesellschaft), ou associação, termos e análise introduzidos por Tõnnies,

18 Witte, B. "Porque ...", p.105.
19 Há também, para ele, um terceiro sentido, que seria a síntese dos dois primeiros, mas que não
nos interessa muito aqui.
20 Rouanet, Sérgio Paulo. "Por que o Moderno envelhece tão rápido? concepçãc de
modernidade em Benjamin." Revista USP n. 15 setloutlnov de 1992, São Paulo, USP, p.116.
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provocou no homem, agora um indivíduo com valores, vontade, sentimentos e

interesses singulares, um vazio existencial, uma perda do sentimento de

pertencimento a algo maior e mais importante do que ele. Ao mesmo tempo que o

homem se sente como indivíduo, para a sociedade ele é apenas um a mais, um

número, uma mercadoria, indiferenciado e anônimo.

o "estranhamento" é produto da vida moderna: "EI individualismo es el

producto de um mundo en el cual los individuos carecen de lazos profundos y

viven la sociedad como una entidad ajena."21 O caráter problemático da

passagem das sociedades tradicionais para as sociedades modernas, para

Tõnnies, é devido ao fato de que os contatos humanos sinceros e intensos foram

transformados em aparência e indiferença generalizadas e a promessa do

universalismo, embutida na quebra do localismo das comunidades, foi reduzida a

simples intercâmbios de mercadorias e serviços. A vida coletiva tornou-se

indiferente aos indivíduos.

Quanto a Simmel, outro autor que influenciou Sérgio Buarque, em

Raízes, a autora diz que ele apresenta um profundo pessimismo quanto à

modernidade, fruto de uma visão romântica do passado. Apesar do pessimismo

que prepondera em sua visão, o autor salienta, segundo Béjar, que a

modernidade traz à cena o indivíduo e abre com isso novas perspectivas: "La

sociedade capitalista (...) origina el individualismo y possibilita el desarrollo de

una esfera particular, pero el descubrimiento de la individualidad no redunda en

un mayor desarrollo de la interna, sino un extranamiento en relación ai prójimo y

ai entorno social."22 Ainda segundo Béjar, "Simmel fluctúa entre las dos opciones:

la privacidad como refugio de la autenticidad y la aceptación de la tragedia de la

21 Béjar. Helena. EI Ambito Intimo. (Privacidad, individualismo y modemidad).
Madrid. Alianza Editorial Unlversídad, 1988. p.91.
22 Béjar. H. EI Ambito ...• p.94/95.
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cultura. La complejidad que supone elegir entre una y otra constituye el corazón

mismo de la modernidad."23

Outros elementos da tragédia da modernidade que a autora levanta são:

conflito entre a crescente individualização do sujeito e a estandardização da

cultura, oposição entre indivíduo e sociedade, solidão, alienação, o dinheiro

transforma-se de simples meio em fim em si mesmo, as relações pessoais

desinteressadas desaparecem. Finalmente, "La vida es una sucesión de

experiencias sin interés: las relaciones carecen de profundidad, los objetos de

originalidad. EI hombre moderno adopta una actitud hastiada y cínica con su

entorno, que no parece importarle demasiado. No necesita seleccionar sus

intereses, no tiene nunguno."24

A grande cidade, a metrópole (outro tema fundamental em Raízes do

Brasi!), é o locus privilegiado para a tragédia da modernidade: "Forma espacial

de la sociedad moderna, la gran ciudad muestra simultáneamente la prepotencia

de la sociedad y la posibilidad de autonomia dei individuo."2S

Tendo visto superficialmente uma parte dos elementos da discussão em

torno do que se convencionou chamar de modernidade, vejamos como e até que

ponto essa discussão se aplica ao Brasil. Para isso vamos partir aqui de uma

premissa:

Quando se pensa no Brasil e quando se fala em modernidade até

meados da década de 1940, os temas envolvidos são: construção do Estado

nacional, identidade nacional, cultura brasileira, liberalismo, capitalismo

nascente, etc. É o período de Raízes do Brasil. Após esta data, e principalmente

após o período JK, isto é, após a consolidação do capitalismo no Brasil, ainda

que dependente, associado, tardio, ou qualquer outra especificidade que o

23 Béjar. H. EI Ambito .... p.109.
24 Béjar. H. EI Ambito ...• p.101.
2S Béjar. H. EI Ambito .... p.103.
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caracterize, começam a ser mais relevantes e a aparecer nos debates os temas

tratados pelos frankfurtianos.

o problema com esses temas antes desse período é que, embora os

fenômenos a que eles se referem, eventualmente, já pudessem aparecer na

sociedade brasileira, se as maiores cidades brasileiras como Rio de Janeiro e

São Paulo apresentavam alguns elementos característicos das grandes

metrópoles européias e americanas,» por outro lado, não é menos verdade que

subsistiam nas grandes cidades brasileiras, largamente, carências sociais,

circunstâncias políticas e mecanismos econômicos já superados por aquelas, ou

então, próprios do Brasil. Sem falar na área rural ou nas outras cidades do país.

Não fazia muito sentido, naquela época, fazer a crítica global à modernidade.

Mesmo hoje, essa crítica tem relevância questionável. É claro que os temas

individualmente são relevantes.s? o que se questiona aqui é uma rejeição global

à modernidade.

26 "Com cerca de 500.000 habitantes, São Paulo era a cidade mais cosmopolita do país, talvez a
única. 'Em 1920, os 200 mil imigrantes do município de São Paulo, contando metade de italianos,
representavam um terço da população local e um terço dos estrangeiros existentes no Estado'.
Uma cidade moderna, ou que se modernizava rapidamente, com arranha-céus e amplas avenidas
que se abriam na direção dos bairros jardins, onde se erguiam as mansões aristocráticas dos
fazendeiros de café, os paulistas de 400 anos, ou dos novos industriais, a maioria estrangeiros,
italianos e árabes, (...)" (Barbosa, Francisco de Assis. "Verdes anos de Sérgio Buarque de
Holanda: ensaio sobre a sua formação intelectual até Raízes do Brasil." In: Nogueira, Arlinda
Rocha e outros (org.). Sérgio Buarque de Holanda: Vida e Obra •.São Paulo, Secretaria do Estado
da Cultura, Arquivo do Estado, USP e Instituto de Estudos Brasileiros, 1988, p.31. A citação
interna é de Azis Simão. Sindicato e Estado; suas relações na formaçllo do proletariado de Silo
Paulo. São Paulo, Dominus Ed.lEd. da USP, 1966, p. 29).
27 É o caso da indústria cultural, parte da crítica à modernidade elaborada pelos frankfurtianos. A
partir da década de 70 já é possível falar e fazer a crítica da indústria cultural no Brasil, na medida
em que todos os seus elementos já podem ser observados. Porém, estes estudos normalmente
salientam que alguns ramos do mercado cultural só são viáveis economicamente porque a
população brasileira que tem acesso a certos bens é grande o suficiente em termos absolutos
para compensar a estreiteza do mercado em termos relativos. Por exemplo: "A redistribuição de
renda contra os assalariados de base e em favor dos estratos médios mais altos, decorrente da
modernização da estrutura produtiva e da política econOmica do p6s-64, ajudou a fazer dessas
camadas médias o grande mercado, junto com a população de alta renda, para os produtos da
nova indústria e também para os da indústria cultural.
Isto não invalida o fato de que, através de maior endividamento e de crescente número de
trabalhadores em cada família, parcelas das camadas mais baixas tivessem acesso a alguns itens
desse mercado, que, de resto, embora grande em termos absolutos. excluía boa parte de
populacao brasileira." (grifas nossos) (Gisela Taschner. Folhas ao Vento - Análise de um
conglomerado jomallstico no Brasil. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1992, p.105.)
Estes estudos, normalmente, não apenas estudam a formação da indústria cultural no Brasil,
como observam suas insuficiências, a principal delas em relação à abrangência do mercado em
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A modernidade nos países mais adiantados, se veio acompanhada de

todos os problemas a que nos referimos anteriormente, se trouxe o risco do

totalitarismo e de guerras cada vez mais destrutivas, a solidão e o desamparo do

homem moderno, a massificação da cultura e a mercantilização das relações

humanas, por outro lado, possibilitou uma melhoria da qualidade de vida (do

ponto de vista material), diminuição da mortalidade, a erradicação de várias

doenças, a educação de massa, abriu novos horizontes culturais, possibilitou a

criação das democracias modernas, a ampliação da cidadania e muitos outros

fenômenos considerados positivos. Quase todos os países almejam atingir níveis

de desenvolvimento considerados próprios da modernidade, embora rejeitem

vários aspectos específicos e queiram preservar suas peculiaridades culturais,

suas religiões, seus credos. Por isso, acreditamos que, no caso do Brasil, pelo

menos até o segundo período assinalado e até mesmo depois, a temática da

modernidade sob a ótica frankfurtiana não tem plena relevância.

Deste modo, a modernidade pode ser vista pelo seu lado positivo e é por

este lado que a grande maioria dos cientistas sociais a pensam quando seu

objeto de estudo é o Brasil.

Um termo que se confunde com modernidade é moderno. Marilena Chauí,

ensina-nos que liA distinção entre arcaico e moderno é antiquíssima. Ela foi um

debate durante a Baixa Idade Média, foi o tema de abertura da Renascença, ela

é a grande discussão do século 17, ela retorna com uma virulência enorme na

termos nacionais, como dissemos. Isto indica, queremos crer, que ainda por muito tempo a crítica
radical à modernidade estará mesclada, quando não subordinada, à temática do seu caráter
incompleto ou problemático no Brasil. Outro exemplo desse caráter problemático é a questão da
absorção dos modelos importados: "a assimilação de modelos importados seria bastante
freqüente em nossos meios de comunicação de massa, fazendo com que tivéssemos, muitas
vezes, características típicas de produtos da indústria cultural, muito antes que o país tivesse uma
infra-estrutura material pronta para a sua instalação." (Gisela Taschner. Folhas ao Vento - Análise
de um conglomerado jornalfstico no Brasil. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1992, p.43).
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Ilustração, ela é o grande debate alemão do século 19 e ela esteve na ordem do

dia em 1922, em São Paulo."28

Octávio lanni, no livro já citado, coloca o que vimos discutindo aqui em

termos de Brasil Moderno. Segundo o autor, pensar no Brasil Moderno significa

pensar nos seguintes temas: capitalismo nacional, capitalismo associado,

industrialização, planejamento governamental, reforma do sistema de ensino,

reforma agrária, institucionalização de garantias democráticas, superação da

preguiça pelo trabalho, substituição da luxúria pelo ascetismo, mudança das

atitudes e instituições, reversão das expectativas, revolução política, revolução

social, etc. Muitos dos quais estão presentes, como veremos, em Raízes do

Bresi', embora nem sempre com os mesmos nomes. Cremos que o termo que

estamos utilizando, modernidade, é adequado justamente porque inclui a idéia de

cidadania ampla e é isso que pode dar coerência e unidade a todos esses temas

aparentemente díspares e freqüentemente em conflito na luta política entre os

diferentes atores sociais.

lanni também utiliza o termo modernizacão. Como vimos, segundo ele,

boa parte da produção dos cientistas sociais brasileiros preocupa-se com as

condições de modernização do país. Modernização, para o autor, é um processo

que envolve Estado e Sociedade de modo que "se aproximem dos padrões

estabelecidos pelos países capitalistas mais desenvolvidos",29 embora essa

modernização possa ser democrática, conservadora, autoritária, reformista ou

revolucionária, de acordo com os projetos envolvidos.

Para encerrar esta parte sobre como alguns intelectuais pensam e

utilizam o termo modernidade, vejamos alguns tópicos de uma polêmica travada

entre Richard Morse e Simon Schwartzman, em torno do livro do primeiro, O

28 Chauí, Marilena de Souza. Entrevista à Folha de sso Paulo, 13/12/92. Cad.6, folha 15. É
importante reter aqui também a reterêncla de Chauí à Semana de 22, já que Sérgio Buarque,
como veremos, é um dos participantes ativos do Modernismo.
29lanni, Octávio. A Idéia de Brasil Moderno. são Paulo, Brasiliense, 1992, p47.
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Espelho de Próspero. Embora não estejamos preocupados com a crítica ao livro

de Morse propriamente dita, a polêmica será útil sob outros pontos de vista.

o que nos interessa aqui são os conceitos de modernidade que estão por

trás das análises de Schwartzman. Ele considera que O Espelho de Próspero

peca justamente por 'apresentar uma perspectiva antimodernizante, por fazer um

elogio romântico e irracionalista às condições atrasadas da América Latina, ou

Ibero-América, em nome de uma crítica à sociedade burguesa decadente e à

modernidade que com ela se confunde: "É claro que existem problemas graves

nas sociedades ocidentais, vinculados, entre outras coisas, ao esgotamento do

conhecimento como técnica e à cultura de massas. As críticas e denúncias dos

textos frankfurtianos mais antigos às sociedades ocidentais, no entanto, pecavam

pela generalização excessiva, pela incapacidade de perceber a potencialidade de

inovação e mudança que estas sociedades possuem, e, acima de tudo, pelo

irracionalismo e elitismo que apresentavam como alternativas implícitas ou

explícitas à suposta vulgaridade e pobreza mental do mundo burguês, e que

também perpassa O Espelho de Próspero."30

Ao explicitar melhor o que entende por dinamismo das sociedades

modernas, Simon Schwartzman revela o que entende por modernidade, pelo

menos em seus aspectos positivos:

"É um dinamismo que se funda no pluralismo, que faz com que os

processos de massificação sejam compensados pelo surgimento constante de

novos grupos capazes de refletir criticamente sobre si mesmos e suas

sociedades, sem comprometer, e freqüentemente consolidando, sua capacidade

de manter e expandir a qualidade de vida para suas populações, e preservar os

mecanismos institucionais que asseguram as liberdades e os direitos individuais.

O desenvolvimento do conhecimento técnico e científico, apoiado em sistemas

30 Schwartzman, Simon. "O Espelho de Morse." Revista Novos Estudos Cebrap n.22, out. de
1988. SAo Paulo, Cebrap, p.191.
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educacionais de massa, tem significado não só a garantia do padrão de vida das

pessoas, e o gradual controle da agressão ao meio ambiente, como um processo

efetivo de democratização do saber."31

Schwartzman acrescenta, citando Brunner e agora já na tréplica do

debate, que a modernização, ou o ingresso na modernidade, continua sendo a

principal referência econômica, política e social da América Latina e que, embora

o esforço se dê em termos e a partir das condições locais, o conteúdo e a

significação dessa modernidade têm estado e continuam tendo referência "para

fora; inevitavelmente para o norte".» Vemos também pela discussão acima que

falar em modernidade, embora possa ter se tornado um modismo para alguns, um

chavão para outros e, ainda, um embuste para outros, ainda é relevante e atual.

O autor fala da pertinência do estabelecimento de uma "agenda da

modernidade" .

Negar ou rejeitar esta modernidade, seria, segundo Schwartzman,

aceitar, ou pior, defender o atraso. Uma região ou país atrasado, na definição do

autor, "é onde as pessoas passam fome e morrem prematuramente, onde não

existem sistemas educacionais minimamente satisfatórios, onde os governos não

funcionam com um mínimo de competência, onde os direitos humanos não têm

vigência. Existem países latino-americanos mais e menos atrasados, e estas

diferenças refletem, em grande parte, a capacidade que tiveram de incorporar

não somente os malefícios e as deformações que acompanham a modernidade,

mas também algumas de suas instituições e valores mais centrais, como as

instituições democráticas, os sistemas educacionais de massas e de elite, e as

formas modernas de organização da atividade econômica."33

Referimo-nos acima ao pessimismo embutido na noção de modernidade

tal como ela aparece nos textos frankfurtianos e dissemos que essa crítica global

31 Schwartzman, S."O Espelho ...M, p.191.
32 Schwartzman, Simon. "O Gato de cortázar'. Revista Novos Estudos Cebrap n.25, out. de
1989. São Paulo, Cebrap, p. 193/194.
33 Schwartzman, S. "O Espelho ...M, p.196.
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à sociedade contemporânea não seria totalmente pertinente no Brasil,

principalmente no período anterior à industrialização pesada; mesmo no Brasil

atual, envolto ainda em problemas que países "centrais" já resolveram há muito

tempo, dissemos, a crítica à modernidade é, sob alguns aspectos, de relevância

duvidosa. Schwartzman parece entender o mesmo, conforme a discussão acima.

Discordamos do autor, no entanto, (e esta discordância é fundamental

para sustentarmos a tese de que uma boa parte das análises de Sérgio Buarque

de Holanda em Raízes do Brasil ainda tem relevância na sociedade brasileira

atual) quando ele diz que os problemas atuais estão na incorporação

problemática da modernidade e não na permanência de valores tradicionais: "o

atraso no mundo de hoje não se caracteriza pela permanência de valores e

formas de comportamento ditos tradicionais, mas pela incorporação distorcida e

caótica dos produtos mais aparentes e assimiláveis das modernas tecnofoqlas''.>

Consideramos que um dos problemas tradicionais, apontado em Raízes do Brasil

e bem antes disso, é justamente essa incorporacão problemática da

modernidade. Faz parte dos comportamentos tradicionais incorporar

acriticamente certas idéias produzidas em um (e para um) contexto diferente.35

Ao longo da polêmica entre os autores, Schwartzman identifica o livro de

Morse com uma corrente de estudos e ensaios atuais (Octávio Paz, Carlos

Fuentes e outros) que, segundo ele, quer voltar a um passado mítico e idealizado

em nome da valorização das "tradições culturais latino-americanas". Essa

corrente, que estaria preocupada com "A 'questão cultural', que no passado vinha

envolta em especulações mais ou menos brilhantes sobre 'caráter nacional',

34 Schwartzman, S. "O Espelho ...", p.196.
35 Não acreditamos, no entanto, que a ímportâncta deste velho fenômeno deva ser exagerada
nos dias atuais (e isso será discutido posteriormente), apenas quisemos registrar uma
dlscoroância pontual com Simon Schwartzman; certos tradicionalismos, entre eles alguns
apontados em RaIzes do Brasil, ainda estão a nos incomodar e impedem uma assimilação da
modernidade menos parcial e problemática. Os dois problemas apontados pelo autor são, na
verdade um só. É claro que muitos desses tradicionalismos não se encontram mais em sua forma
original, mas bastante transformados; outros ainda, desapareceram, mas interessam-nos como
explicação histórica, ou como parte da história das idéias.
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'identidade cultural' ou 'personalidade básica' de povos e sociedades, cobrou

nova notoriedade com o aparente fracasso dos projetos modernizadores e

democratizantes da maior parte dos países do Terceiro Mundo e o ressurgimento

do nacionalismo em todas as suas formas, assim como do novo fundamentalismo

islâmico."36 Os autores identificados com esta corrente teriam, no fundo, uma

postura antimodernizante, pregariam o atraso, como definido anteriormente por

ele. Ou, no mínimo, estariam equivocados quanto à importância dessa tradição

mais remota. Por exemplo, Schwartzman cita Brunner contra O. Paz e outros que

acreditam numa volta às origens. Para estes, "é mais importante a religião trazida

pelos espanhóis e portugueses a estas terras do que a utopia modernizadora,

que teve muito mais que ver, certamente, com a França, a Inglaterra e os Estados

Unidos."37

Como estaremos lidando aqui, em parte, com esta "questão cultural",

sentimo-nos obrigados a defender, embora em duas palavras, a perspectiva de

Morse (e eventualmente de outros citados, com os quais não temos muito

contato). O que Morse faz não é defender e propor uma volta aos "verdadeiros

valores ibero-americanos" e sim estudar os problemas atuais dessa região sob

nova luz, adotando como estratégia metodológica evitar o economicismo, que

remete tudo às bases econômicas materiais e o sociologismo, que remete tudo à

dinâmica do capitalismo internacional e sua interação com os pólos menos

desenvolvidos desse mesmo sistema. Não pretende com isso, cremos, negar

essas perspectivas, mas acrescentar uma nova, baseada no estudo das origens

próximas e remotas da cultura (ou culturas) Ibérica e Ibero-americana. Menos

que estabelecer novos paradigmas de estudos latino-americanos, pretende

transitar em um terreno relativamente esquecido e para isso, freqüentemente,

volta-se para estudos e estudiosos clássicos da cultura ibero-americana.

36Schwartzman, S."O Gato " p.191.
37 Schwartzman, S. "O Gato " p.193. (Obs.: não há no texto referências sobre a citação de
Brunner).
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Respeitadas as inúmeras diferenças, pretendemos aqui também transitar nesse

terreno esquecido, limitando-nos, contudo a Raízes do Brasil, que foi, sem

dúvida, um desses livros clássicos que adquiriram força na história.

Em suma, podemos distinguir três grandes grupos de significados dados

à palavra modernidade quanto à abrangência, além do sentido mais corrente de

atualidade, contemporaneidade.

o primeiro, o mais restrito, refere-se apenas ao desenvolvimento

econômico. A modernidade de um país seria medida pelos índices econômicos,

pelo grau de industrialização, pelo desenvolvimento tecnológico, pela inserção no

mercado mundial, etc. Geralmente este uso do termo é acrítico e vem sendo

empregado, na imprensa e nos meios de comunicação de massa em geral, (por

modismo ou para se emprestar uma pretensa credibilidade aos projetos

defendidos), em substituição a termos mais consagrados como modernização,

industrialização, progresso econômico, desenvolvimento, etc.38

38 O termo modernização, nonnalmente, tem esse sentido na literatura das ciências sociais no
Brasil. Refere-se sobretudo à mdustríanzação, à rnodernízação no sentido preponderantemente
econômico. Esta dlterenctação dos tennos modernidade e modernlzação é a feita, por exemplo,
por Rayrnundo Faoro em artigo recente. O artigo diz, resumidamente, que a modernlzação é um
processo econômico que pode ser acompanhado ou não de modernidade. A modernidade refere-
se a um processo político e social de alargamento da cidadania e a modernização é um processo
de acumulação capitalista simplesmente. No Brasil a modernízação não se fez acompanhar pela
modernidade. Sobre a diferenciação entre modemízação e modernidade, não poderíamos
escrever algo mais lúcido e completo que Faoro:
"Diga-se, por enquanto, que a modernidade compromete, no seu processo, toda a sociedade,
ampliando o raio de expansão de todas as classes, revitalizando e removendo seus papéis
sociais, enquanto que a modemlzação, pelo seu toque voluntário, se não voluntarista, chega à
sociedade por meio de um grupo condutor, que, privilegiando-se, privilegia os setores
dominantes. Na modernização não se segue o trilho da 'lei natural', mas se procura moldar, sobre
o país, pela ideologia ou pela coação, uma certa política de mudança. Traduz um esquema
político para uma ação, fundamentalmente política, mas economicamente orientada, para usar a
língua de Weber. A ação social, que dela decorre, não parte da economia, como expressão da
sociedade civil. Na modernidade, a elite, o estamento, as classes - dizemos, para simplificar, as
classes dirigentes - coordenam e organizam um movimento. Não o dirigem, conduzem ou
promovem, como na modernização. A modernização, quer se chame ocidentalização,
europeização, industriaílzaçâo, revolução passiva, via prussiana, revolução do alto, revolução de
dentro - ela é uma só, com um vulto histórico, com muitas máscaras, tantas quantas as das
diferentes situações históricas." (Faoro, Raymundo. "A Questão Nacional: a Modernizaçao".
Revista Estudos Avançados. Vol, 6 n.14, jan/abril de 1992. São Paulo, Instituto de Estudos
Avançados da USP, p.8/9.)
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o segundo grupo (representado por intelectuais como R. Faoro, O. lanni,

S. Schwartzman, etc, conscientes das múltiplas facetas da modernização) é mais

abrangente por incorporar a constituição da cidadania como elemento

imprescindível da modernidade. Uns acreditam que a ampliação dos direitos dos

indivíduos, o respeito à liberdade, o estado de direito, as garantias democráticas,

as conquistas sociais, a melhoria da qualidade de vida da maioria da população,

etc, são conseqüências naturais do desenvolvimento do capitalismo e outros, que

a modernização econômica apenas possibilita essas conquistas, mas que essas

dependem fundamentalmente do resultado de lutas políticas.

O terceiro grupo representa uma visão mais crítica e, diríamos, mais

pessimista, pois vê a modernidade acompanhada necessária e historicamente da

massificação, da mercantilização de todas as esferas da atividade humana, da

sociedade administrada, do totalitarismo. É o que chamamos de crítica global à

modernidade. É a visão mais abrangente de modernidade no sentido de que

incorpora o desenvolvimento econômico, os aspectos sociais, políticos,

filosóficos, culturais e até psicológicos da sociedade contemporânea e ainda faz

a crítica de todos estes elementos. Estamos pensando aqui principalmente na

Escola de Frankfurt.

Cremos que Sérgio Buarque de Holanda pensava em modernidade num

sentido intermediário entre o segundo e o terceiro. Modernidade seria

desenvolvimento econômico, mas também racionalização do trabalho,

burocratização das organizações públicas e privadas, desencantamento ou

dessacralização do mundo, etc. E modernidade incorporaria também o

alargamento da cidadania, a melhoria dos padrões de vida, erradicação da

miséria, educação popular e democracia, embora, como veremos, esta última

talvez devesse ficar para um futuro indefinido. Era neste sentido que

modernidade interessava a Sérgio Buarque e a tantos outros intelectuais da

época.
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A crítica mais radical à modernidade, o terceiro grupo, não estava

totalmente nos horizontes de nosso autor. Em primeiro lugar, porque o

capitalismo ainda era muito incipiente no Brasil da década de 30. Em segundo

lugar, esta crítica apenas se esboçava na Europa. E em terceiro lugar, porque

Sérgio Buarque acreditava, como muitos até hoje,39 e cremos que corretamente,

que se o desenvolvimento econômico não é condição necessária e suficiente

para a constituição da cidadania, pelo menos é uma condição favorável. A

modernidade para o nosso autor era antes de mais nada a superação de uma

parte de nossa herança, a eliminação de certos entraves ao desenvolvimento

econômico, social e polltíco.« Por isso, não privilegiaremos o sentido mais atual,

mais corrente de modernidade, que se refere principalmente à tradição crítica

frankfurtiana.

Os vários temas de Raízes do Brasil relacionam-se com a questão mais

geral da dificuldade que a sociedade brasileira tem apresentado para atingir

padrões de sociabilidade considerados modernos. Estes padrões envolvem

desde a criação de instituições públicas democráticas até o desenvolvimento de

uma sociedade de consumo de massa, passando pela construção e afirmação da

noção de cidadania, pela ampliação do acesso à educação e à saúde, pela

erradicação dos níveis mais elementares de miséria e muito mais. É este o

sentido básico que emprestaremos aqui ao termo modernidade. É um sentido

positivo, portanto; e que contrasta com um sentido negativo, de crítica à

modernidade, consagrado, principalmente, pela Escola de Frankfurt, mas com

raízes em Marx e Weber.

39 Por exemplo: "O desenvolvimento econOmico facilita o desenvolvimento da cidadania." (José
Murilo de Carvalho. "Interesses contra a Cidadania". W.AA. Brasileiro: CidadlJo? São Paulo,
Cultura Editores Associados, 1992, p.107.)
40 "Em 'Herança Rural', extraído de RaIzes do Brasil (1936), Sérgio Buarque estuda as
dificuldades opostas pela mentalidade tradicional à modernização do país." (Maria Odila Leite da
Silva Dias. "Sérgio Buarque de Holanda, historiador". In: Sérgio Buarque de Holanda. Col.
Grandes Cientistas Sociais, Vol. 51. São Paulo, Ed. Ática, 1985, p.60.)
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Sérgio B. de Holanda, segundo Antônio Cândido, como historiador,

"sugeria que, do ponto de vista metodológico, o conhecimento deve estar

vinculado aos problemas do presente"." pensando assim, procurou identificar e

compreender nossas raízes para que melhor pudéssemos nos livrar delas. Ainda

segundo Cândido, para Sérgio Buarque, "sendo o nosso passado um obstáculo,

a liquidação das raízes era um imperativo do desenvolvimento histórico. "42

Maria Odila parece pensar o mesmo a respeito do autor ao dizer que ele

era um historiador "voltado para as necessidades do seu país e desejoso de ver

superadas as 'sobrevivências arcaicas' que dificultavam a modernidade

brasileira. "43

Nossa pesquisa, ao tentar identificar e estudar nossas raízes, segundo a

concepção de Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do Brasi', e sob o ponto de

vista do dilema da modernidade, tem o intuito também, em última instância, de

melhor compreender o presente, principalmente se levarmos em conta que

muitas dessas raízes ainda hoje não estão liquidadas.

Ao longo do desenvolvimento da pesquisa, através da comparação

minuciosa dos textos da primeira edição (1936) e da edição revista (1947) de

Raízes do Brasi', concluímos que houve uma significativa mudança no

pensamento do autor no período de tempo que decorreu entre essas edições.44

41 Candido, AntOnio. "O significado de 'Raízes do Brasil' ". In: Holanda, Sérgio Buarque, Retzes
do Brasil, 18a edição. São Paulo, José Olympio, 1984, p.xlix.
42 cãnoioo, A. "O significado ..." p.xlix.
43 Dias, Maria Odila Leite da Silva. "Sérgio Buarque de Holanda, historiador." In: Sérgio Buarque
de Holanda. Col. Grandes Cientistas Sociais, Vol. 51. São Paulo, Ed. Ática, 1985, p.11.
44 No Pref~cio da 2a. ediçao, de junho de 1947, o autor nos explica: "Publicado pela primeira
vez em 1936, este livro sai consideravelmente modificado na presente versão. Reproduzi-lo em
sua forma originária, sem qualquer retoque, seria reeditar opiniões e pensamentos que em muitos
pontos deixaram de satisfazer-me. Se por vezes tive o receio de ousar uma revisão
verdadeiramente radical do texto - mais valeria, neste caso, escrever um livro novo - não hesitei,
contudo, em alterá-lo abundantemente onde pareceu necessário retificar, precisar ou ampliar sua
substâncla." (Holanda, Sérgio Buarque de. RaIzes do Brasil, 18a edição. Rio de Janeiro, José
Olympio, 1984, p.liii.)
A única mudança externa significativa foi quanto ao capítulo O Passado Agr~rio da primeira
edíção, que se desdobrou em dois a partir da edição revista: Herança Rural e O Semeador e o
Ladrilhador. Na Nota da 3a. ediçao, de outubro de 1955, consta que esta edição saiu sem
alterações significativas. As edições posteriores, passaram também apenas por revisões de
impressão, inclusão ou exclusão de anexos, glossário, etc.
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Cremos que os estudiosos que tratam do livro não têm dado a devida atenção a

esta mudança. A maioria desses lê e cita a edição revista, nem mesmo se dando

conta de que esta, distante 11 anos da primeira, foi consideravelmente

modificada pelo autor, o que tem provocado certos equívocos de interpretação,

como o de enxergar em Sérgio B. de Holanda de 1936 uma postura claramente

democrática e progressista incompatível com a que tinha na realidade, à época.

Vêem, anacronicamente, no autor de 1936, a postura que, na verdade, só viria a

assumir posteríormente."

Além da questão política, a comparação entre as edições nos ajuda a

compreender vários outros pontos importantes e que às vezes também foram mal

interpretados, como a postura metodológica do autor, sua visão do trabalho do

historiador, a depuração estilística na obra e o tratamento dado a temas

específicos. A edição revista nos ajuda a entender também certas obscuridades

no texto da primeira edição. Por todos esses motivos, ao longo da dissertação,

iremos nos referir várias vezes às diferenças entre as edições.

No primeiro capítulo, após rápidas notas biográficas sobre Sérgio

Buarque de Holanda, iremos contextualizar Raízes do Brasil.

Em seguida, abordaremos o estilo e o método adotados pelo autor, assim

como as principais influências que podem ser observadas no livro estudado.

Ao longo desta díssertação iremos utilizar duas edições, a primeira e a décima oitava. Essa última
foi corrigida minuciosamente pela esposa do autor quanto a erros de impressão e outros e é a
mais completa em termos de introduções e anexos; conserva, no entanto, na essência, o texto da
segunda edição. Como essa 18a. edíção reproduz basicamente o texto da segunda edlção.
iremos considerá-Ia como representativa da segunda edição: não achamos necessário comparar a
primeira edição diretamente com a segunda.
4S Na época da primeira edíção, Sérgio Buarque parecia, como muitos, perplexo ante um
liberalismo de fachada, excludente e em crise e o totalitarismo que parecia inexorável. A
mudança para uma posição claramente confiante e favorável em relação à democracia ocorreu
entre as duas edições; sendo assim, o autor tratou de apagar do livro, na sua segunda edição, as
marcas mais visíveis da posição a que renunciara. O que é perfeitamente natural e honesto do
ponto de vista da ética profissional do escritor ou do estudioso. O problema não reside aí, e sim
no fato de que os comentadores de Raizes do Brasil, como dissemos, na maioria, não se dão
conta das mudanças e utilizam indistintamente a primeira edlção e as posteriores.
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Antes de entrarmos propriamente na análise detalhada do livro, ainda

teceremos comentários sobre algumas das análises sobre Raízes do Brasil.

Na segunda parte da dissertação procederemos a uma análise

relativamente minuciosa do livro, detendo-nos nos seus principais temas e

mostrando como a questão da modernidade travada lhes dá organicidade. O

tema das "idéias fora de lugar" terá posição de destaque em nossa análise.

Seremos obrigados, além disso, a discutir o papel que as idéias políticas ocupam

no interior do texto.



PRIMEIRA PARTE:

EM TORNO DE RAíZES DO BRASil



28

Capítulo I O Contexto de Raízes do Brasil

Breve biografia do autor.

Faremos aqui uma breve biografia de Sérgio Buarque de Holanda,

ressaltando os pontos que julgamos mais relevantes para as questões a serem

elaboradas na clssertação.' Isso significa que a parte de sua vida posterior a

Raízes do Brasil, tão rica de acontecimentos e obras, figurará aqui extremamente

resumida.

Sérgio Buarque de Holanda nasceu em São Paulo, capital, em 1902.

Desde cedo manifestou a veia artística e intelectual, tendo artigos publicados

mesmo antes de iniciar os estudos universitários. Em 1921 mudou-se,

acompanhando a família, para a cidade do Rio de Janeiro e ingressou na

Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro, formando-se em

1925. Em 1922 foi representante no Rio de Janeiro da revista paulista Klaxon e

em 1924, juntamente com Prudente de Morais, neto, fundou a revista modernista

Estética. Ambas as revistas tiveram vida breve mas grande repercussão no meio

artístico, principalmente entre os jovens escritores.! Durante este período até

1 Embora Sérgio B. de Holanda esteja incluído no relativamente pequeno rol dos intelectuais
brasileiros consagrados, julgamos conveniente incluir na dissertação uma breve notícia sobre sua
vida e carreira, baseada principalmente nos livros abaixo assinalados, que, contêm biografia bem
mais completa, aspectos curiosos, declarações de amigos e alunos, aspectos da personalidade,
etc. No primeiro livro encontram-se também bibliografias completas com as obras do autor, obras
em parceria, prefácios, artigos e entrevistas:
a) Nogueira, Arlinda Rocha e outros (org.). Sérgio Buarque de Holanda: Vida e Obra:. São Paulo,
Secretaria do Estado da Cultura, Arquivo do Estado, USP e Instituto de Estudos Brasileiros, 1988.
b) Holanda, Sérgio Buarque de. Raizes do Brasil, 18a ed.. Rio de Janeiro, José Olympio, 1984.
c) Dias, Maria Odila Leite da Silva. "Sérgio Buarque de Holanda, historiador." In: Sérgio Buarque
de Holanda. cet. Grandes Cientistas Sociais, Vol. 51. SAo Paulo, Ed. Ática, 1985.
2 A revista Klaxon teve oito números, publicados entre março de 22 e janeiro de 23, segundo
Eulálio (Eulálio, Alexandre. "Sérgio Buarque de Holanda, Escritor." In: Holanda, Sérgio Buarque,
Raizes do Brasil, 18a ed.. Rio de Janeiro, José Olympio, 1984, p.xxviii.) O mesmo autor diz que:
"Embora Estética não chegasse ao quarto número, a seriedade e a ambição intelectual com que
foi realizada fazem dela um dos momentos fortes do nosso Modernismo." (p.xxx).
A revista Estética teve os seus três números publicados de 09/24 a 06/25, segundo Barbosa.
(Barbosa, Francisco de Assis. "Verdes anos de Sérgio Buarque de Holanda: ensaio sobre sua
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1929, permaneceu vivamente interessado pelo movimento modernista,

participando de polêmicas e publicando críticas e artigos. Seu círculo de

amizades era composto preponderantemente por pessoas ligadas a este

movimento artlstico.!

Em 1929, como correspondente do Diário de São Paulo, de O Jornal e da

Agência Internacional de Notícias embarcou para a Alemanha, onde permaneceu

por um período aproximado de um ano e meío.s Neste período, que foi marcante

para o seu percurso futuro, procurou aprofundar seus conhecimentos de literatura

alemã e principalmente de história e de ciências sociais.

De volta ao Brasil, já com alguns esboços parciais de Raízes do Brasil,

continuou a atividade na imprensa e as pesquisas para a conclusão deste livro.

Em uma entrevista, indagado sobre quando tinha se tornado historiador,

Sérgio Buarque, além de confirmar a importância do período alemão na definição

do seu trabalho intelectual, esclarece como nasceu Raízes do Brasil:

tormação intelectual até Raizes do Brasir. In: Nogueira, Ar1inda Rocha e outros (org.). Sérgio
Buarque de Holanda: Vida e Obra:. São Paulo, Secretaria do Estado da Cultura, Arquivo do
Estado, USP e Instituto de Estudos Brasileiros, 1988, p.37)
3 Apesar de o texto de Maria Odila dizer o contrário (Dias, Maria Odila Leite da Silva. "Sérgio
Buarque de Holanda, historiador." In: Sérgio Buarque de Holanda. col. Grandes Cientistas
Sociais, Vol. 51. São Paulo, Ed. Ática, 1985, p.7 ), Sérgio Buarque não participou da semana de
arte moderna de 1922, como atesta, por exemplo, o texto seguinte: "Embora tenha sido dito o
contrário, Dr. Sérgio não participou da Semana de 22. Razão: uma segunda época, por falta de
freqüência, na Faculdade de Direito." (Nogueira, Ar1inda Rocha. "Sérgio Buarque de Holanda, o
homem." In: Nogueira, Ar1inda Rocha e outros (org.). Sérgio Buarque de Holanda: Vida e otx»;
São Paulo, Secretaria do Estado da Cultura, Arquivo do Estado, USP e Instituto de Estudos
Brasileiros, 1988, p.20.)
4 Sérgio Buarque permaneceu fora do Brasil de junho de 1929 a dezembro de 1930. "Esse ano e
meio foi tão importante na sua vida intelectual que muitos pensam que ficou mais tempo."
(cãndído, AntOnio. "tntrodução" da segunda parte. In: Barbosa, Francisco de Assis (org.). Raizes
de Sérgio Buarque de Holanda. Rio de Janeiro, Rocco, 1988, p.119.)
Francisco de Assis Barbosa também atesta a irnportãncía desse período: "É fora de dúvida que
Sérgio Buarque de Holanda começou a se interessar seriamente pelos estudos históricos e de
ciências sociais durante a sua híbernação alemã, descobrindo que esta era, de fato, a sua
principal vocação, sem contudo deixar de ser um escritor." (Barbosa, Francisco de Assis. "Verdes
anos de Sérgio Buarque de Holanda: ensaio sobre sua formação intelectual até Raizes do Brasil'.
In: Nogueira, Ar1inda Rocha e outros (org.). Sérgio Buarque de Holanda: Vida e otr»; São Paulo,
Secretaria do Estado da Cultura, Arquivo do Estado, USP e Instituto de Estudos Brasileiros, 1988,
p.44.)
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"Para a revista bilingüe5 eu escrevi artigos tentando explicar o Brasil para

os alemães. Só quando você está longe é que consegue ver seu próprio país

como um todo. Você o encara sob uma perspectiva diferente. E o Brasil não é

fácil de se entender; é difícil. Quando eles pararam de publicar a revista, e eu

voltei para o Brasil em fins de 1930, trouxe comigo um caderno de anotações

antigo, de mais ou menos 400 páginas, que eu pretendia transformar em livro, e o

título seria Teoria da América. Eu nunca o publiquei, mas dois capítulos que

eventualmente deram origem a Raízes do Brasil (1936), foram tirados

praticamente sem modificações daquelas páginas em desordem."6

Casou-se no mesmo ano da publicação de Raízes, 1936, com D. Maria

Amélia Alvim Buarque de Holanda, com quem viria a ter sete filhos. Neste mesmo

ano ingressou na Universidade Federal do Distrito Federal para lecionar história

moderna e contemporânea, como assistente do Professor Henri Hauser, e

literatura comparada.

Em 1946 foi nomeado Diretor do Museu Paulista e voltou definitivamente

a São Paulo. Assumiu interinamente a Cadeira de História da Civilização

Brasileira na Faculdade de Filosofia da USP em 1956 e dois anos depois, através

de concurso, onde apresentou Visão do Paraíso, tornou-se professor titular da

mesma Cadeira. Em 1969, em solidariedade aos professores afastados de suas

funções pelo AI-5, aposentou-se, a pedido, da USP. Realizou várias viagens e

passou vários períodos no exterior durante a sua carreira universitária.

Prosseguiu com inúmeras atividades e publicações fundamentais para a

historiografia brasileira. Dedicou-se esporadicamente à crítica literária, sempre

5 Refere-se, tudo leva a crer, à revista Brasilianische Rundschau, órgao oficial do Conselho de
Comércio Brasileiro de Hamburgo. (Vide Nogueira, Arlinda Rocha. "Sérgio Buarque de Holanda, o
homem." In: Nogueira, Ar1inda Rocha e outros (org.). Sérgio Buarque de Holanda: Vida e otx«;
sao Paulo, Secretaria do Estado da Cultura, Arquivo do Estado, USP e Instituto de Estudos
Brasileiros, 1988, p.20).
6 Graham, Richard. "Uma Entrevista". Revista do Brasil, Ano 3 n.6/1987. Rio de Janeiro,
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro/ RioArte-Fundaçao Rio, p.104. (entrevista de Sérgio
Buarque a Richard Graham, publicada originalmente na The Hispanic American Review.)



31

com brilhantismo e originalidade. Recebeu muitas homenagens e prêmios até o

fim da vida. Faleceu em 24 de abril de 1982, aos 79 anos, deixando obra de

riqueza inestimável. Além de publicar grande número de livros a artigos de nível

irrepreensível e de exercer intensa atividade acadêmica como professor,

pesquisador e orientador, criou e chefiou do Instituto de Estudos Brasileiros da

USP e exerceu diversas atividades em instituições culturais.

Quanto aos aspectos pessoais e de personalidade, para sermos o mais

sintéticos possível, há uma unanimidade entre os que com ele conviveram quanto

ao seu espírito dócil e brincalhão, quanto ao prazer com que desfrutava da

companhia dos amigos e, finalmente, quanto à seriedade intelectual aliada à

humildade e à falta de erroçêncía." Entre a várias histórias verdadeiras ou não a

respeito de suas brincadeiras e humildade, há aquela relatada na 18a ed. de

Raízes, que diz que ele, ao ser apresentado a determinadas pessoas, costumava

dizer simplesmente: "Eu sou o pai do Chico Buarque."

Contexto econômico, social, político e ideológico.

Não se trata aqui de fazer um amplo painel sobre a realidade econômica,

social, política e ideológica que circunscreve Raízes do Brasil, mas sim salientar

alguns dos aspectos dessa realidade que mais diretamente nos interessam para

a compreensão do livro.

Octávio lanni, no livro já citado, diz que as sociedades, sempre que

ocorrem rupturas maiores ou menores entre o passado e o presente, sempre que

passam por momentos de crise, de revolução, de comoções sociais, por épocas

7 Por exemplo, Leo Gilson Ribeiro fala da sua "falta de pompa e uma informalidade encantadora"
e do "tom cordial, brincalhão, amável com que acolhia os intelectuais em conversas restritas a
poucas pessoas." (Ribeiro, Leo Gilson. "Sérgio Buarque de Holanda o Mestre, o Crítico, o
Pensador." In: Holanda, Sérgio Buarque de, Raizes do Brasil, 18a ed.. Rio de Janeiro, José
Olympio, 1984, p.xxii).
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marcantes de sua história, são levadas a repensar a sua história. Surgem novas

interpretações e as antigas renovam-se. No Brasil, são exemplos desses

momentos 1822, 1888/9, a revolução de 30, etc. Embora o processo de

interpretação histórica seja ininterrupto, há certos momentos privilegiados que

incitam as forças sociais, os artistas, os líderes e os intelectuais a interpretar os

desafios, os objetivos próprios e alheios.

A década de 30 e os anos imediatamente precedentes foram certamente

desses momentos privilegiados no Brasil. Os levantes tenentistas de 22 e 24, a

revolução de 30, a revolução de São Paulo em 1932, o Intentona de 35, o golpe

de 37, marcaram politicamente o país. Econômica e socialmente, estávamos às

voltas com a crise da cafeicultura, a crise internacional de 1929, a

industrialização, o aumento do proletariado e das classes médias, a urbanização,

etc. Houve um florescimento cultural: instrução pública, vida artística e literária,

estudos históricos e sociais, meios de difusão (rádio e livro).

O contexto de Raízes do Brasil é, portanto, de crise, de rápidas

mudanças sociais e de perplexidade política. Neste contexto é que surgem as

obras da década de 20 e 30 que pretendem "entender' o Brasil. Vejamos melhor

alguns desses pontos.

Gisela Taschner, em seu recente livro Folhas ao Vento, ao levantar o

contexto de origem das Folhas (empresa jornalística), ressalta, entre outros, os

seguintes aspectos dos anos 20, que aqui iremos apresentar muito

resumidamente:
.

No plano econômico, "No final dos anos 20, o setor cafeeiro caminharia

para uma grande crise, cuja solução daria lugar a um novo padrão de

acumulação, a partir de 1933, assentado, dessa vez, no crescimento industrial.
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Além disso, o país vinha se urbanizando mais rapidamente desde fins do

século."!

Na política, o esgotamento do modelo federativo da República Velha leva

a uma grande ebulição política, que se manifesta, entre outros, nos movimentos

tenentistas.

As classes médias passam a reivindicar uma atuação maior no cenário

político nacional, embora ainda, muitas vezes, atreladas às forças oligárquicas

dissidentes. Também os operários lutam por melhores condições de vida e de

trabalho, dirigindo-se ao Estado.

No plano ideológico, "mesclavam-se e enfrentavam-se, mediante diversas

combinações, o liberalismo, o positivismo, o autoritarismo e o corporativismo,

sem falar das doutrinas anarquistas, socialistas e comunistas, cujos portadores

não chegavam a abalar o sistema de poder.''9

A autora assim resume a década: "De qualquer maneira, vale reter que

nos anos 20, em função das próprias tensões entre os distintos segmentos

oligárquicos e sobre a base de transformações econômicas cujos efeitos já se

faziam sentir, abriram-se possibilidades de mudanças que se consubstanciariam

a partir da déca-da seguinte. Como anos de transição, foram de alta

efervescência política, ideológica, cultural e militar."!"

o início dos anos 20, lembramos nós, representaram para Sérgio

Buarque, o começo de um período de intensa atividade cultural, de trabalho

jornalístico e de contendas literárias em favor do Modernismo. Nos anos finais da

década começa a gestação de Raízes do Brasil.

Outro autor, tratando especificamente da formação intelectual de Sérgio

B. de Holanda até Raízes do Brasil, sintetiza desta forma o espírito do anos vinte:

8 Taschner, Gisela . Folhas ao Vento - Análise de um conglomerado jomallstico no Brasil. Rio de
Janeiro, Paz e Terra, 1992, p.25.
9 Taschner, G. Folhas p.28.
10 Taschner, G. Folhas p.28.
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liA década de 1920 pode ser definida como uma encruzilhada. É quando se inicia

o processo da liquidação da belle époque, a crise do liberalismo e da própria

democracia, o pânico da expansão comunista e a ascensão do totalitarismo, com

o fascismo triunfante e a primeira vitória do nazismo nas eleições alemãs em

1929, na antevéspera da Segunda Guerra Mundial. No Brasil, há um

fortalecimento das idéias conservadoras, que encontram na vanguarda

modernista, sobretudo a dos grupos do Pau Brasil e da Antropofagia, um vigoroso

sopro constestatório. Outras correntes se definem em posições francamente da

direita: são os apologistas do nacionalismo verde-e-amarelo da Anta, que vão

ressurgir no decênio seguinte no Integralismo e no Estado Novo."11

Maria Cecília Spina Forjaz, em seu livro Tenenfismo e Forças Armadas

na Revolução de 30, também faz um excelente balanço do período. O contexto

histórico do tenentismo, movimento sobre o qual não vamos falar senão de

passagem, é o contexto de Raízes do Brasil. Vamos nos deter apenas nos

aspectos desse contexto que têm relação mais próxima com o nosso objeto de

estudo, concentrando-nos na década de 30.

O período estudado pela autora no livro citado é o de transição entre a

República Oligárquica e a Democracia Populista, entre 1930 e 1945. O período

"encerra transformações profundas na estrutura de classes da sociedade

brasileira, na configuração do Estado e no sistema econômico no Brasil. "12

Embora a autora não concorde com muitos aspectos dessa análise, os

traços comuns da análise sociológica e histórica referente ao período podem ser

arrolados da seguinte maneira (observar que os pontos não apresentam limites

precisos, um completa o outro):

11 Barbosa, Francisco de Assis. "Verdes anos de Sérgio Buarque de Holanda: ensaio sobre sua
formação intelectual até RaIzes do Brasir. In: Nogueira, Ar1inda Rocha e outros (org.). Sérgio
Buarque de Holanda: Vida e Obra•. SAo Paulo, Secretaria do Estado da Cultura, Arquivo do
Estado, USP e Instituto de Estudos Brasileiros, 1988, p.43.
12 Forjaz, Maria Cecília Spina. Tenentismo e Forças Armadas na Revoluçao de 30. Rio de
Janeiro, Forense Universitária, 1988, p.S.



35

1) ausência de hegemonia no Estado brasileiro pós-30. Daí o termo consagrado

"Estado de Compromisso" que seria caracterizado pelo equilíbrio instável entre

os interesses e a representação política dos cafeicultores, oligarquias

dissidentes, importadores, burguesia industrial nascente, militares, intelectuais,

burocratas e outros, com exclusão dos operários (que, segundo Boris Fausto,

citado pela autora, ficariam à margem do compromisso básico ).13

2) ausência de uma burguesia industrial plenamente constituída e portadora de

um projeto de dominação. Sendo que a autora critica tanto os que exageram

quanto os que minimizam a atuação dessa burguesia. 14

3) "Ausência de uma classe operária autônoma, organizada e capaz de

reivindicar seus direitos. "1.5 As causas alegadas seriam: origem rural recente,

sindicalismo de Estado e populismo.

4) existência de uma classe média urbana ambígua, oscilante, sem autonomia

político-ideológica. 16

5) vácuo de poder e primazia do Estado. Vazio de poder preenchido pelas Forças

Armadas que se impõem crescentemente como aparato burocrático-

organizacional relativamente autônomo. A autora parece concordar mais com a

primazia do Estado do que com o vazio do poder.

6) ausência de ideologia de classe e importação de idéias.

13 Forjaz, M. C. Spina. Tenenfismo ... p.7
14 "Realmente ela [a burguesia industrial] não fez sua revolução à moda européia e não elaborou
um projeto de dorrnnação. Mas reivindicou e conseguiu igualdade jurfdico-política no interior dos
grupos sociais dominantes e formulou um projeto corporativo de partlclpação nas estruturas do
Estado em processo de agigantamento." (Forjaz, M. C. Spina. Tenenfismo ... p.16.)
15 Forjaz, M. C. Spina. Tenenfismo ... p.9
16 A autora não concorda com essa aflrmaçâo nem com a tentativa de atribuir a essa classe
papel exagerado: "Sem chegar a esses extremos de considerar as camadas médias como
principal agente político, ou principais beneficiárias da revolução, consideramos fundamental o
seu papel politico na conjuntura revolucionária e nos anos que se seguem." (Forjaz, M. C. Spina.
Tenenfismo ... p.32.)
Ou ainda, "Tanto militares, como intelectuais, como burocratas assumiram um papel fundamental
no processo de centralízação do Estado e na sua autonomízação em relaçâo às classes
dominantes." (Forjaz, M. C. Spina. Tenenfismo ... p.34.)
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Sob um outro ponto de vista, o período pode ser visto da seguinte forma: "O

Estado brasileiro durante esses quinze anos deixa de ser um Estado federal-

oligárquico para transformar-se num Estado nacional-centralizado."17

Vamos citar agora um trecho relativamente longo a respeito do clima

ideológico da época, ainda segundo Forjaz. O trecho é importante para nós na

medida em que muito do que ele relata do clima ideológico da época pode, de

fato, ser encontrado em Raízes do Brasil. Isso implica em questionar até que

ponto e em que sentido o livro representa uma ruptura com a tradição intelectual

da época.

"O debate intelectual foi acirrado e rico nesse período, e uma das

características gerais do pensamento social produzido então é a consciência da

existência de uma crise e a noção da necessidade da mudança, assim como o

ceticismo e a inquietação.

Outros traços comuns que definem esse clima ideológico são o

autoritarismo (que permeia todas as correntes políticas, da esquerda até a mais

extrema direita), o estatismo (com muitas variações de grau), o combate ao

liberalismo e a todas as outras 'idéias importadas', a mentalidade antipartido

político, o corporativismo, o nacionalismo e o objetivismo tecnocrático.

Quanto aos temas mais comuns do debate político, podemos apontar os

seguintes:

- unidade nacional e integração do território;

_ autonomia estadual (defendida somente pelas elites de São Paulo contra a

maioria dos outros agentes históricos do momento) versus centralização;

- incorporação de novos setores sociais ao sistema político;

- representação classista (ou mais comumente chamada 'representação

profissional');

17Forjaz, M. C. Spina. Tenentismo ... p.16.
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- soberania nacional;

- racionalização da administração pública (ou tecnificação dela);

- rejeição dos modelos teóricos importados;

- construção de um pensamento brasileiro;

- necessidade de dar 'forma' à sociedade brasileira, através do corporativismo. "18

Retomando os pontos citados, consideramos que Raízes é um dos

melhores frutos saídos desse debate intelectual "acirrado e rico". A consciência

de crise, a necessidade de mudança, o ceticismo e a inquietação, como veremos,

perpassam claramente todo o livro.

O autoritarismo está presente no livro e isso será um dos pontos que

discutiremos posteriormente, já que essa é uma afirmação polêmica e nem

sempre admitida pela literatura crítica.

O combate ao liberalismo e a discussão sobre as idéias importadas estão

explícitos no livro. Há também críticas aos partidos políticos. O nacionalismo está

também presente, mas não um nacionalismo chauvinista ou de superioridade do

Brasil em relação às outras nações. O corporativismo, aparentemente, não fazia

parte das preocupações do autor. Um certo objetivismo tecnocrático pode ser

encontrado no sentido de que o autor aponta a necessidade de profissionalização

da burocracia pública.

Quanto aos temas unidade nacional, integração do território, autonomia

dos estados e o debate centralização/descentralização não podem ser

encontrados claramente no texto. É claro que esses temas estão sempre entre as

preocupações de todos na época, mas não são problematizados em Raízes do

Brasil.

18 Forjaz, M. C. Spina. Tenentismo ... p.39/40.
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18 Forjaz, M. C. Spina. Tenentismo ... p.39/40.



38

A incorporação de novos setores sociais ao sistema político está

presente, mas de forma vaga e sem nenhuma referência a algum tipo de

representação classista.

Soberania nacional não é tratada diretamente. A racionalização da

administração pública, a rejeição dos modelos importados e a construção de um

pensamento brasileiro são alguns dos principais temas do livro. Dar 'forma' à

sociedade brasileira aparece no livro, mas não há a idéia de que isso seria

realizado através do corporativismo.

Forjaz aponta como influências do tenentismo, além do castilhismo

sulista, sobre o qual não iremos falar, o positivismo comteano e o positivismo de

Alberto Torres e de Oliveira Viana. Sérgio B. de Holanda critica o positivismo,

mas não podemos deixar de notar certos elementos em Raízes que o aproximam

desta corrente de pensamento, pelo menos em alguns dos seus temas prediletos

como o discurso antiliberal, acentuando seu caráter "artificial", uma aceitação

senão uma defesa da ditadura e a incorporação do proletariado à sociedade. 19

Outro tema caro à época, "A famosa dicotomia 'país legal X país real' e a

tentativa de superá-Ia adaptando nossas instituições políticas à nossa realidade

social e econômica",20 também está presente em Raízes, embora o autor não use

exatamente essas palavras.

É interessante reter, por fim, que são "traços comuns a todas as forças

políticas envolvidas na reconstrução do sistema político brasileiro após a

revolução de 30 uma perspectiva antiliberal, autoritária, elitista e estatista."21

19Apesar de ser criticado na primeira edição de RaIzes ("Alberto Torres não viu, e não quis ver,
todavia,( ...) )" (1a ed. p.14S.) e tratado respeitosamente na edição revista ("um publicista ilustre")
(18a ed. p.132), não se pode negar uma certa influência de Alberto Torres no livro de Sérgio B. de
Holanda, pelo menos na escolha dos temas priorizados, o que pode ser observado, por exemplo,
na crítica ao nosso passado colonial, se bem que essa crítica tenha começado antes de Alberto
Torres. Por outro lado, nosso autor, diferentemente de Alberto Torres, não é tão crítico em relação
à empresa colonizadora portuguesa, reconhecendo nela aspectos positivos, apesar de tudo. Por
isso, esta influência não deve ser exagerada. Outra diferença entre os autores: não há em Sérgio
B. de Holanda o ruralismo de Alberto Torres, muito pelo contrário.
20Forjaz, M. C. Spina. Tenenfismo p.61.
21Forjaz, M. C. Spina. Tenenfismo p.6S.
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Iremos verificar, posteriormente, como esses traços, principalmente os dois

primeiros, aparecem em Raízes do Brasil.

Através do livro coordenado por Lúcia Lippi Oliveira, Elite Intelectual e

Debate Político nos anos 30, podemos continuar verificando quais as grandes

questões que inquietavam a intelectual idade da época. O livro apresenta 143

resenhas (elaboradas cuidadosamente pelo Centro de Pesquisa e Documentação

de História Contemporânea do Brasil - Cpdoc) de livros editados nos anos

próximos à revolução de 30 e que a ela se referem direta ou indiretamente, além

de uma esclarecedora Introdução da Coordenadora.. Não vamos nos ater ao

movimento de 30, mas ao clima ideológico da época.

Como mencionamos, há uma efervescência cultural no período. Lúcia

Lippi Oliveira diz que de 1922 em diante e principalmente após 1930, aumenta o

número de autores e de leitores no Brasil. Há maior liberdade de criação e a

indústria edito-rial cresce.

A autora vê na revolução de 1930 mais um importante elemento no

processo de formação do Estado Nacional:

liA alteração do grupo detentor do poder através de um movimento

armado, como o ocorrido em 30, constitui um importante elemento no processo

de 'formação dos Estados nacionais'. Como tal processo não é linear nem

unívoco, mas apresenta múltiplas facetas e tempos históricos distintos, um

movimento revolucionário oferece oportunidades, novas chances, para que o

processo ganhe maior dinamismo, ou tenha mesmo seu rumo alterado. A

formação do Estado nacional envolve, entre outros aspectos, a construção de um

aparato governamental com atuação efetiva em todo o território nacional, e que

conjugue a ação governamental das esferas federal, estadual e municipal em um

projeto unificado. A construção do Estado, além de tarefas específicas, implica a
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existência de um objetivo comum no qual se empenham diferentes grupos da

sociedade. "22

Os temas mais presentes no debate intelectual do período eram:

Geração e elite. Os autores da época enxergavam-se como participantes

de uma geração especial que tinha como tarefa entender e modificar o país.

Criticavam a elite brasileira, denunciavam a não existência de uma verdadeira

elite ou então consideravam que somente as elites é que poderiam mudar os

destinos da nação. De qualquer forma, um forte elitismo.

Crise. Havia um sentimento generalizado de crise. Os diagnósticos sobre

o caráter da crise e os remédios a serem prescritos variavam muito, mas, via de

regra, a tônica era a inadequação das instituições à realidade do país.

Considerava-se, freqüentemente, que havia uma crise de nacionalidade, isto é,

"ganha corpo a idéia de que não havia uma nacionalidade formada",» ou então

de que, "no Brasil, o povo não adquiriu consciência de sua comunidade de

interesses e necessidades."24

Diz ainda a autora: "O Brasil é visto como sofrendo de dois males: a falta

de contato com a realidade nacional e a cópia de modelos estrangeiros."25 Entre

essas idéias estrangeiras, o liberalismo se destaca. O nacionalismo seria uma

resposta à esta atitude de cópia: "Para alguns, o nacionalismo se coloca como

uma atitude intelectual de resposta às idéias cosmopolitas ou liberais. "26

Liberalismo e democracia. A crise do liberalismo era também mundial.

Surge assim, como outro tema de destaque do período, a crítica ao liberalismo e

à democracia:

22Oliveira, Lúcia Lippi. "Introdução". In: Oliveira, Lúcia Lippi (coord.) Elite Intelectual e Debate
Polftico nos anos 30. Rio de janeiro, FGV; Brasília, INL, 1980, p.37.
23 Oliveira, L. Lippi. "Introdução" p.42.
24Oliveira, L. Lippi. "Introdução" p.42.
25Oliveira, L. Lippi. "Introdução" p.41.
26Oliveira, L. Lippi. "Introdução" p.43.
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"O liberalismo, no discurso dos autores aqui tratados, tal como ocorre no

pensamento conservador europeu, assume o modelo paradigmático de oposição.

Os males assinalados no corpo social são tidos como males do liberalismo."27

Havia duas vertentes de condenação ao liberalismo: os princípios eram

falsos ou os princípios eram inaplicáveis ao Brasil. A concepção de homem do

liberalismo é "falsa porque o supõe 'bom'." O individualismo liberal leva "à quebra

do princípio da igualdade e fraternidade". E a falta de autoridade dessa corrente

filosófica e política levaria à "dissolução dos costumes e traoições".> Como a

visão comum era a de que era preciso construir a nacionalidade, o liberalismo

seria inadequado ao país pelo seu absenteísmo: "Nossos autores, baseados na

premissa do liberalismo do século XIX de que o governo deve intervir o menos

possível na vida dos indivíduos, identificam o 'Estado democrático-liberal' como

sendo absenteísta ou indiferente. "29

Outros temas levantados são a questão educacional e a crítica ao

bacharéis, "que já é encontrada de maneira explícita desde 1917".30

Assim como nos estudos que vimos anteriormente, a autora identifica no

período uma predominância do pensamento conservador. "No pensamento da

maioria dos intelectuais que produziram no início dos anos 30, tem lugar um

debate que contrapõe os pares qualidade/quantidade, liberdadeligualdade,

coletividade/indivíduo. Além disso, é nítida a percepção de um clima de crise,

entendida não apenas como crise nacional, mas também como parte do que seria

a decadência do Ocidente, delineando-se, assim, os traços que marcam

profundamente a presença de uma matriz de pensamento do tipo conservador."31

27Oliveira, L. Lippi. "tntrodução" p.44.
28 Oliveira, L. Lippi. "tntrodução" p.44.
29Oliveira, L. Lippi. "Introdução" p.44.
30 Oliveira, L. Lippi. "lntrodução" p.S3.
31Oliveira, L. Lippi. "lntrodução" p.52153.
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Como dissemos, o livro coordenado por Lúcia Lippi apresenta mais de

uma centena de resenhas de obras da época.v Da leitura dessas resenhas

pudemos destacar os seguintes pontos.

1. O livro de Martins de Almeida, Brasil Errado; Ensaio sobre os Erros do

Brasil como Pets» de 1932, nos chamou a atenção pela semelhança com Raízes

do Brasil, no que tange aos temas principais e pelo fato do autor ter uma forte

ligação com o Modernismo,34assim como Sérgio Buarque, o que reforça a idéia

da relação entre Raízes com aquele movimento literário, na sua abordagem dos

problemas nacionais e na seleção de temas.

Embora não pretendamos prová-Ia aqui com trechos de Raízes do Brasil,

a semelhança entre este último livro e o de Martins de Almeida é notável. Se não

vejamos:

Para Martins de Almeida, o Brasil carece de homens práticos. Sérgio

Buarque também nota esta carência. Martins de Almeida pretende fixar as

determinantes do nosso estado atual de coisas (p.79), Sérgio Buarque também

procura fazer o mesmo, buscando nossas raízes. Sérgio Buarque, à época de

Raízes, provavelmente, não discordaria muito das seguintes afirmações de

Martins de Almeida:

32 Vale mencionar que a maioria dos autores desses livros saiu das escolas de Direito de Recife,
São Paulo e Rio de Janeiro, como é o caso de Sérgio B. de Holanda, embora ele não apareça nas
resenhas com RaIzes do Brasil porque o objetivo é tratar de livros relacionados com a revolução
de 30. Utilizamos essas resenhas e não os livros originais, já que estes nos seriam de difícil
acesso, devido ao seu grande número.
33Almeida, Martins de. Brasil Errado; Ensaio sobre os Erros do Brasil como PaIs, Rio de Janeiro,
Schmidt, 1932.
34O autor "Pertenceu ao grupo modemista mineiro" (Oliveira, Lúcia Lippi (coord.) Elite Intelectual
e Debate Pol/tico nos anos 30. Rio de janeiro, FGV; Brasília, INL, 1980, p.78).
Além disso, segundo o mesmo livro (p.78) autor publicou no período, por exemplo, na Revista do
Brasil e no Correio da ManhiJ, assim como Sérgio Buarque, acrescentamos n6s.
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" 'É o conteúdo social que conforma as instituições e não as instituições

que conformam o conteúdo social'. Por isso, nossas reformas têm de ser

processadas de baixo para cima e não de cima para baixo."3.5

" 'O latifúndio constitui o ambiente social que conformou a alma nacional

em suas linhas mais características.' "36

Ambos denunciam 0 bacharelismo e a disciplina partidária que, no fundo,

representa solidariedade de clã. Ambos usam exemplos de líderes realizadores

sem se preocuparem em manter uma coerência ideológica clara; no caso, Martins

de Almeida cita Lênin e Mussolini como exemplos de realizadores (o que não

deixa de ser verdade, num certo sentido, mas o que queremos salientar é a falta

de definição ideológica dos autores, o que iremos esmiuçar oportunamente, no

caso de Sérgio B. de Holanda).

Martins de Almeida fala de " 'aventureirismo capitalista' ",37 é contra o

liberalismo e contra o princípio da superioridade das raças (p.82), mais três

semelhanças com Raízes.

Apesar dessas semelhanças, deve ser lembrado que muitos desses

temas são próprios da época, como vimos. O que chama a atenção é que eles

aparecem em conjunto nos dois autores. Nos outros livros resenhados pode

haver uma ou duas semelhanças, mas não tantas ao mesmo tempo. Além disso,

o livro de Martins parece ser mais "atrasado" do que o de Sérgio Buarque, ou

seja, mais ligado às concepções dos autores que já começavam a ficar

ultrapassados na época, enquanto, nosso autor incorporava as lições, por

exemplo, de Max Weber.38 Não pretendemos, porém, nesta dissertação,

3.5 Oliveira, Lúcia Lippi (coord.) Elite Intelectual e Debate Polftico nos anos 30. Rio de janeiro,
FGV; Brasília, INL, 1980, p.80.
36 Oliveira, L. Lippi (coord.) Elite p.80.
37 Oliveira, L. Lippi (coord.) Elite p.81.
38 Sérgio Buarque diz, referindo-se a RaIzes do Brasil: "eu devo ter sido o primeiro brasileiro a
citar Weber numa publicação." (Graham, Richard. "Uma Entrevista". Revista do Brasil, Ano 3
n.6/1987. Rio de Janeiro, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro/ RioArte-Fundação Rio, p.104).
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aprofundar a aproximação entre Sérgio Buarque e Martins de Almeida; isso será,

talvez, objeto de um outro estudo.

2. Outro livro resenhado e que vale a pena comentar rapidamente é o de

Otávio Faria. Maquiavel e o Brasil,39 de 1931.

O livro é uma defesa do fascismo e o autor um dos arautos do

pensamento conservador no país. O livro, que, aliás, nas palavras de Sérgio

Buarque, tornou-se "um dos guias favoritos da nova geração brasileira",4Omerece

uma longa crítica no corpo de Raízes, na sua primeira edtção." O que

gostaríamos de destacar é apenas a confusão ideológica e teórica que prevalecia

no pensamento político da época, o que irá nos ajudar a entender por que Raízes

é, por vezes, bastante ambíguo politicamente, como veremos. Vejamos o que

Otávio Faria pensa do Estado fascista:

"O Estado fascista contém em si, de maneira integral e não unilateral, os

elementos de todas as outras concepções de Estado. É liberal, democrata e

socialista. "42

3. Outro livro que nos chamou a atenção foi Para onde vai o Brasil? Para

o comunismo? o fascismo? o integralismo? a democracia? o socialismo? o

federalismo? a ditadura?,43de 1935. Uma rápida análise do livro nos será útil para

salientar alguns pontos que vínhamos falando sobre o clima político e ideológico

da época e para explicar, posteriormente, certas indefinições e ambigüidades

encontradas em Raízes do Brasil, principalmente na sua primeira versão.

39 Faria, Otávio. Maquiavel e o Brasil. 2.ed. (primeira ed. de 1931). Rio de Janeiro, Civilização
Brasileira, 1933.
40 Holanda, Sérgio Buarque de. RaIzes do Brasil. 1a ed.. Rio de Janeiro, José Olympio, 1936,
p.176.
41 Na nota E. Holanda, Sérgio Buarque de. RaIzes do Brasil. 1a ed.. Rio de Janeiro, José
Olympio, 1936, p.173-176.
42Oliveira, L. Lippi (coord.) Elite ... p.163.
43 Para onde vai o Brasil? Para o comunismo? o fascismo? o infegralismo? a democracia? o
socialismo? o federalismo? a ditadura? Prefácio de Gilberto Amado. Rio de Janeiro, Renascença,
1933.



45

o livro reúne respostas a um questionário (com as perguntas do título)

distribuído pelo Diário de Notícias para vários políticos, militares e intelectuais da

época, como Antônio Carlos, Oswaldo Aranha, Juarez Távora, João Ribeiro,

Gilberto Amado, Gustavo Barroso, Tristão de Ataíde, Plínio Salgado, Oswald de

Andrade, Jorge Amado, Afrânio Coutinho e muitos outros.

O que salta aos olhos nas diversas respostas é a falta de consenso sobre

os prováveis rumos que teria o país nos anos subseqüentes, na opinião dos

entrevistados; o que reflete a perplexidade política da época no Brasil e no

mundo. Tentemos agrupar as respostas.

Há os integralistas que dizem que "O Brasil vai para o Estado Integral,

para a destruição de todos os partidos, para a unidade absoluta da Pátria, para a

concepção cristã e totalitária da vida" (Plínio Salgado).44

Muitos não querem opinar por alegarem falta de competência, por não

quererem falar sobre política ou, principalmente, por acharem que a situação é

confusa e nebulosa demais para poderem fornecer uma resposta.

Outro grupo diz que o "Brasil irá para onde o povo quiser" (Osvaldo

Aranha).» Ou então que o Brasil vai para onde for o mundo, opiniões que

equivalem às últimas, isto é, que equivalem à alegação da total impossibilidade

de se prever os rumos políticos do país.

Alguns dizem que o Brasil irá para a democracia, outros que o Brasil

pode rumar para uma ditadura militar e, ainda outros, que o Brasil caminhará

para o marxismo, socialismo ou comunismo.

Há também respostas curiosas (e, num certo sentido, lúcidas) como a de

Herculino Cascardo (terientista): "O Brasil não vai, volta."46 Ou a de Humberto de

Campos (escritor e político): o Brasil "cavalga um corcel desemoestado"," ou a

44Oliveira, L. Lippi (coord.) Elite p.273.
4S Oliveira, L. Lippi (coord.) Elite p.270.
46Oliveira, L. Lippi (coord.) Elite p.272.
47 Oliveira, L. Lippi (coord.) Elite p.272.



46

de Afrânio Peixoto: "só um profeta poderá dizer neste momento para onde vai o

Brasil."48

Em suma, a confusão ideológica e a indefinição política reinante no país

da época são patentes, seja pela diversidade de opiniões, seja pelo grande

número de entrevistados que falam da impossibilidade de se vislumbrar o futuro.

Por isso, não é de se estranhar essa mesma indefinição política em Raízes do

Brasil, na sua primeira edição. Já na segunda edição, revisada em 1947, essa

indefinição é menos visível, o que leva muitos comentadores a atribuirem uma

lucidez política exagerada ao autor, não considerando as diferenças entre as

edições.

Sérgio Miceli, abarcando um período maior, assim resume o contexto

econômico, social, político e cultural que estivemos estudando. "As décadas de

20, 30 e 40 assinalam transformações decisivas nos planos econômico (crise do

setor agrícola voltado para a exportação, aceleração dos processos de

industrialização e urbanização, crescente intervenção do Estado em setores

chaves da economia, etc), social (consolidação da classe operária e da fração de

empresários industriais, expansão das profissões de nível superior, de técnicos

especializados e de pessoal administrativo nos setores público e privado, etc.),

político (revoltas militares, declínio político da oligarquia agrária, abertura de

novas organizações partidárias, expansão dos aparelhos de estado, etc) e

cultural (criação de novos cursos superiores, expansão da rede de instituições

culturais públicas, surto editorial, etc.)."49

48 Oliveira, L. Lippi (coord.) Elite ... p.276.
49 Miceli, Sérgio. Intelectuais e Classe Dirigente no Brasil (1920-1945). são Paulo, Difel, 1979,
p.xvi.
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Raízes do Brasil no contexto das ciências sociais no Brasil.

Verifiquemos agora o contexto de Raízes do Brasil sob outra ótica. Não

iremos fazer um amplo apanhado do contexto das ciências sociais no Brasil, mas

sim verificar o lugar que o livro ocupa nesta literatura. Cabe lembrar que não

havia ainda, à época do livro, muita distinção, pelo menos no Brasil, entre a

sociologia, a história, a antropologia, a política, a economia, a filosofia e outros

campos de estudos afins. O que predominava era o ensaísmo abrangente,

gênero no qual Raízes do Brasil pode ser incluído sem muita polêmica. so

Iglésias, por exemplo, ao mesmo tempo em que salienta as mudanças de

rumos na carreira de Sérgio Buarque, assim define o livro: "Em síntese, Raízes

do Brasil é um ensaio histórico, impressionista mais que documentado, brilhante,

criativo. Usam-se aí, pela primeira vez, certas categorias de Max Weber, depois

comuns. Era a estréia feliz de um autor que faria carreira, seguindo embora

outras direções, agora antes fruto de pesquisas e análises. O historiador afirmar-

se-ia mais. Curiosamente, a estréia é com um texto de síntese, como é da

natureza do ensaio. Depois escreve análises mais detidas, fundadas em

pesquisas. Inverte-se assim a ordem natural de carreira dos estudiosos, que

começam com análises para terminar em sínteses. Em Sérgio estas nunca são

dissociadas, pois o autor é conciso e tem justo entendimento do caráter de

totalidade da ciência social."sl

Normalmente, quando se fala que Raízes é um ensaio ou uma coleção de

ensaios, tem-se em mente, além das características do próprio texto, as

mudanças que se verificaram nos trabalhos de Sérgio Buarque. Como com o

so Lamounier indica o caráter de ensaio do livro. "O livro é na realidade uma seqüência de
ensaios até certo ponto independentes nos quais os temas vão e voltam, perdem-se e são outra
vez retomados para maior desenvolvimento à luz de teses já então melhor demonstradas."
(Lamounier, Bolivar. "Raízes do Brasil." Revista do Brasil, Ano 3 n.6/1987. Rio de Janeiro,
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro/ RioArte-Fundação Rio, p.SS.)
SI Iglésias, Francisco. "Evocação de Sérgio Buarque de Holanda". Revista do Brasil, Ano 3
n.6/1987: Rio de Janeiro, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro/ RioArte-Fundação Rio, p.12S.
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passar do tempo começou a valorizar mais a pesquisa metódica e sistemática,

como veremos, e como Raízes não se enquadra bem nessa linha de trabalho,

ressalta-se seu caráter de ensaio, para destacar o contraste com outras obras. 52

Não devemos pensar, contudo, que essa preocupação com os

documentos, com o estudo sistemático, tenha levado o historiador a não

empreender outros "vôos interpretativos". Suas obras posteriores a Raízes

trazem, quando em vez, generalizações e interpretações amplas. Mas é forçoso

admitir também, que dificilmente o autor arriscar-se-ia a escrever um outro livro

do tipo de Raízes. Sérgio Buarque foi um grande crítico de si mesmo. Em uma

entrevista à revista Veja disse nosso autor que "Jamais escreveria de novo

Raízes do Brasil. Principalmente porque o livro ficou no nível de ensaio. Não sou

contra a ensaística ou a interpretação, mesmo hoje. Mas a pesquisa deve ser

rigorosa e exaustiva. Senão, o resultado são apenas elucubrações às vezes

brilhantes, mas desvinculadas da realidade."s3

Acrescenta Sérgio Buarque, ainda na mesma entrevista, que o livro

estava superado e plenamente datado. Cremos que o autor tenha exagerado na

S2 Como às vezes fala-se do gênero ensaio de forma pejorativa, gostaríamos de citar Richard
Morse em defesa do gênero. Trata-se da polêmica entre Morse e Simon Schwartzman travada
nas páginas de três números da revista Novos Estudos Cebrap. A polêmica é sobre o livro de
Morse, O Espelho de Próspero, que nos interessou, entre outros motivos, por recolocar em
exame, indiretamente, muitos dos temas de RaIzes do Brasil e pelo fato de o seu autor ter sido
amigo pessoal e admirador de Sérgio Buarque. "(...) meu crítico insiste na compilação metódica
de conhecimento verificável, enquanto eu sou atraído pela exploração lúdica da consciência
humana. Assim, ele é favorável ao exercício acadêmico, ao passo que eu admiro (se não posso
igualar) o tipo de ensaísta que, nas palavras de Octávio Paz, nunca 'agota su tema, no compila ni
sistematiza: explora. (...) La prosa dei ensayo f1uye viva, nunca en línea recta, equidistante
siempre de los dos extremos que sin cesar la acechan: el tratado y el aforismo. Dos formas de la
congelación'. Ou ainda, meu crítico ordena as categorias de investigação ao longo de uma escala
priapesca que vai do duro (ciência) ao mole (arte), enquanto eu dou crédito a qualquer estratégia
que ilumine a questão em exame." (Morse, Richard. "A Miopia de Schwartzman." Revista Novos
Estudos Cebrap n. 24, julho de 1989. São Paulo, Cebrap, p.168.)
Por isso aceitamos a classificação do livro como ensaio; até mesmo "ensaio impressionista",
desde que com isso não se queira dizer que RaIzes não tenha valor de conhecimento científico ou
que careça de análises sociológicas e históricas, que seja "mero" ensaio.
S3 Coelho, João Marcos. "A democracia é difícil". (Entrevista de Sérgio Buarque a J. Marcos
Coelho). Revista Veja, São Paulo, 28/0111976, p.6. Citada por Nogueira, Arlinda Rocha. "Sérgio
Buarque de Holanda, o homem." In: Nogueira, Arlinda Rocha e outros (org.). Sérgio Buarque de
Holanda: Vida e Obra.:. São Paulo, Secretaria do Estado da Cultura, Arquivo do Estado, USP e
Instituto de Estudos Brasileiros, 1988, p.21.
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autocrítica. Devem ter contribuído para o seu excessivo rigor a sua notória

modéstia, seu descontentamento com o mal uso que fizeram, por exemplo, do

"homem cordial'',> sua vontade de impulsionar estudos e pesquisas metódicos e

sistemáticos da realidade histórica brasileira e o apreço que tinha aos seus livros

propriamente historiográficos, que não tinham alcançado tanta repercussão fora

dos meios acadêmicos quanto alcançara Raízes do Brasil. 55

o livro de Sérgio Buarque de Holanda é tido como um marco nas ciências

sociais brasileiras. 56 Não somente no sentido da qualidade do livro, mas no

sentido de que, pela metodologia, pela escolha e abordagem dos temas e pelo

aporte teórico que trouxe, representou, juntamente com alguns outros, uma nova

fase no campo das ciências sociais no Brasil. Contudo, podem-se notar certas

54 Laima Mesgravis, que, como professora Livre-Docente do Departamento de História da USP,
pôde conhecer nosso historiador pessoalmente, explica: "Os trabalhos de Sérgio Buarque de
Holanda foram muitas vezes criticados de forma leviana e superficial e seus conceitos, muito sutis
e complexos para a nossa ignorância generalizada, foram incompreendidos.
Alguns, como o do 'homem cordial', foram distorcidos e deturpados e utilizados ideologicamente
por defensores do pensamento autoritário brasileiro, o que causou profundo desgosto ao mestre.
De um modo ou de outro, muitos historiadores brasileiros das novas e velhas gerações estão
trilhando caminhos abertos por Sérgio Buarque de Holanda, mesmo quando não o reconheçam ou
não tenham consciência disso." Continua a historiadora, "O que muitos não compreenderam é
que Sérgio Buarque de Holanda estudou os mitos mas não se propôs a mitificar nada nem
ninguém. É um desmontador de mitos desde a sua primeira obra - RaIzes do Brasil." (Laima,
Mesgravis. "Aspectos da Sociedade Paulista no Século XIX na visão de Sérgio Buarque de
Holanda." In: Nogueira, Ar1inda Rocha e outros (org.). Sérgio Buarque de Holanda: Vida e Obra.
São Paulo, Secretaria do Estado da Cultura, Arquivo do Estado, USP e Instituto de Estudos
Brasileiros, 1988, p.98.)
55 Seu trajeto posterior mostra que viria a privilegiar uma concepção de conhecimento histórico,
ou historiográfico diferente da que utilizou na elaboração de RaIzes, com uma metodologia de
trabalho mais detalhista, mais preocupada com pesquisas documentais, mais calcada em fortes
indícios factuais documentados, tirando do esquecimento arquivos menosprezados ou dados
como perdidos. Em outros termos, o próprio autor, mudando a sua maneira de trabalhar, sua
visão histórica e os objetos de estudo aos quais se dedicaria, foi seu melhor crítico.
56 Alguns exemplos:
RaIzes do Brasil "assinala importante marco no sentido da renovação dos estudos brasileiros".
(Barbosa, Francisco de Assis. "Apresentação". Revista do Brasil, Ano 3 n.6/1987. Rio de Janeiro,
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro/ RioArte-Fundação Rio, p.4.)
RaIzes do Brasil "marcaria gerações, dando rumos à historiografia. (Iglésias, Francisco.
"Evocação de Sérgio Buarque de Holanda." Revista do Brasil, Ano 3 n.6/1987. Rio de Janeiro,
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro/ RioArte-Fundação Rio, p.125.)
"deve-se dizer de RaIzes do Brasil, junto com Casa Grande & Senzala, publicado três anos antes,
e com as obras de Oliveira Viana, para só ficarmos nestes três, que são efetivamente marcos
fundadores da análise sociológica no Brasil". (Lamounier, Bolivar. "Raízes do Brasil". Revista do
Brasil, Ano 3 n.6/1987. Rio de Janeiro, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro/ RioArte-Fundação
Rio, p.56/57.)
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diferenças sutis de opiniões entre alguns estudiosos da cultura brasileira e da

obra de Sérgio Buarque quanto ao fato de o livro ter sido verdadeiramente um

inaugurador de novas tendências, se apenas enquadra-se numa fase de

transição, ou, finalmente, se apenas prenuncia essas mudanças.

Entre os que apontam para o caráter inovador de Raízes do Brasil, do

ponto de vista metodológico, está José Honório Rodrigues, que considera esse

livro, Casa Grande & Senzala e Sobrados e Mucambos "obras definitivas no

quadro da historiografia brasileira deste século, pela marcada originalidade de

pesquisa criadora dos fatos e pela força da análise integradora das conexões

íntimas, estruturais e superestruturais e das seqüências dos períodos

característicos. "S7

Outro autor que aponta o caráter inovador de Raízes do Brasil é Octávio

lanni, quando diz que as décadas de 20 e 30, marcam o aparecimento de

interpretações mais exatas do Brasil, das "matrizes do pensamento social

brasileiro", dos "pontos de inflexão da história e do pensarnento".» Toda uma

geração de escritores surgiu nesta época, prossegue o autor. Em meio aos

prenúncios do Brasil moderno e as pesadas heranças do escravismo,

autoritarismo, coronelismo e clientelismo, "setores do pensamento brasileiro

vacilavam em face de inclinações um tanto exóticas e demoravam-se para

encontrar-se com.a realidade social brasileira."s9 Com exceção de Sérgio B. de

Holanda, Oliveira Viana, Caio Prado Jr., Roberto Simonsen e outros, que

apresentavam menos ambigüidades, questões e dilemas melhor elaborados.

Antônio Cândido parece reconhecer os aspectos de tradição e ruptura

presentes em Raízes do Brasil. Por um lado, Raízes é tido como um marco

S7 Rodrigues, José Honório. História e historiadores do Brasil. São Paulo, Fulgor, 1965, p.27.
(citado por Nogueira, Ar1inda Rocha. "Sérgio Buarque de Holanda, o homem." In: Nogueira,
Ar1inda Rocha e outros (org.). Sérgio Buarque de Holanda: Vida e Obra!. São Paulo, Secretaria do
Estado da Cultura, Arquivo do Estado, USP e Instituto de Estudos Brasileiros, 1988, p.21.)
S8 lanni, Octávio. A Idéia de Brasil Modemo. São Paulo, Brasiliense, 1992, p.29.
S9 lanni, O. A Idéia ... p.33.
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inovador nas ciências sociais brasileiras, ao lado de Casa Grande & Senzala, de

Gilberto Freyre, e Formação do Brasil Contemporâneo, de Caio Prado Jr. Por

outro lado, fica numa posição intermediária entre os dois últimos livros.

Ao falar destes três livros, considerados chaves de sua geração, Antônio

Cândido coloca Casa Grande & Senzala como o que mais se liga ao passado:

"uma ponte entre o naturalismo dos velhos intérpretes da nossa sociedade, como

Sílvio Romero, Euclides da Cunha e mesmo Oliveira Viana, e os pontos de vista

mais especificamente sociológicos que se imporiam a partir de 1940."60

E Formação do Brasil Contemporâneo como o mais avançado, num certo

sentido, por incorporar o materialismo histórico e por afastar-se do ensaísmo:

"dava grande exemplo de interpretação do passado em função das realidades

básicas da produção, da distribuição e do consumo (...), uma exposição de tipo

factual, inteiramente afastada do ensaísmo (marcante nos 2 anteriores) e visando

a convencer pela massa do dado e do argumento."61

Raízes do Brasil posiciona-se entre os dois últimos, pois: apresenta um

"senso" das estruturas (e não uma visão clara e metódica), enquadra-se ainda no

gênero do ensaísmo, como vimos, e prende-se ainda a um certo subjetivismo

(análise psicológica): "Num momento em que os intérpretes do nosso passado

ainda se preocupavam sobretudo com os aspectos de natureza biológica,

manifestando, mesmo sob aparência do contrário, a fascinação pela 'raça',

herdada dos evolucionistas, Sérgio Buarque de Holanda puxou a sua análise

para o lado da psicologia e da história social, com um senso agudo das

estruturas. "62

Outro que coloca Raízes do Brasil em uma posição intermediária é Dante

Moreira Leite. O autor diz que Sérgio B. de Holanda e João Cruz Costa estariam

60 cãndído, AntOnio. "O significado de 'Rafzes do Brasil' lO. In: Holanda, Sérgio Buarque de.
RaIzes do Brasil, 18a ed. Rio de Janeiro, José Olympio, 1984, p.xl.
61Candido, A. "O significado " p.xllxli.
62Candido, A. "O significado " p.xlix.
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colocados numa etapa intermediária entre a ideologia e a ciência, ou entre "o fim

do pensamento ideológico e o início de uma nova fase das ciências sociais no

Brasil (... ), se, de um lado, continuam presos a um esquema ideológico - pois

continuam a pensar em características psicológicas como determinantes da vida

social ou da história do pensamento - de outro prenunciam a nova etapa. "63

Maria Odila, ao dizer que na "década de 30, Sérgio Buarque de Holanda

parecia ainda oscilar nas suas vocações de jornalista crítico do presente e de

historiador da sociedade e cultura brasileiras"64 e que Monções (1945) e

Caminhos e Fronteiras (1957), os livros seguintes publicados pelo autor,

representam a "primeira fase de pesquisa sistemática das fontes na obra de

Sérgio Buarque de Holanda",» parece indicar que Raízes ainda não representa

uma abordagem realmente nova no contexto das ciências sociais brasileiras, no

caso, no contexto da historiografia brasileira.

Renato Ortiz reconhece o nascimento das modernas ciências sociais

brasileiras somente a partir dos anos 40: "É, portanto, nos anos 40 que ela [a

sociologia] se torna propriamente científica, saber racional que se volta para a

interpretação e a pesquisa da sociedade, distanciando-se da forma ensaística

que a havia caracterizado no passado, e das demandas políticas que lhe eram

exigidas pelo presente. "66

Por outro lado, o mesmo autor, em livro anterior, adota uma posição

diferente, já que coloca Sérgio B. de Holanda e Caio Prado Jr. como precursores

de uma visão mais acadêmica, ou como representantes de uma fase

intermediária entre os estudos científicos e os anteriores de cunho meramente

ensaístico. Há neste livro de Renato Ortiz, embora implicitamente, uma

63 Leite, Dante Moreira. Caráter Nacional Brasileiro. (2a. ed. revista, refundida e ampliada) São
Paulo, Pioneira, 1969, p.310.
64 Dias, Maria Odila Leite da Silva. "Sérgio Buarque de Holanda, historiador." In: Sérgio Buarque
de Holanda. Col. Grandes Cientistas Sociais, Vol. 51. São Paulo, Ed. Ática, 1985, p.10.
6S Dias, M. Odila L. da Silva. "Sérgio ..." p.25.
66 Ortiz, Renato. A Moderna Tradiç~o Brasileira. (2a ed.) São Paulo, Brasiliense, 1989, p.27.
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periodização de nossa história intelectual, dos pensadores da nacionalidade,

identidade, etc, em três fases: fins do séc. XIX até a década de 30, que inclui

Gilberto Freyre como o último representante; década de 30-40, como uma fase

intermediária e que incluiria Raízes do Brasil e anos 50-64 tendo como expoentes

os estudiosos vinculados ao ISEB.67

Carlos Guilherme Mota propõe uma periodização e uma visão geral do

desenvolvimento das ciências sociais no Brasil bastante interessantes.s Apenas

interessa-nos aqui o primeiro período: Redescobrimento do Brasil (33-37).69

Segundo o autor, é o "momento das interpretações dos 'grandes intelectuais',

para retomar a expressão de Gramsci."70 Destacam-se nesse período Fernando

de Azevedo, Gilberto Freyre, Sérgio B. de Holanda, Caio Prado Jr. e Roberto

Simonsen.

o que dá unidade a essa produção, segundo Mota, é a contraposição às

explicações de Varnhagem, Euclides da Cunha, Capistrano de Abreu e Oliveira

Viana e à "historiografia da elite oligárquica, empenhada na valorização dos

feitos dos heróis da raça branca, representada pelo Instituto Histórico e

Geográfico Brasileiro (fundado em 1838)."71 Há nesse período o

"estabelecimento de novos parâmetros no conhecimento do Brasil e de seu

passado."72

Ainda sobre o período, diz Mota: "A crise da ordem oligárquica, com a

Revolução de 1930, provocou a elaboração do conjunto de reflexões que atingiria

67Ortiz, Renato. Cultura Brasileira e Identidade Nacional. São Paulo, Brasiliense, 1985, p.130 e
seguintes.
68 Segundo o autor, esta periodização permite "a consideração de momentos significativos da
Historiografia em geral e, em particular, das ocasiões em que algumas matrizes básicas de
pensamento foram definidas ou reelaboradas no Brasil". (Mota, Carlos Guilherme. Ideologia da
Cultura Brasileira. (1933-1974). (4a. ed.). São Paulo, Ática, 1980, p.21. A periodização encontra-
se na p.27)
69Os outros períodos são: Primeiros frutos da Universidade (48-51); Era de ampliação e revisão
reformista (57-64); Revisões radicais (64-69) e Impasses da dependência (69-74).
70 Mota, Carlos Guilherme. Ideologia da Cultura Brasileira. (1933-1974). (4a. ed.). São Paulo,
Ática, 1980, p.48.
71Mota, C. G. Ideologia p.28.
72Mota, C. G. Ideologia p.28.
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seus pontos mais altos nas obras de Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de

Holanda. Novas formas de percepção e ajustamento à ordem vigente foram

elaboradas - e não será difícil encontrar o saudosismo aristocrático perpassando

as reflexões de ambos. Não parece o caso de Caio Prado Júnior, que ultrapassou

o momento."73

Em outro comentário a respeito de Raízes, Mota atesta a dificuldade de

classificação do livro: "Obra de difícil classificação, dentro dos padrões

tradicionais, reúne e combina elementos retirados da História Social, da

Antropologia, da Sociologia, da Etnologia e da Psicologia. "74 Não discordamos,

apenas dizemos que essa característica de interdisciplinaridade não é só de

Raízes, mas de boa parte da produção intelectual da época; portanto, a

originalidade de Raízes não reside aí.

George Avelino Filho comenta a questão do enquadramento de Raízes

do Brasil no contexto geral da produção intelectual de Sérgio B. de Holanda (e

não, portanto, no contexto das ciências sociais no Brasil, como a maioria dos

comentadores que estamos tratando aqui): "Encarada do ponto de vista das

grandes análises historiográficas realizadas posteriormente, ela [a obra Raízes

do Brasi~ é considerada como uma obra de transição, onde o historiador e

pesquisador sistemático ainda não predominam sobre o jornalista e crítico

literário. modernista.''7S George Avelino Filho não discorda, mas parte de uma

perspectiva diferente: "a de tentar entender Raízes do Brasil como um momento

73 Mota, C. G. Ideologia ... p.31. Mota não mostra trechos onde esse saudosismo é encontrado;
por isso, limitar-nos-emos em dizer, simplesmente, que não pudemos enxergar esse saudosismo,
pelo contrário há um desejo de mudança latente e às vezes explícito no livro. Quanto às outras
afinnações acima não temos objeções, assim como quanto ao elogio de Mota a Sérgio Buarque
de Holanda, quando diz que ele é "um dos maiores estilistas brasileiros". (Mota, C. G. Ideologia ...
p.31)
74 Mota, C. G. Ideologia ... p.31.
7S Avelino Filho, George. "As Raízes de Raízes do Brasil." Revista Novos Estudos Cebrap, n.18,
set. de 1987. SAo Paulo, Cebrap, p.33.
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de síntese de todo um período rico de atividades."76 Atribui ainda ao livro um

"conteúdo fortemente psicológico do nacional."77

Um enfoque bastante diferenciado dos precedentes é o de Roberto

DaMatta. Para ele, existem duas linhas interpretativas bem marcadas da reflexão

brasileira sobre o Brasil.

A primeira vê o Brasil como uma sociedade formada e dominada por

famílias patriarcais, feudais e escravocratas, lutando entre si pelo poder político

num espaço social vazio de instituições e valores. Os costumes, a religiosidade

popular, os microprocessos e as relações pessoais são tematizados; há um certo

otimismo; e, o discurso é literário ou empírico. Neste tipo de visão perde-se de

vista o conjunto institucional inclusivo (sistema legal, ideologias religiosas

oficiais, sistema burocrático, etc.).

Na segunda linha interpretativa os atores, os sujeitos sociais, são os

modos de produção e as classes sociais. Certos elementos básicos como o

parlamento, a urbanização, o analfabetismo, a ausência de movimento operário

livre, etc, costumam ser esquecidos. Em vez dos microprocessos sociais tomam-

se, agora, os macroprocessos históricos e econômicos. A lógica da economia

política passa a ser enfatizada. Em geral, a perspectiva é pessimista e o discurso

mais denso e cerrado; freqüentemente, torna-se um discurso do dever ser.78

O que gostaríamos de destacar é que Raízes do Brasil é a única exceção

apresentada por DaMatta em relação à dualidade das linhas interpretativas.

76Avelino Filho, G. "As Raízes " p.33.
77Avelino Filho, G. ,AS Raízes " p.35.
78Ao contrário do que se costuma pensar, as diferenças entre as linhas interpretativas decorrem
mais do ângulo de análise do que de posições ideológicas. Na verdade, prossegue DaMatta, são
duas faces da mesma\~Oeda, dois códigos existentes na sociedade. O Brasil é uma "sociedade
que atua por meio de Mdigos sociais complementares e até certo ponto diferenciados: o código
da casa (fundado na fal\Tlília,na amizade, na lealdade, na pessoa e no compadrio) e o código da
rua (baseado em leis universais, numa burocracia antiga e profundamente ancorada entre n6s, e
num formalismo jurídico-Iegal que chega às raias do absurdo)." (DaMatta, Roberto. A Casa e a
Rua. Espaço, Cidadania, Mulher e Morte no Brasil. São Paulo, Brasiliense, 1985, p.19/20.)
O autor sugere uma mudança de enfoque: "mais importante do que os elementos em oposição, é
a sua conexão, a sua relação, os elos que conjugam os seus elementos." (DaMatta, R. A Casa ...
p.20)
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DaMatta coloca Raízes como um dos únicos exemplos de como se deveria

interpretar corretamente o Brasil. Nem unicamente pelo ângulo das relações

pessoais (a casa) nem unicamente pelo ângulo da dinâmica dos modos de

produção (a rua). Não se trata apenas de procurar ver as duas faces da moeda,

pensa DaMatta, mas sim as relações entre ambas. Isso coloca Raízes do Brasil

sob uma perspectiva bastante diversa das anteriores. Agora o livro não é visto

apenas na sua inserção no contexto da época e de sua importância como

precursor das ciências sociais no Brasil e sim como uma fonte de inspiração de

uma nova linha de trabalho, linha que DaMaUa pretende fazer avançar em vários

de seus trabalhos. Vemos novamente a atualidade do livro de Sérgio Buarque.

Em suma, há os que vêem em Raízes do Brasil praticamente o início das

ciências sociais no Brasil. Outros consideram que o livro seria melhor entendido

no contexto de uma transição entre o ensaísmo anterior e as modernas

abordagens preocupadas com a busca sistemática das fontes (e do dado

empírico) e com uma elaboração teórica mais rigorosa. Outros ainda, não

atribuem cientificidade ao livro, considerando-o mais como literatura do que como

ciência.

Vimos no item anterior que o período que estamos abordando

caracteriza-se, do ponto de vista das elites intelectuais, por um sentimento

generalizado de crise e por uma falta de definição de rumos políticos para o país

e para o mundo. Vimos também que esse período gerou importantes obras para

as ciências sociais brasileiras. Isso porque as décadas de 20 e 30 no Brasil, se

não geraram obras com definições políticas claras, se são marcadas pela

diversidade de análises e de abordagens metodológicas, muitas das quais seriam

abandonadas posteriormente, por outro lado, são ricas em discussões, debates e

em tentativas de se entender o Brasil sob novas óticas. Essas tentativas

acabaram por apontar para novos rumos nos estudos brasileiros; foi preciso

renovar as metodologias de trabalho, atualizar as visões do Brasil, procurar
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subsídios científicos em outros países e aplicar as novas teorias à realidade

brasileira. Nesse sentido, o período pode ser caracterizado como de transição,

acreditamos nós." Quanto a Raízes do Brasil especificamente, cremos que há

simultaneamente muitos elementos que o prendem à tradição anterior e

inovações importantes.w mas nem sempre as mesmas continuidades e rupturas

apontadas pelos críticos.

o que prende Raízes do Brasil ao passado são alguns temas abordados

(como o bacharelismo, a incompatibilidade entre a vida social e a política, etc.), a

crítica ao liberalismo, um certo irracionalismo, certas expressões geográficas e

naturalistas e uma certa visão autoritária. O que o distingue da tradição e o liga

às modernas ciências sociais é a abordagem metodológica que integra muito bem

os elementos estruturais e culturais, uma visão dinâmica da sociedade, o tom

polêmico e crítico da obra e as principais influências recebidas, notadamente a

de Weber.81 Em outros termos, o livro a um tempo destaca-se e dá continuidade

a um tipo de literatura comum na época. A primeira edição deixa mais clara essa

79 Referindo-se aos críticos autoritários da República Velha (o que não inclui Sérgio Buarque),
Lamounier atribui-lhes um papel relevante no desenvolvimento das ciências sociais no Brasil:
"Além da importAncia que lhes atribuímos sob o Angulo da produção ideológica, os críticos
autoritários da Primeira República constituem a nosso ver um importante momento de inflexão na
vida intelectual brasileira. Ao mesmo tempo que serviam como veículo para assímttação de
diversas correntes de pensamento antiliberais por parte das elites culturais do país, eles deram
um impulso considerável à difusão e à ínsntucíonaüzaçâo acadêmica das ciências sociais."
(Lamounier, Bolivar. "Formaçao de um Pensamento Político Autoritário na Primeira República.
Uma lnterpretação". In: Fausto, Boris. [direçao do Período Republicano]. História Geral da
CivilizaçlJo Brasileira, Vol. 2, Sociedade e Instituiç(jes (1889-1930) Tomo 111, O Brasil Republicano.
Rio de Janeiro, Difel, 1977, p.346.)
80 Femando Henrique Cardoso, ao evitar a tendência geral de. tentar polarizar RaIzes como
continuador de uma tradição ou como precursor de novos rumos, parece pensar o mesmo: Para
ele, RaIzes do Brasil "nasceu clássico" porque "sintetiza um debate e aponta um caminho."
(Cardoso, F. Henrique "Brasil: as Raízes e o Futuro." Revista do Brasil, Ano 3 n.6/1987. Rio de
Janeiro, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro/ RioArte-Fundaçao Rio, p.52)
81 "Desde logo, cumpre assinalar quanto este conjunto de influências [Weber, sociologia da
cultura alemã e tradíção francesa de história social] se distancia, e para melhor, daquele a que se
ligava, por exemplo, Oliveira Viana, recheado de doutrínação racista e de um culturalismo, este
sim, superficial e conservador." (Lamounier, Bolivar. "Raízes do BrasiL" Revista do Brasil, Ano 3
n.6/1987. Rio de Janeiro, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro/ RioArte-Fundaçao Rio, p.57)
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vinculação com o passado, por isso, em parte, alguns críticos, ao não levarem em

conta a diferença entre as edições, não a enxergam devidamente.w

Raízes do Brasil e o Modernismo.

o Modernismo exerceu grande influência na formação intelectual de

Sérgio Buarque de Holanda, tendo o nosso autor participado ativamente do

movimento, como vimos. Podemos observar uma certa relação entre as

preocupações desse movimento artístico e o ensaísmo da década de 30 e, mais

especificamente, entre as preocupações do jovem intelectual modernista e

Raízes do Brasil. Além disso, o estudo do contexto cultural das décadas de 20 e

30 não pode deixar de levar em conta o Modernismo. Por todos esses motivos, o

estudo de Raízes do Brasil deve ser subsidiado também por uma breve referência

ao Modernismo.

82 A revisão procurou eliminar linguagem, posturas e idéias que ainda eram mais ou menos
presas às obras consideradas ultrapassadas, ou que não diferiam de parte da tradição da época,
como, por exemplo, a linguagem levemente carregada de elementos geográficos e naturais (mas
muito menos carregada do que outras obras da época), certas posturas ideológicas e políticas
dúbias e um certo irracionalismo. A inovação (ou o "atrase") do livro deve ser corretamente
avaliada pela edição de 1936 e não pela de 1947, "abundantemente alterada". Cremos que já
havia uma postura metodológica nova no livro de 36, mas que é muito mais clara em 47.
A importâncía dada à documentação histórica, a postura do historiador extremamente preocupado
com a pesquisa histórica rigorosa e documentada, que iria caracterizar toda a sua obra futura, por
exemplo, é mais visível na edição revista do que na edição original. Esta fato pode ser observado
nas notas explicativas mencionando documentação histórica, que são menos abundantes na
primeira edição, na maior riqueza de argumentos e citações de provas documentais presente na
edição revista e até mesmo no detalhe do modo como o autor cita o estudioso Alberto Sampaio.
Na edição revista encontramos: "salientou [Alberto Sampaio], com apoio em ampla
documentação, que a nobreza (...)"(18a ed., p.7), enquanto que na primeira edição a citação é
simplesmente "salienta como essa nobreza (...)" (1a ed. p.9). Essa alteração não seria
absolutamente necessária; se Sérgio Buarque a fez é porque quis deixar claro o seu critério de
julgamento do conhecimento histórico. Portanto, exageram os que salientam a inovação do livro
baseando-se nesta edição revista.
A própria postura "culturalista" que se costuma atribuir a Sérgio Buarque em RaIzes, e que deve
ser tomada com reserva, como oportunamente iremos comentar, atenua-se na segunda edição.
Por exemplo, a expressão "formas culturais" (1a ed. p.4), transforma-se em "formas de vida
social"(18a ed. p.4), o que mostra que o termo cultura tinha para o autor, talvez desde a primeira
edição, mas certamente nas edições posteriores, esta conotação ampla que sugere a expressão
"formas de vida social".



59

Iremos nos basear em apenas parte da bibliografia sobre o Modernismo,

que é bastante vasta, e não pretendemos avançar nada de original sobre o

movimento. Veremos o que se entende normalmente por Modernismo, suas

origens externas, principalmente européias, suas características principais, a

participação de Sérgio Suarque no movimento e, finalmente, possíveis

aproximações entre Raízes do Brasil e o Modernismo.

Por Modernismo entendemos o movimento artístico-literário que procurou

renovar as artes em nosso país nas décadas de 20 e 30 e que teve como marco

referencial a Semana de Arte Moderna de 1922. Conforme nos ensina Alfredo

Sosi,

"O que a crítica nacional chama, há meio século, Modernismo está

condicionado por um acontecimento, isto é, por algo datado, público e clamoroso,

que se impôs à atenção da nossa inteligência como um divisor de águas: a

Semana de Arte Moderna, realizada em fevereiro de 1922, na cidade de São

Paulo."83

O evento, realizado no Teatro Municipal, não inaugurou o movimento,

mas teve importante função aglutinadora e de divulg.ação. Como diz Sosi, "A

Semana foi, ao mesmo tempo, o ponto de encontro das várias tendências

modernas que desde a I Guerra se vinham firmando em São Paulo e no Rio, e a

plataforma que permitiu a consolidação de grupos, a publicação de livros,

revistas e manifestos, numa palavra, o seu desdobrar-se em viva realidade

cultural."84

Sobre as datas que delimitariam o movimento." diz Maria Eugênia

Boaventura, analisando a literatura crítica:

83Bosi, Alfredo. História Concisa da Literatura Brasileira. São Paulo, Ed. Cultrix, 1987, p.341.
84Bosi, A. História Concisa ... p.385.
8S Quanto aos lirnites finais do movimento, Sílvio Castro considera que o Modernismo ainda
continua até o presente (1979, data de publicaçAo do livro): "Pelo Modernismo - até hoje vigorante
e criador - a cultura brasileira toma consciência das conquistas internacionais mais radicais,
projeta essas conquistas no plano nacional, estrutura um fenômeno cultural de características
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"Na literatura brasileira, denominou-se Modernismo à renovação estético-

literária que teve como um dos marcos a Semana de 22. Seus historiadores

divergem apenas quanto ao limite de sua duração. Antônio Cândido e José

Aderaldo Castello dão como encerrada a sua fase dinâmica em 1945; Wilson

Martins situa esse movimento entre 1916 e 1945; Alfredo Sosi estabelece como

marco a Semana, e pondera que depois de 1930 começa um novo sistema

cultural. "86

A autora distingue Modernismo e Vanguarda. Inclui no Modernismo "as

manifestações que proponham apenas a inovação formal-conteudística da

literatura e da arte."87 E, pensando sobretudo na "Antropofagia", destaca na

Vanguarda a radicalização das conquistas do Modernismo no campo da

linguagem e a contestação global à sociedade moderna. Não iremos levar em

conta aqui essa distinção. Quisemos apresentá-Ia com o intuito de observar duas

facetas do movimento. Outros autores procuram distinguir fases, como, por

exemplo, Eduardo Jardim de Moraes, que enxerga um primeiro período que iria

até 1924, no qual a tônica seria fazer o país ingressar na modernidade

imediatamente, sem muitas mediações entre as correntes européias e a arte

realizada aqui. No segundo período, de 1924 em diante, buscavam-se formas

mais mediatizadas de ingresso na modernidade, a principal seria através de uma

"braslüdade''."

Sendo assim, salienta o autor: "O ideal universalista que se manifesta a

partir de 1924 na idéia de ingresso no concerto das nações está presente nos

dois tempos do movimento. Ocorre que agora, no segundo tempo, este ingresso,

estéticas tais que modificará a realidade sócio-cultural do Brasil." (Castro, Sílvio. Teoria e Pol/tica
do Modernismo Brasileiro. Petrópolis, Vozes, 1979, p.11.)
86 Boaventura, Maria Eugênia. A Vanguarda Antropofé1gica. sao Paulo, Ática, 1985, p.2.
87 Boaventura, M. E. A Vanguarda ... p.5.
88 Moraes, Eduardo Jardim de. "Modernismo Revisitado". Revista Estudos Históricos, vol. 1, n.2,
1988. Rio de Janeiro, CpdocJFGV, p.220-238.
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via da modernização, exige a definição da vocação nacionalista do movimento.

Ser moderno significa sempre comparecer no cenário internacional."89

Possíveis aproximações entre Raízes do Brasil e as preocupações do

Modernismo, certamente devem ser pensadas nesse contexto do segundo

período, não só por ser mais próximo da publicação do livro, mas principalmente

pelo fato da preocupação com o ingresso do país na modernidade estar ligada a

um maior conhecimento do país, de sua formação histórica, de suas ralzes.w

Vários movimentos artísticos vanguardistas da Europa e várias correntes

intelectuais exerceram influências no Modernismo brasileiro. Entre as influências

lembradas por Bosi estão os futuristas italianos, os dadaístas e os surrealistas.

São lembrados os nomes de Debussy, na música, Pirandello, no teatro, Chaplin,

no Cinema e Picasso, nas artes plásticas. Também eram levadas em conta as

contribuições de Freud, Einstein e Bergson na visão de mundo que se formava

então. Bosi lembra ainda que muitas dessas influências eram muito mal

digeridas, de modo que, pensamos nós, para muitos dos movimentos ou nomes

citados, podemos pensar mais em uma atmosfera intelectual do que em uma

influência direta e inequívoca.

Gilberto Mendonça Teles, além das influências acima lembra o

expressionismo, o cubofuturismo russo, o espírito novismo, de Apollinaire, o

neovanguardismo, de Pierre Garnier e a Vanguarda Portuguesa, de Fernando

Pessoa e outros.

Teles procura localizar nessas várias vanguardas européias alguns

pontos em comum. Havia uma atitude de desagregação, de niilismo, de

pessimismo, representada principalmente pelo dadaísmo e uma atitude

construtiva, de reorganização artística, que procurava não só combater o

89 Moraes, E. Jardim de. "Modernismo ..." p.233.
90 Referindo-se ao início da década de 30, W. Martins diz que "De fato, nunca se falou tanto em
realidade brasileira como nessa época - cada um, claro está, vendo-a de maneira diferente."
(Martins, Wilson. História da Inteligência Brasileira, Volume VII (1933-1960). SAo Paulo, Cultrix e
Ed. da USP, 1979, p.1.)
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passadismo, como também construir uma mentalidade nova. Essa última atitude

seria representada pelo "espírito novo" anunciado por Apollinaire e,

posteriormente, pelo surrealismo. No entanto, era sempre o princípio de

renovação literária que unificava essas e outras correntes.

Essas influências não eram, em geral, alardeadas pelos modernistas

brasileiros. Diz Teles: "Tudo leva a crer, (...), que os nossos primeiros

modernistas, de olho vivo nos últimos acontecimentos de Paris e compelidos -

talvez até pelo próprio texto de Apollinaire - a lutar por uma literatura nacional,

acabassem por negar as origens estrangeiras da renovação que pregavam." (ex.:

Oswald de Andrade)?'

Eduardo Jardim também destaca essas influências, mas lembrando que

não houve uma absorção mecânica e automática, "a incorporação na

modernidade, integração do país no plano mundial, se faz pela absorção dos

meios expressivos novos, importados, e pelo seu uso intensivo e polêmico na

disputa com o passadismo.''92

A título de observação, havia, como lembram Teles e Bosi, uma grande

dose de "irracionalismo" nessas correntes de vanguarda européias.s! Apesar de

haver um propósito mais ou menos claro e definido de renovação artística, a

linguagem, as idéias e os processos criativos procuravam negar tentativas de

racionalização, hierarquização e sistematização estéticas. Valorizavam o

espontaneísmo, o automatismo, o mundo pré-lógico e a livre associação de

palavras. No Modernismo brasileiro também pode ser observado esse mesmo

irracionalismo, que fazia parte do clima geral intelectual da época, como vimos.

A produção intelectual de Sérgio Buarque nesses anos modernistas, como não

poderia deixar de ser, também contém traços nítidos desse tipo de

91 Teles, Gilberto Mendonça. Vanguarda Européia e Modemismo Brasileiro, 6a. ed. revista e
aumentada. Petrópolis, Vozes, 1982, p.32.
92Moraes, E. Jardim de. "Modernismo ..." p. 227.
93 E não só nas vanguardas, pois "a Europa do primeiro p6s-guerra era visceralmente
irracionalista." (Bosi, A. História Concisa ... p.344.)
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irracionalismo. Traços que podem ser detectados ainda em Raízes do Brasil na

sua primeira versão (e que quase não existem na sua edição revista), como

teremos oportunidade de mostrar.

Vejamos agora como esse espírito vanguardista europeu manifestou-se

no Brasil através do movimento Modernista. Segundo Sílvio Castro, as

características principais do Modernismo na literatura são: crítica às normas

lingüísticas clássicas e à falta de independência e criatividade do escritor

brasileiro; nacionalismo, inicialmente "dirigido para a fundação estética de uma

cultura brasileira não isolada", mas que depois "encontra uma derivação

extremista, onde a raiz de um ser nacional se isola de modo radical numa atitude

antropológico-regionalista" (ex.: O grupo direitista modernista chamado Anta)94;

primitivismo, traduzido por palavras como "valor inicial", "incontaminado", "puro",

"essencial", etc; e, finalmente, libertação da criatividade artística.

Outros autores também destacam essas características, geralmente

enfatizando a crítica ao passadismo, a libertação da linguagem e o nacionalismo.

Bosi, por exemplo, fala que a partir do início da década de 20 "já se configurava a

dupla direção que os modernistas iriam dar ao movimento: liberdade formal e

ideais nacionalistas.''9S

George Avelino Filho, que procura certos elementos de ligação entre

Raízes do Brasil e o Modernismo, além de destacar praticamente o mesmo, isto é,

que o Modernismo representa uma crítica ao formalismo da cultura e ao caráter

beletrista do pensamento, também traz um elemento novo que irá nos interessar

sobremaneira. Ele diz que "o movimento modernista não pode ser resumido a

uma crítica da cultura bacharelesca: ele é também uma tentativa de redescoberta

94 Castro, Silvio. Teoria e Polltica do Modemismo Brasileiro. Petrópolis, Vozes, 1979, p.109.
9S Bosi, A. História Concisa ... p.380.
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do Brasil, da ambigüidade e riqueza de suas contradições, bem como da

impossibilidade de sua negação. Projeto estético e ideológico andavam juntos."96

A nossa idéia, quanto ao fundamental, é a mesma: cremos que uma das

vias abertas e sugeridas pelo Modernismo é a da "redescoberta" do Brasil, via

seguida por Sérgio Buarque e outros.?" Só não concordamos com Avelino

quando ele diz que havia um projeto estético e ideológico no Modernismo. Não

há projeto neste nível de generalidade, isto é, quando se fala do movimento como

um todo. Projeto pressupõe clareza de propósitos, formulação de estratégias,

uma certa unidade ideológica e programática, que dificilmente encontramos nos

vários escritores e correntes do Modernismo.

Eduardo Jardim, que vimos acima falar sobre a "brasilidade", também

indica a preocupação modernista em redescobrir o Brasil através do estudo de

sua formação histórica. Ao fazê-lo, mostra que, no fundo, a questão que se

coloca é a da modernidade, que é a idéia que vimos tentando mostrar:

"A problemática da brasilidade, que expressa o esforço de determinação

dos predicados particulares da nação brasileira, constitui dentro do modernismo

uma resposta mais satisfatória para a viabilização da incorporação do país na

modernidade. "[itálicos nossos]98

Um dos principais dilemas do movimento Modernista é justamente esse, o

da compatibilização entre a modernidade e o nacionalismo. Existe uma

contradição, ou uma tensão, entre a modernidade e nacionalismo. A modernidade

96Avelino Filho, George. "As Raízes de Raízes do Brasil." Revista Novos Estudos Cebrap, n.18,
set. de 1987. São Paulo, Cebrap, p.35.
97 Essa relação entre o Modernismo e Raizes do Brasil fica clara no depoimento de um
contemporâneo de Sérgio Buarque. Trístâc de Athayde diz que no fim da década de 20 Sérgio
Buarque de Holanda partia "para um trabalho de penetração socioliterária nas raízes de
brasilidade, como fonte de um novo modernismo, não destruidor como o da primeira geração,
mas construtor como pretendia ser o da segunda. (...) Sérgio trocava o superficialismo dos
modernistas iniciais, mais preocupados com a expressão do que com as essências das coisas.
Mais com o estilo do que com o homem. Optava pelo Brasil, com suas raízes, suas utopias e suas
mazelas." (Athayde, Trtstão de. "No Limiar dos Cruzamentos". Revista do Brasil, Ano 3 n.6/1987.
Rio de Janeiro, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro/ RioArte-Fundação Rio, p.119)
98Moraes, E. Jardim de. "Modernismo ..." p.230.
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era vista como um fenômeno estrangeiro, modernos eram alguns países da

Europa e os Estados Unidos. E nacionalismo, muitas vezes, confundia-se com o

isolamento do país, tradicionalismo, conservadorismo. Os modernistas que se

aproximaram do Integralismo tinham esse tipo de visão do nacionalismo.

Contudo, outra parte da intelectualidade modernista, com a qual se identifica

mais nosso autor, equaciona o problema de outra maneira. Modernidade e

nacionalismo poderiam andar juntos. Nós brasileiros, seríamos modernos se

fôssemos autênticos e se ao mesmo tempo soubéssemos absorver a cultura

universal, transformando-a. O termo antropofagia expressa bem essa idéia de ser

moderno e nacionalista ao mesmo tempo.

A passagem seguinte, de Mário de Andrade, ilustra bem essa relação

entre nacionalismo e modernidade adotada pelos modernistas que não seguiram

as tendências mais conservadoras.

'Veja bem: abrasileiramento do brasileiro não quer dizer regionalismo

nem mesmo nacionalismo = o Brasil pros brasileiros. Não é isso. Significa só que

o Brasil pra ser civilizado artisticamente, entrar no concerto das nações que hoje

em dia dirigem a civilização da Terra, tem que concorrer pra esse concerto com a

sua parte pessoal, com o que o singulariza e individualiza, parte essa única que

poderá enriquecer e alargar a Civilização."99

Como diz Jardim, há um reconhecimento, por uma parcela dos

modernistas, de "uma ordem universal que é própria da modernidade". 100

O caminho de Sérgio B. de Holanda foi justamente esse, o que acabamos

de apontar (nacionalismo sem chauvinismo e tentativa de compatibilização entre

nacionalismo e modernidade), mas não no campo literário propriamente dito.

99 Andrade, Mário de. (Carta a Joaquim Inojosa de 11/24) Citado por Moraes, Eduardo Jardim de.
"Modernismo Revisitado". Revista Estudos Históricos, vol. 1, n.2, 1988. Rio de Janeiro,
CpdocJFGV, p.233.
100 Moraes, E. Jardim de. "Modernismo ..." p.227.
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Considerou necessário estudar a nossa formação histórico-social para melhor

compreender o problema de 'nossa difícil incorporação à modernidade.

Vimos rapidamente na biografia a inserção de Sérgio Buarque no

movimento Modernista. Daremos agora algumas informações adicionais.

As revistas modernistas, Klaxon, a qual Sérgio Buarque representou no

Rio de Janeiro, e Estética, da qual foi fundador juntamente com Prudente de

Moraes, neto, foram as mais importantes do Modernismo.

Sobre Klaxon, comenta Bosi, ''foi o primeiro esforço concreto do grupo

[modernista] para sistematizar os novos ideais estéticos ainda confusamente

misturados nas noites bulhentas do Teatro Municipal". 101Observar que foi o

primeiro esforço, mas isso não quer dizer que tenha tido êxito na sistematização,

já que não havia, como dissemos, unidade de propósitos entre os modernistas, a

não ser na crítica à literatura e à cultura tradicionais.

Das duas revistas, Klaxon pode ser considerada a mais importante por ter

sido a primeira a assumir explicitamente a divulgação do movímento.t= Sílvio

Castro diz que o "editorial do primeiro número, verdadeiro manifesto, é a inicial

organização teórica do modernismo",103e aponta as seguintes características da

revista. A modernidade era a meta; havia um certo internacionalismo, mas

atenuado por um romântico-nacionalismo; buscava autonomia em relação a

movimentos, mas reconhecendo a tradição e pregava a liberdade de pesquisa

estética (p.60 e seguintes). A relação entre a modernidade e a tradição é bem

exemplificada pelo trecho do editorial do primeiro número, que diz "Klaxon não

derruba campanile algum. Mas não se reconstruirá o que ruir. Antes aproveitará o

terreno para sólidos, higiênicos, altivos edifícios de cimento armado."104

101Bosi, A. História Concisa ... p.385.
102 "Klaxon deve ser considerada como a primeira revista modernista." (Castro, Sílvio. Teoria e
Pol/fica do Modemismo Brasileiro. Petrópolis, Vozes, 1979, p.60.)
103Castro, S. Teoria ... p.60.
104Castro, Sílvio. Teoria e Pol/fica do Modemismo Brasileiro. Petrópolis, Vozes, 1979, p.61.
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Sérgio Buarque, além de co-fundador de Estética, contribui com alguns

artigos para a revista, que também procurava, assim como a Klaxon, criticar o

tradicionalismo e apresentava uma visão nacionalista não ufanista, segundo

Avelino Filho.

Uma síntese do movimento e um comentário sobre as duas revistas é

dado a seguir, por Alfredo Bosi:

"Apresentando atitudes díspares (futurismo/primitivismo, em Klaxon; arte

interessada/arte autônoma, em Estética), os modernistas mais ricos mostravam o

quanto ressentiam as contradições da estética moderna e o quanto a sua

mobilidade os lacerava. Nos anos subseqüentes, as opções literárias já não

bastarão. Inquietos diante da extrema complexidade da vida espiritual, criarão

programas existenciais amplos, 'filosofias de vida' inclusivas, que, por sua vez,

trairiam as raízes estetizantes e irracionalistas e as bases apenas literárias que

as precederam. Acho importante e atual ressalvar esse traço que dá conta da

gratuidade das 'visões do mundo' e das 'visões do Brasil' que nasceram da

experiência literária modernista."lOS

Do parágrafo acima é importante destacar os seguintes pontos. Klaxon e

Estética são praticamente as duas únicas revistas comentadas por Bosi, o que

reafirma sua posição de destaque no movimento Modernista.l06 Bosi enxerga um

sentimento de laceramento entre os modernistas, o que, cremos, é bastante

válido para Sérgio Buarque, levando-se em conta os artigos que escreveu à

. época para a revista e jornais e mesmo a primeira versão de Raízes do Brasil. 107

O mesmo pode-se dizer a respeito de um certo irracionalismo e das "filosofias da

vida", isto é, nosso autor também bebia um pouco dessa fonte. Bosi também

lOS Castro, S. Teoria ... p.388.
106 Bosi cita também, de passagem, outras revistas regionais, mas que tiveram importância
limitada.
107 Este fato é lembrado por diversos comentadores de sua vida e obra. Por exemplo: "A
insatlsfação de Sérgio durante o período polêmico do Modemismo ...." (Eulálio, Alexandre. "Sérgio
Buarque de Holanda, Escritor." In: Holanda, Sérgio Buarque de, Raizes do Brasil, 18a ed.. Rio de
Janeiro, José Olympio. 1984, p.xxv.)
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ressalta um vínculo entre as opções artísticas do Modernismo e as visões do

Brasil que iriam se escrever na época. Por fim, Bosi, no texto acima, atesta a

importância e a atualidade de se levar em conta todos esses fatos citados.

Em suma, embora Sérgio Buarque não tenha contribuído com importantes

peças literárias para o Modernismo, não foi um mero espectador do movimento.

Contribuiu através de artigos, críticas, polêmicas em diversos órgãos de

divulgação e através da participação nas principais revistas do movlmento.!w

Não só participou ativamente do movimento como dele absorveu as

preocupações básicas que iriam, de certa forma, condicionar toda a sua

produção futura. A preocupação com a renovação dos estudos brasileiros, com a

nossa história e literatura nunca deixaram de ser fundamentais na vida de Sérgio

Buarque de Holanda. Essa ligação entre o Modernismo e a produção intelectual

futura de Sérgio Buarque de Holanda pode ser observada através de sua crítica

literária e através de seus estudos propriamente históricos.l09 No que diz respeito

ao nosso objeto de estudo, o ensaio Raízes do Brasil, vejamos, rapidamente,

alguns elementos de contato com o Modernismo.

Perguntado por Richard Graham sobre a ligação entre o modernismo e

seus trabalhos históricos, na entrevista já citada, Sérgio Buarque explica:

"Modernismo significou, acima de tudo, a quebra do formalismo das

velhas tradições. Em estudos de folclore, os modernistas dirigiram sua atenção

para o interior do Brasil, longe das cidades europeizadas. Tornando os negros o

108 "Participou com entusiasmo do movimento, pois havia perfeita identificação entre o intento de
renovação da arte e suas convicções pessoais." (Iglésias, Francisco. "Evocação de Sérgio
Buarque de Holanda." Revista do Brasil, Ano 3 n.6/1987. Rio de Janeiro, Prefeitura da Cidade do
Rio de Janeiro/ RioArte-Fundação Rio, p.123.)
\09 Um bom exemplo do interesse do modernismo pelas tradições brasileiras, ao contrário do que
poderia supor um raciocínio simplista, é dado por Oswald de Andrade ao louvar, em 1925, a
arquitetura das casas antigas de Recife e observar: "E não se pense que há incoerência na
minhas expressões, porque sou modernista. Sou-o sobretudo, por ser brasileiro. Quero, por isso, a
formação de uma arte nacional, que se há de extrair, sem dúvida, da obra dos antepassados."
(Entrevista de Oswald de Andrade ao Jornal do Comércio do Recife, em 21/06/25, citada por
Moraes, Eduardo Jardim de. "Modernismo Revisitado". Revista Estudos Históricos, vol. 1, n.2,
1988. Rio de Janeiro, CpdoclFGV, p.220.)
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objeto de sua arte, eles declaram que não somente os brancos eram brasileiros.

Eu trouxe estas preocupações para dentro do meu trabalho histórico, bem como

para todos os demais. Raízes do Brasil foi uma tentativa de fazer alguma coisa

nova, para quebrar com a glorificação patriótica de heróis do passado, para ser

crítico. (...) Eu não fui o único membro da geração modernista a se interessar por

História. "110

A ligação entre a sua obra e, principalmente, Raízes do Brasil e o

Modernismo está, portanto, clara para Sérgio Buarque. É importante destacar

também o que o autor fala sobre a sua intenção principal ao escrever o livro, qual

seja, a de ser crítico. Daí o teor polêmico do livro, que ressaltaremos

oportunamente.

o interesse de Sérgio Buarque pela nossa formação histórica, já vimos,

pode ser tomado como ponto de contato entre o Modernismo e Raízes do

Brasil. III Mas, deve-se notar, não se trata apenas de um interesse genérico pela

história, mas um certo enfoque do conhecimento histórico. Se Sérgio Buarque

fizesse história tradicional, história dos fatos políticos mais notáveis, das datas e

das personalidades marcantes, das elites dominantes, não haveria nada de

comum entre o Modernismo e a sua abordagem histórica. O Modernismo

impregnou-lhe uma nova visão historiográfica, que iria ser desenvolvida

plenamente mais tarde, após a primeira versão de Raízes, mas que já pode ser

detectada claramente na primeira edição. O interesse pela história não só das

elites, pelos costumes populares, a incorporação dos escravos, a tentativa de não

110 Graham, Richard. "Uma Entrevista". Revista do Brasil, Ano 3 n.6/1987. Rio de Janeiro,
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro/ RioArte-Fundação Rio, p.108. (entrevista de Sérgio
Buarque de Holanda a Richard Graham, publicada originalmente na The Hispanic American
Review).
III Maria Odila estende a influência Modernista para a obra de Sérgio Buarque como um todo:
"Há uma ponte na formação intelectual de Sérgio Buarque de Holanda entre a sua militAncia
modernista e a vocação de historiador (...). O fato é que há um fulcro inspirador comum a todos
os seus trabalhos, que é a reconstituição das tensões entre as tradições e a mudança histórica,
sucessivamente retomadas em suas obras sob Angulos de abordagem diferente." (Dias, Maria
Odila Leite da Silva. "Sérgio Buarque de Holanda, historiador." In: Sérgio Buarque de Holanda.
Col. Grandes Cientistas Sociais, Vol. 51. SAo Paulo, Ed. Ática, 1985, p.11)
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ficar restrito à superfície mais aparente da história, de tentar verificar os

movimentos de fundo da economia e da sociedade, essa visão não tradicional de

história pode ser pensada como elo de ligação entre o Modernismo e Raízes do

Brasil. 112

Eduardo Jardim de Moraes enumera alguns elementos do Modernismo e

que poderiam, muito bem, pensamos nós, ser alguns dos elementos principais de

Raízes do Brasil. Diz ele que entre os modernistas há diferenças de ótica, mas, "o

que está sempre presente na atenção dos intelectuais da época é a apreciação

deste bloco de questões em que se imbricavam modernidade, brasilidade,

tradição e origens populares."113

No texto acima vemos outro elemento de ligação. A questão da

modernidade, que acreditamos ser a questão fundamental de Raízes do Brasil.

Ao lado das questões propriamente estéticas, a questão da modernidade é

também uma das principais, senão a principal, do Modernismo. 114

Melhor dizendo, a questão de nossa formação histórico-social e a

questão da modernidade estão indissoluvelmente imbricadas no Brasil, segundo

os modernistas. Ainda segundo Jardim, "Se para os países mais avançados o

ingresso na modernidade se faz de forma imediata (eles são de fato a própria

ordem moderna), para os países novos, emergentes, a participação no concerto

das nações deve fazer-se pela afirmação dos caracteres nacíonats."'»

112 Essa nova visão da história presente no Modernismo, pelo menos um aspecto dela, o
interesse pelas classes populares, pode ser exemplificada pela seguinte passagem, de Oswald de
Andrade, embora refira-se ao campo artístico: "Asseguro-Ihe que, para a formação da pintura, da
arquitetura e da poesia brasileira, tem o artista de visitar o Recife, porque aqui encontrará fontes
emocionais de primeira grandeza. Nas classes populares, então, devem existir motivos para uma
grande poesia, sem ser importada de Heredia (...)" (Entrevista de Oswald de Andrade ao Jornal do
Comércio do Recife, em 21/06/25, citada por Moraes, Eduardo Jardim de. "Modernismo
Revisitado". Revista Estudos Históricos, vol. 1, n.2, 1988. Rio de Janeiro, CpdoclFGV, p.221.)
113 Moraes, E. Jardim de. "Modernismo ..." p.221.
114 Para Trístão de Athayde, segundo Eduardo Jardim, "O problema enfrentado por essa geração
[a dos modernistas] era o da modernidade." (Moraes, E. Jardim de. "Modernismo ..." p.222.)
115 Moraes, E. Jardim de. "Modernismo ..." p.234.
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Ou ainda, a "problemática da brasilidade, que expressa o esforço de

determinação dos predicados particulares da nação brasileira, constitui dentro do

modernismo uma resposta mais satisfatória para a viabilização da incorporação

do país na modernidade. "116

Em resumo, vários elementos comuns entre o Modernismo e Raízes do

Brasil podem ser detectados. Entre eles a preocupação com a nossa formação

histórica, mas de um ponto de vista não da história tradicional; um desejo de

modernidade, ou seja, a consciência da necessidade de ingressarmos na

modernidade e de que esse ingresso é problemático; um certo nacionalismo no

sentido de que esse ingresso na modernidade não decorre de cópias mal

ajustadas de idéias e de instituições estrangeiras; o teor crítico, polêmico, da

obra; uma certa atmosfera irracionaltstau" e, finalmente, uma certa

"inconsistência" política e ideológica.118 Isso não quer dizer que haja uma linha

inequívoca de continuidade. São pontos em comum e que podem ser

encontrados, uns mais e outros menos, também em outros "retratos do Brasil"

produzidos na época.119 Alguns desses pontos (como o teor polêmico, o

116 Moraes, E. Jardim de. "Modernismo ..." p.230.
117 "Falando de um modo genérico, é a sedução do irracionalismo, como atitude existencial e
estética, que dá o tom aos novos grupos, ditos modernistas, e lhes infunde aquele tom agressivo
com que se põem em campo para demolir as colunas parnasianas e o academismo em geral."
(Bosi, Alfredo. História Concisa da Literatura Brasileira. SAo Paulo, Ed. Cultrix, 1987, p.344.)
118 Diz Bosi sobre a "inconsistência ideológica" dos grupos modernistas: "dado o foco puramente
literário em que postavam, não tinham condições de entender por dentro os processos de base
que então agitavam o mundo ocidental e, particularmente, o Brasil. Tudo resolviam em fórmulas
abertamente irracionalistas, fragmentos do surrealismo francês ou dos motos nacional-direitistas
que o imperialismo europeu vinha repetindo desde os fins do século passado." (Bosi, Alfredo.
História Concisa da Literatura Brasileira. SAo Paulo, Ed. Cultrix, 1987, p.388/389.)
Um bom exemplo dessa inconsistência ideológica e do clima político confuso da época é o
editorial do primeiro número da revista Festa (representante dos escritores mais conservadores),
de 01/08/22: "Nós temos uma vtsão clara dessa hora. Sabemos que é de tumulto e de incerteza.
E de confusão de valores." (citado por Castro, Sílvio. Teoria e Polftica do Modemismo Brasileiro.
Petrópolis, Vozes, 1979, p.61.)
119 "Tendo por base estas preocupações, o modernismo da década de 20 elabora uma série de
'retratos' que procuram dar conta daquilo que constitui a verdadeira realidade brasileira. Estes
'retratos -do-brasil' apresentam-se com uma dupla função. Em primeiro lugar, cabe ressaltar sua
dimensão crítica, que pretende invalidar como inadequadas as representações da realidade
brasileira feitas ao longo de nossa história cultural. A inadequação, argumenta-se, deriva do fato
de estas representações terem suas raízes presas em contextos culturais alienígenas
descompromissados com a pesquisa da brasilidade. Em alguns momentos, sobrepondo-se à idéia
de inadequação, o modernismo acredita que as representações tradicionalmente feitas a respeito
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irracionalismo e a inconsistência política, que abordaremos mais à frente com

exemplos), que ajudam muito na compreensão do livro, são melhor percebidos

através da leitura da primeira edição, muito mais próxima cronologicamente dos

momentos principais do Modernismo. Como a maioria dos comentadores não

leva em conta a diferença entre as edições, não os percebe claramente. 120

da realidade da nação constituem um obstáculo para a apreensão da verdadeira entidade
nacional." (Moraes, E. Jardim de. "Modernismo ..." p.235.)
120 A ligação entre o Modernismo e o trabalho de Sérgio Buarque de Holanda, mesmo a ligação
entre o Modernismo e especificamente Raizes do Brasil, não tem sido negligenciada por alguns
críticos. Por exemplo, Leo Gilson Ribeiro diz que "Com Raizes do Brasil, de 1936, o autor dá mais
importAncia a fatores como os propostos pela Semana de 22 e que, em suma, visavam todos a
voltar a atenção do brasileiro para os problemas vitais do presente brasileiro." (Ribeiro, Leo
Gilson. "Sérgio Buarque de Holanda o Mestre, o Crítico, o Pensador." In: Holanda, Sérgio Buarque
de, Raizes do Brasil, 18a ed.. Rio de Janeiro, José Olympio, 1984, p.xxiii).
Mas, quais os elementos de ligação e como eles aparecem no texto não tem sido trabalhado
suficientemente pela crítica. Aliás, Maria Odila também lembra esse fato, na citação que vimos
acima, na qual ela fala que "há uma ponte na formação intelectual de Sérgio Buarque de Holanda
entre a sua militAncia modernista e a vocação de historiador, que valeria a pena ser mais
esmiuçada." [itálicos nossos] (Dias, Maria Odila Leite da Silva. "Sérgio Buarque de Holanda,
historiador." In: Sérgio Buarque de Holanda. Col. Grandes Cientistas Sociais, Vol. 51. sao Paulo,
Ed. Ática, 1985, p.11.)
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Capítulo 11Raízes do Brasil na obra de Sérgio Buargue de Holanda.

Estilo e método.

A qualidade literária dos textos de Sérgio Buarque de Holanda é

conhecida. I Todos os críticos concordam com o fato de que, além de grande

historiador, Sérgio Buarque foi um escritor notável. Falar de seu estilo de modo

abrangente seria uma tarefa, portanto, para críticos literários. Pretendemos aqui,

tão somente, salientar algumas das características de seu estilo, tentar discernir

algumas linhas metodológicas no seu trabalho e, por fim, destacar as possíveis

influências mais diretas na elaboração de Raízes do Brasil.

Sérgio Buarque possuía um estilo próprio, pessoal. Esse estilo, que pode

ser detectado desde seus escritos jornalísticos de juventude, e que começa a

amadurecer no período que vai da primeira à segunda edição de Raízes do

Brasil, refletia, além do principal que é o talento pessoal, sua não adesão rígida a

nenhuma escola teórica, a nenhum modelo explicativo determinado. Sofreu

muitas influências, é claro, mas o que mais se destaca quando se trata de

analisar estilo, método e influências de Sérgio Buarque é o fato fundamental de

que o autor, para usar essa expressão, tinha luz própria. Por isso, não se pode

enquadrá-lo em nenhuma escola específica de pensamento, nem dizer que

trabalhava preponderantemente sob determinadas influências.

Esse fato, sua independência, é lembrado por vários estudiosos. Maria

Odila o diz de várias formas:

Deixou-se ''fascinar pelo método historista de escola de pensamento

alemã", mas "não se tratava para ele, pensador independente, de adotar uma

I Seus textos iniciais, na maioria críticas literárias curtas e artigos jornalísticos, já manifestavam
suas qualidades de escritor, mas foi em RaIzes do Brasil que essas qualidades ficaram
evidenciadas.
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escola, mas um certo tipo de mentalidade que lhe possibilitasse construir o

próprio caminho de historiador, (...)."2

"Sem dogmatismos, avesso a teorias, pretende lidar com a especificidade

histórica e com o tema da mudança no tempo através da cuidadosa construção

de um estilo de escrever."3

"Para ele mais valia a empatia do que a exorbitância de um rigoroso

raciocínio discursivo, intelectualismos, critérios abstratos, tendências

esquematizadoras, como instrumento de conhecimento do historiador, pois era

preciso a todo custo nuançar conceitos, ajustar palavras; mais do que o rigor

analítico, cabia ao historiador cultivar certa 'inteligência da sensibilidade'."4

o próprio autor expressa sua aversão a esquematismos rígidos. Diz ele

que os "excessos de análise", de "simplificação, (...) constituem a patologia de

todas as técnicas convertidas em métodos, de todos os métodos convertidos em

metodologias. tIs

Por se recusar a adotar esquemas teóricos rígidos, por apresentar,

digamos, um certo ceticismo quanto aos modelos, não acreditava também numa

estrita objetividade nas ciências sociais." Daí o caráter não peremptório que

sempre procurava dotar aos seus textos.7

2 Dias, Maria Odila Leite da Silva. "Sérgio Buarque de Holanda, historiador." In: Sérgio Buarque
de Holanda. Col. Grandes Cientistas Sociais, Vol. 51. SAo Paulo, Ed. Ática, 1985, p.10/11.
3 Dias, Maria Odila da Silva. "Estilo e Método na Obra de Sérgio Buarque de Holanda". In:
Nogueira, Arlinda Rocha e outros (org.). Sérgio Buarque de Holanda: Vida e otxe; SAo Paulo,
Secretaria do Estado da Cultura, Arquivo do Estado, USP e Instituto de Estudos Brasileiros, 1988,
p.73.
4 Dias, M. Odila da Silva. "Estilo ..." p.75. Ainda segundo Maria Odila, Sérgio Buarque "Julgava
incompatível com o conhecimento histórico o apego demasiado direto a critérios abstratos;
conceitos intelectualistas e fixos levavam a generalizações esquemáticas que, a seu ver, eram
distorções imperdoáveis num historiador. Aderia à filosofia historista, que apreendia as relações
humanas no seu devi r e nunca em esquematismos fixos, fosse sob a forma de lei ou de
explicações sociológicas determinantes." (Dias, Maria Odila Leite da Silva. "Sérgio Buarque de
Holanda, historiador." In: Sérgio Buarque de Holanda. Col. Grandes Cientistas Sociais, Vol. 51.
SAo Paulo, Ed. Ática, 1985, p.18)
S Holanda, Sérgio Buarque de. Tentativas de Mitologia. SAo Paulo, Perspectiva, 1979, p.171.
6 Referindo-se às formas culturais básicas da Península Ibérica, por exemplo, diz Sérgio
Buarque: "Como explicar essas formas, sem recorrer a indicações mais ou menos vagas e que
jamais nos conduziriam a uma estrita objetividade?" (Holanda, Sérgio Buarque de. RaIzes do
Brasil. 1a ed. Rio de Janeiro, José Olympio, 1936, p.4) É de se notar que essa frase é da primeira
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Elegância, concisão e clareza são alguns dos atributos do estilo de

Sérgio Buarque de Holanda. Esses atributos foram, porém, como o próprio autor

nos adverte, apurados através de um longo esforço consciente:

"Lentamente, tomei consciência da necessidade de moldar e dar forma a

minha linguagem, cuidadosamente. Tentei fazer isto de maneira precisa e

expressiva, ao invés de escrever bonito. Eu procurava a palavra certa, não uma

florida - ou 'folhuda'- mas uma exata e incisiva. Isto demandava, às vezes, longa

e cuidadosa pesquisa, e eu precisava estar vigilante e atento. Atento para

eliminar palavras desnecessárias, decorativas, redundantes."8

A comparação entre as edições de Raízes nos ajuda a observar como o

estilo, além de menos dogmático, tornou-se mais límpido e claro. Um exemplo: a

edição de Raizes, o que indica, apesar do que diremos a respeito do amadurecimento teórico do
autor (verificado entre 36 e 47), que desde pelo menos 1936 o autor já estava consciente do
caráter provisório, ou exploratório, das idéias levantadas no livro e procurava prevenir-se contra
eventuais críticas quanto à "objetividade" de seu trabalho.
7 "A expressão de Sérgio Buarque de Holanda é antiperemptória por excelência." Essa "cautela",
lembra ainda Rodrigo M. F. de Andrade, deve-se à sua maturidade e à sua "capacidade de
apreender os múltiplos aspectos dos fatos sociais, históricos ou literários". (Andrade, Rodrigo M.
F. de. "Singularidade e Multiplicidade de Sérgio". Revista do Brasil, Ano 3 n.6/1987. Rio de
Janeiro, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro/RioArte-Fundação Rio, p.86n.) Esse caráter não
peremptório de sua expressão só aparece claramente, contudo, na segunda versão de Raizes.
Alguns exemplos: "participou fatalmente" (1a ed. p.3), na primeira edição, transforma-se nas
edições posteriores em "parece participar" (18a ed. p.3); "sistema de evoluções naturais" (1a ed.
p.3), em "sistemas de evolução" (18a ed. p.3). Essas transformações não revelam apenas uma
mudança de estilo, mas também uma mudança no modo de encarar as explicações históricas.
Afirmações categóricas e conclusivas transformam-se no que são realmente, em hipóteses
explicativas, às vezes provisórias, à falta de pesquisa histórica conclusiva. Com isso, há uma
perda de dogmatismo, que se existia, por vezes, no autor em 36, pelo menos agora, em 47, o
texto procura claramente evitar. Os exemplos de perda de dogmatismo são abundantes;
citaremos mais alguns: "menos carregada" (1a ed. p.4) transforma-se em "menos carregada, em
alguns casos" (18a ed. p.3); "decididamente" (1a ed. p.4) em "mais decididamente" (18a ed. p.4);
"estoicismo, a filosofia nacional dos espanhóis" (1a ed. p.5), em "estoicismo que, com pouca
corrupção, tem sido a filosofia natural dos espanhóis" (18a ed. p.4), "o próprio princípio de
hierarquia nunca chegou a importar entre nós" (1a ed. p.9), em "(...) importar cabalmente entre
nós" (18a ed. p.6); "não faltará" (1a ed. p.13); em "dificilmente faltará" (18a ed. p.10); "disciplina
concebível" (1a ed. p.14) em "disciplina perfeitamente concebível" (18a ed. p.11). Sobre o
prestígio da ética do trabalho, o autor duvida, na 1a. edição, de "seu êxito" (1a ed. p.12) entre os
povos ibéricos, enquanto que na edição revista, duvida de "seu êxito completo" (18a ed.
p.10)."Nada entre nós existia de comparável" (1a ed. p.30), transforma-se em "Pouca coisa
existiu, entre nós, comparável" (18a ed. p.26). A frase "toda a nossa conduta ordinária denuncia
um apego singular aos valores da personalidade" (1a ed. p.113) é modificada para "toda a nossa
conduta ordinária denuncia, com freqüência, um apego singular (...)" (18a ed. p.113).
8 Graham, Richard. "Uma Entrevista". Revista do Brasil, Ano 3 n.6/1987. Rio de Janeiro,
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro/ RioArte-Fundação Rio, p. 109. (entrevista de Sérgio
Buarque de Holanda a Richard Graham, publicada originalmente na The Hispanic American
Review).
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frase "De todas as forças de evasão da realidade, o convívio das idéias e

especulações pareceu-nos a mais fácil e dignificante em nossa difícil

adolescência política e social'? muda para "De todas as forças de evasão da

realidade, a crença mágica no poder das idéias pareceu-nos a mais fácil e

dignificante em nossa difícil adolescência política e social".[itálicos nossospv

Na edição revista não constam muitas obscuridades da primeira, há

menos afirmações categóricas e dogmáticas, menos expressões e idéias de

cunho "irracionalista" e quase nenhuma expressão que lembre explicações

"geográficas" .

Referindo-se a dois ensaios escritos por Sérgio Buarque e publicados na

revista Estética, Alexandre Eulálio lembra tanto as qualidades do escritor iniciante

quanto seus defeitos. "Ambos [os ensaios] documentam a qualificação intelectual

do ensaísta de 22 anos e o domínio que este possui sobre a prosa de ensaio,

extremamente dúctil e instigante mesmo quando algumas ambigüidades

conceituais obscurecem o discurso."li

Insistimos nessa tecla das obscuridades e ambigüidades (e que também

são lembradas por Rodrigo M. F. de Andradel2) contidas nos textos de mocidade

de Sérgio Buarque, porque elas ainda estão presentes na primeira versão de

Raízes, o que a maioria dos comentadores do livro não se dá conta. Sérgio

Buarque, na entrevista citada a Richard Graham, fala sobre essas obscuridades e

sobre o processo de depuração ao qual nos reportamos: "eu falava ou escrevia

como se fosse apenas para mim, sem pensar na pessoa a quem estava me

dirigindo ou no leitor eventual. Disto resultam as obscuridades freqüentes com

que me deparo, ainda hoje, quando leio alguma coisa que escrevi algum tempo

9 Holanda, Sérgio Buarque de. RaIzes 1a ed., p.122.
10 Holanda, Sérgio Buarque de. RaIzes 18a ed., p.119.
n Eulálio, Alexandre. "Sérgio Buarque de Holanda, Escritor." In: Holanda, Sérgio Buarque,
RaIzes do Brasil, 18a. ed. Rio de Janeiro, José Olympio, 1984, p.xxix.
12 Andrade, Rodrigo M. F. de. "Singularidade e Multiplicidade de Sérgio". Revista do Brasil, Ano 3
n.6/1987. Rio de Janeiro, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro/ RioArte-Fundaçao Rio, p.86.
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atrás, obscuridades que eu não percebia, apesar das advertências de meus

amigos.13

A característica mais marcante do método de trabalho de Sérgio Buarque

é o apreço à pesquisa documental. Essa sua preocupação teve grande influência

no Departamento de História da USP e, mais genericamente, nos rumos da

historiografia brasileira.

A criação do Instituto de Estudos Brasileiros, da USP, por exemplo, foi

considerada por Sérgio Buarque sua maior contribuição à Universidade. No

documento em que o autor sugere a criação do Instituto está clara a sua

preocupação em estimular os estudos que visem as fontes documentais. São

objetivos do Instituto, segundo esse documento, "aplicação e desenvolvimento,

segundo critérios científicos, de métodos de abordagem de fontes inéditas ou

pouco acessíveis, (...) a utilização das fontes, a localização do documentário

conservado em arquivos de São Paulo ou fora de São Paulo".14

Assim como seu estilo, essa sua preocupação com as fontes documentais

veio com o tempo. Iniciou-se sobretudo após o seu ingresso no magistério como

assistente do professor Hauser, em 1936.

Antônio Cândido nos lembra que Monções e Caminhos e Fronteiras, os

primeiros livros de Sérgio Buarque após Raízes, iniciam uma nova fase na

produção intelectual do autor, pois ''foram concebidos e executados em fase

posterior ao seu magistério na Universidade do Distrito Federal (1936/1939),

onde foi a princípio assistente de Henri Hauser (contratado na França) e se

iniciou sob orientação deste nas técnicas da pesquisa sistemática, transpondo

para a investigação documentária o gosto que sempre teve pela erudição. "IS

13 Graham, R. "Uma Entrevista" ... p. 109.
14Holanda, Sérgio Buarque de. Documento, de 5/10/62, que propõe a criação do IEB. Revista do
Brasil, Ano 3 n.6/1987. Rio de Janeiro, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro/RioArte-Fundação
Rio, p.80.
IS CAndido, AntOnio. "Introdução" da segunda parte. In: Barbosa, Francisco de Assis (org.).
RaIzes de Sérgio Buarque de Holanda. Rio de Janeiro, Rocco, 1988, p.123.
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E o próprio Sérgio Buarque confirma este fato em duas oportunidades:

"Assim como Pirenne, Hauser era um dos grandes historiadores da época. Com

Hauser eu aprendi muito e começei a aplicar seu critério ao meu conhecimento

de estudos brasileiros aos quais, de fato, eu sempre havia me dedicado, mesmo

como curiosidade dispersa e mal dirigida."16

o convívio com Hauser e a responsabilidade de professor, diz o autor,

"haviam forçado a melhor arrumar, ampliando-os consideravelmente, meus

conhecimentos nesse setor [historiografia], e a tentar aplicar os critérios

aprendidos ao campo dos estudos brasileiros, a que sempre me havia devotado,

ainda que com uma curiosidade dispersa e mal educada."17

Essa sua preocupação com os documentos históricos está ligada, por

outro lado, cremos, à sua referida não aceitação de teorias rígidas na explicação

histórica.

Outra característica de seu método (se é que podemos dizer que tinha

um método, já que, segundo Maria Odila, Sérgio Buarque "objetaria inicialmente

contra a palavra método pela sua conotação de pensamento sistemático, que

considerava basicamente incompatível com o conhecimento propriamente

histórico. "18)é a recuperação de certos elementos do cotidiano para o campo da

história. É Antônio Cândido quem diz: "Nunca se tinha visto no Brasil uma

corrente hermenêutica de tanta intensidade ligar o esclarecimento das relações

sociais à aparente insignificância do gesto, do instrumento, do artefato. "19

E procurava recuperar não somente o gesto, o instrumento e o artefato,

como os atores muitas vezes esquecidos pela historiografia. Escreve Sérgio

Buarque no prefácio de Memórias de um Colono no Brasil: 1850, de Thomas

Davatz, que "Para estudar o passado de um povo, de uma instituição, de uma

16Graham, R. "Uma Entrevista" ... p. 105.
17Holanda, Sérgio Buarque de. Tentativas de Mitologia. São Paulo, Perspectiva, 1979, p.14.
18Dias, M. Odila da Silva. "Estilo ..." p.74.
19 Cândido, AntOnio. "mtrodução" da segunda parte. In: Barbosa, Francisco de Assis (org.).
Raizes de Sérgio Buarque de Holanda. Rio de Janeiro, Rocco, 1988, p.123.
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classe, não basta aceitar ao pé da letra tudo quanto nos deixou a simples

tradição escrita. É preciso fazer falar a multidão imensa dos figurantes mudos

que enchem o panorama de história e são muitas vezes mais interessantes e

mais importantes do que os outros, os que apenas escrevem a história. "20

A primeira característica de seu método, a preocupação documental, já

aparece em Raízes, mas com muito mais nitidez na segunda edição, que é muito

mais rica em exemplos, detalhes e provas documentais do que a prírneíra.» A

segunda característica, a recuperação do cotidiano e a terceira, a recuperação

dos "figurantes mudos", podem ser encontradas já desde a primeira edição.

Influências recebidas.

A nova história social dos franceses, a sociologia da cultura alemã, a

etnologia, Simmel, Tônnies, Friedrick Meinecke, Kantorowicz, Sombart, Weber e

Hegel são algumas das influências recebidas por Sérgio Buarque de Holanda,

conforme alguns comentadores, citados abaixo. Cada uma dessas influências

deve ser relativizada pelo que dissemos acerca da abrangência da cultura do

autor e de sua independência intelectual.

Cândido diz que "O seu respaldo teórico prendia-se à nova história social

dos franceses, à sociologia da cultura dos alemães, a certos elementos da teoria

sociológica e etnológica também inéditos entre nós. No tom geral, uma

parcimoniosa elegância, um rigor de composição escondido pelo ritmo

20 Holanda, Sérgio Buarque de. Prefácio do Tradutor. In: Davatz, Thomas. Memórias de um
Colono no Brasil: 1850. São Paulo, Martins e Ed. da USP, 1972, p. XLlVIXLV. (Segundo a
bibliografia contida no livro de Nogueira, Arlinda Rocha e outros (org.), Op. Cito p.128, o Prefácio
é de 1941.)
21 Aqui também a maioria dos comentadores não está atenta a este fato.
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despreocupado e às vezes sutilmente digressivo, que faz lembrar Simmel e nos

parecia um corretivo à abundância nacional."22

Cândido lembra ainda as influências de Hegel e Weber. No caso de

Hegel trata-se de uma influência menos direta. Sérgio Buarque adota, segundo

Cândido, "posições de tipo hegeliano."23

Mas, acima das influências, Cândido ressalta a originalidade do autor. A

"admirável metodologia dos contrários, que alarga e aprofunda a velha dicotomia

da reflexão latino-americana" de Sérgio Buarque não copia fielmente nem o "jogo

dialético dos conceitos" de tipo hegeliano, nem os tipos ideais de Weber. "Neste

processo, Sérgio Buarque de Holanda aproveita o critério tipológico de Max

Weber; mas modificando-o, na medida em que focaliza pares, não pluralidades

de tipos, o que lhe permite deixar de lado o modo descritivo, para retratá-los de

maneira dinâmica, ressaltando principalmente a sua interação no processo

histórico. "24

Essa metodologia dos contrários, adotada também em outras obras do

autor, atravessa todo o livro Raízes do Brasil, como mostra Cândido: "Trabalho e

aventura; método e capricho; rural e urbano; burocracia e caudilhismo; norma

impessoal e impulso afetivo - são os pares que o autor destaca no modo-de-ser

ou na estrutura social e política, para analisar e compreender o Brasil e os

brasi leiros."25

Maria Odila também comenta a respeito do hegelianismo na obra de

Sérgio Buarque "Desde o seu primeiro livro, Sérgio Buarque de Holanda valia-se

do conceito da dialética hegeliana para expressar a mudança no processo

histórico". Mas, "a marca da dialética de Hegel cabe aqui como um dos traços

22 cãndtdc, AntOnio. "O significado de 'Raizes do Brasil' ". In: Holanda, Sérgio Buarque de.
Rafzes do Brasil, 18a ed. Rio de Janeiro, José Olympio, 1984, p. xí.
23 cãndído, A. "O significado ...' " p.xlii.
24 CAndido, A. "O significado ...' " p.xlii.
25 cãnotdo, A. "O significado ...' " p.xliii.
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assimilados e reorganizados, dentro do seu prisma historista, sem ortodoxia e

sem doqmatismo".>

Quanto a Weber, a influência mais direta e visível em Raízes do Brasil,

diz Cândido: "E a essa altura, Sérgio Buarque de Holanda emprega, penso que

pela primeira vez no Brasil, os conceitos de 'patrimonialismo' e 'burocracia',

devidos a Max Weber, (... )"27

Em entrevistas a Marcos Coelho e a Richard Graham e no seu livro

Tentativas de Mitologia,28 Sérgio Buarque diz ter escrito Raízes sob forte

influência de Max Weber. Por isso, vamos nos deter um pouco mais nessa

influência.

Vários temas são comuns a Weber e Sérgio Buarque. Segundo Gabriel

Cohn, o grande tema de Weber é "o capitalismo moderno e o processo de

racionalização da conduta de vida da qual ele é expressão. "29

Ora, é nossa interpretação que Raízes do Brasil expressa também essa

preocupação básica, só que limitada à realidade brasileira e utilizando, muitas

vezes, outras expressões. É a questão da modernidade, no sentido da palavra

que estamos adotando aqui.

A preocupação com nossas raízes coloniais e, particularmente, com

aspectos de nossa tradição que limitavam nosso desenvolvimento, as

26 Dias, Maria Odila Leite da Silva. "Sérgio Buarque de Holanda, historiador." In: Sérgio Buarque
de Holanda. coí. Grandes Cientistas Sociais, Vol. 51. São Paulo, Ed. Ática, 1985, p.17. E Maria
Odila exemplifica, na mesma página: "Era através desse confronto de forças contraditórias que
estudava as dificuldades enfrentadas pelos colonizadores, até chegarem a superar as formas
importadas da Península Ibérica: o seu desamparo inicial ante a natureza desconhecida, o
confronto da cultura adventícia com a indígena e, aos poucos, a ação transformadora do meio,
gerando novas formas de sobrevivência."
27 Cândido, A. "O significado ...' " p.xlvi.
Notar que Cândido ressalta, na frase, mais uma vez, o fundamento sociológico (e não psicológico)
de um dos temas de Raizes do Brasil.
28 "Os livros de Weber e um pouco as lições de Meinecke, em Berlim, indicando-me novos
caminhos, deixarão sua marca na minha Teoria da América." (Holanda, Sérgio Buarque de.
Tentativas de Mitologia. São Paulo, Perspectiva, 1979, p.30) [Teoria da América é como o autor
chamava os esboços iniciais de Raizes, escritos na Alemanha.)
29 Cohn, Gabriel. lntrodução. In: Max Weber. 5a. ed. (Coletânea organizada por Gabriel Cohn)
Col. Grandes Cientistas Sociais, Vol. 13. São Paulo, Ed. Ática, 1991, p.13.
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"sobrevivências", é o grande eixo de Raízes do Brasil. Weber designa de

tradicionalismo esse conjunto de obstáculos não especificamente econômicos ao

desenvolvimento do capitalismo moderno: "O oponente mais importante contra o

qual o 'espírito' do capitalismo - no sentido de um estilo de vida normativo e

revestido de um ética - teve de lutar, foi esse tipo de atitudes e reação às novas

situações, que podemos designar como tradicionalismo."30

O personalismo, que segundo o autor limitou a implantação do espírito do

capitalismo entre os ibéricos (e conseqüentemente entre nós), por exemplo, é um

dos temas principais de Raízes e tem relação direta com Weber.

A temática do aventureiro e do trabalhador, em Raízes, acompanha de

perto a do capitalismo aventureiro de Weber. Segundo este, "a gênese do

espírito capitalista no meu sentido do termo pode ser pensada como a passagem

do romantismo das aventuras econômicas para a conduta racional da vida

econômica" [itálicos nossos]"

O homem cordial, como veremos, é o homem não racional (e, portanto,

não moderno) por excelêncía.»

A dificuldade de criarmos no Brasil uma verdadeira burocracia pública

(racional, profissional e impessoal) é outro tema de Raízes que, sem dúvidas,

remete aos estudos de Weber.

A temática dos fundamentos da legitimidade do poder levantada por

Weber, o poder tradicional, o carismático e o legal,33 também aparece em

Raízes, não exatamente nos mesmos moldes.

30 Weber, Max. A Ética Protestante e o Esplrito do Capitalismo. 2a. ed. Brasília, Ed. USP e
Pioneira, 1981, p.37.
31 Texto de Weber citado por Cohn. Gabriel. Op. cit., p.24, sem referências bibliográficas.
32 Como exemplo podemos citar: "Um negociante de Filadélfia manifestou certa vez a André
Siegfried seu espanto ao verificar que, no Brasil como na Argentina, para conquistar um freguês
tinha necessidade de fazer dele um amigo". (Holanda, Sérgio Buarque de. Raizes do Brasil, 18a
ed. Rio de Janeiro, José Olympio, 1984, p.109.)
33Weber, Max. Ciência e Pol/tica - Duas Vocações. São Paulo, Cultrix, p. 57/58. (sem indicação
de ano de edição)
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o tema do desenvolvimento das cidades e da mudança de mentalidade

que esse processo provoca também é outro ponto de contato entre as obras de

Weber e Reizes,» Richard Morse, em um ensaio sobre Sérgio Buarque, diz, "A

influência weberiana é clara [em Raízes] e, numa época em que Weber era bem

pouco conhecido nos meios acadêmicos da América Latina e do Norte, utilizou

estudos sobre burocracia e cidades bem como a mais óbvia Ética Protestante. "35

Também podemos reconhecer a influência weberiana em Raízes do Brasil

quando Sérgio Buarque diz, neste livro, que muitos atores políticos da história do

Brasil ficariam surpresos se lhes apontassem que "uma ação moralmente

recomendável pode ser praticamente ineficaz ou nociva."36Nos termos de Weber

trata-se da diferenciação que se deve fazer entre a ética da responsabilidade e a

ética de convicção.

Além de todas essas proximidades,37 há o fato de que Weber, o "mais

eminente sociólogo moderno'',> segundo Sérgio Buarque, é citado várias vezes

em Relzes.»

Como vimos, a influência weberiana é nítida em Raízes; contudo, tem

sido exagerada, nesta e em outras obras de Sérgio Buarque, a influência de

historiadores alemães. Este fato deve-se, provavelmente, a duas circunstâncias,

34 Weber é explicitamente citado no contexto da interpretação que Sérgio Buarque faz das
relações entre cidades e o mundo rural. (Holanda, Sérgio Buarque de. RaIzes do Brasil. 1a ed. Rio
de Janeiro, José Olympio, 1936, p.51)
35 Morse, Richard M. "Meu amigo Sérgio". In: Revista do Brasil, Ano 3 n.6/1987. Rio de Janeiro,
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro/RioArte-Fundação Rio, p.130.
36 Holanda, Sérgio Buarque de. RaIzes do Brasil. 1a ed. Rio de Janeiro, José Olympio, 1936,
p.158.
37 Não obstante tudo o que foi dito acima, na edição revista de RaIzes do Brasil podemos
encontrar uma crítica a Weber, que, pelo conteúdo, pode ser entendida como uma defesa do
próprio livro de $érgio Buarque: "Podem-se acolher com reservas as tendências, de que não se
acha imune o grande sociólogo, para acentuar em demasia, na explanação de determinados
fenômenos, o significado das influências puramente morais ou intelectuais em detrimento de
outros fatores porventura mais decisivos. No caso, o da influência do 'espírito protestante' na
formação da mentalidade capitalista em prejuízo de movimentos econômicos, cujo efeito se fez
sentir em particular nos países nórdicos onde vingaria a predicação protestante, principalmente
calvinista." (Holanda, Sérgio Buarque de. RaIzes do Brasil, 18a ed. Rio de Janeiro, José Olympio,
1984, p.114)
38 Holanda, Sérgio Buarque de. RaIzes do Brasil. 1a ed. Rio de Janeiro, José Olympio, 1936,
p.114.
39 Weber é citado 6 vezes na edição revista.
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a de ter morado na Alemanha e a de ter escrito um ensaio sobre Ranke.w De

fato, como ele mesmo diz, na Alemanha freqüentou "de maneira assistemática"

aulas de Friedrick Meinecke e leu Kantorowicz, Sombart e Weber. Mas,

prossegue, o fato de ter vivido na Alemanha "não é suficiente para dizer que eu

era influenciado pelos historiadores alemães. (...) Florestan Fernandes, o editor

de uma série de antologias, sabia que eu lia alemão e pediu-me que escolhesse

um historiador alemão, qualquer um que eu quisesse, e selecionasse alguns

textos da sua obra. Assim eu escolhi Ranke, fiz algumas leituras, selecionei os

textos, e escrevi uma introdução de 55 páginas para eles. "41 Sérgio Buarque fala

que neste e em outros casos não houve influência direta.

40 Holanda, Sérgio Buarque de. "O atual e o inatual em L. von Ranke." In: Ranke, Leopold von.
(Coletânea organizada por Sérgio B. de Holanda) Col. Grandes Cientistas Sociais, Vol. 8. São
Paulo, Ed. Ática, 1979.
41 Graham, R. "Uma Entrevista"... p. 104.
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Capítulo 111Visões acerca do caráter de Raízes do Brasil.

Há uma certa discordância entre os críticos quanto ao caráter geral de

Raízes do Brasil, se obra sobre o caráter nacional, se obra de cunho ideológico

ou se, efetivamente, análise histórica e sociológica.

Vejamos apenas algumas dessas avaliações. Vamos começar com o

estudo de Dante Moreira Leite sobre as ideologias do caráter nacional, não

apenas pelo critério cronológico, mas principalmente porque suas idéias, contidas

originalmente na tese de 1954, exerceram razoável influência nos meios

acadêmicos. 1

Segundo o autor, os primeiros teóricos do caráter nacional, do século

XIX, foram Gobineau, Taine e Fouillée. Os pontos fundamentais das teorias

produzidas por eles e por outros teóricos do caráter nacional, inclusive

posteriores, seriam: explicação pela raça, pelo ambiente geográfico e, às vezes,

pelas condições histórico-culturais.

Seria possível atribuir a esses primeiros teóricos do caráter nacional a

"aceitação de um evolucionismo linear, cuja meta é a sociedade ocídentaí't.? um

"Iamarckismo social", que admitiria que as transformações sobrevindas são

transmitidas hereditariamente às gerações seguintes e um darwinismo social,

teoria segundo a qual a evolução se faria em termos de "luta pela vida", com

sobrevivência do mais apto. Em muitas dessas teorias poder-se-ia notar a

existência de caracteres fixos nos povos ou raças.

1 o estudo de Dante Moreira Leite a que estamos no referindo, Caráter Nacional Brasileiro.
Descrições das caracterlsticas psico/6gicas do brasileiro através de ideologias e estereótipos, foi
originalmente uma tese de Doutoramento apresentada à cadeira de Psicologia da Faculdade de
Filosofia Ciências e Letras da USP em 1954, posteriormente transformado em livro e revisado,
numa segunda edição, em 1969. Tivemos oportunidade de ler a tese publicada no Boletim da
mencionada faculdade, de 1959, e confrontar a obra com a edição revista, de modo que quando
as diferenças entre as publicações forem significativas para o nosso estudo, iremos mencioná-Ias.
2 Leite, Dante Moreira. Caráter Nacional Brasileiro. Descrições das caracterlsticas psicológicas do
brasileiro através de ideologias e estereótipos. Boletim n.230. Psicologia n.7, Faculdade de
filosofia, ciências e letras da USP. São Paulo, 1959, p.22.
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Segundo Leite, essas teorias seriam questionadas pela antropologia, pela

psicologia, pela sociologia e pela genética. Com isso desaparece o próprio

conceito de caráter nacional.'

o autor, em seguida, analisa obras de vários autores brasileiros - os

ideólogos do caráter nacional brasileiro - escritas, grosso modo, entre 1900 e

1950. Esses autores estariam imbuídos, uns mais e outros menos, de uma

ideologia do caráter nacional, próxima da criada pelos teóricos europeus

citados.'

Vejamos o que entende Leite por ideologia do caráter nacional:

"Se é verdade que os ideólogos explicam os traços psicológicos como

conseqüência de alguns fatores básicos - a raça, o meio geográfico, a história, a

cultura, - a partir da descrição, a vida brasileira é compreendida como

conseqüência desses traços psicológicos. Dizendo de outro modo, não se

procura descrever a vida econômica e, mais amplamente, a vida social como

responsável pelas condições de desenvolvimento do Brasil. Ao contrário, a vida

mental é que seria a responsável por toda a vida nacional.OIS

Continua Leite: "Essa é também a descrição de Sérgio B. de Holanda, ao

apontar o tipo de exploração econômica como conseqüência do espírito de

aventura, e apenas secundariamente determinada pelas condições de terra e da

situação econômica da Europa."6

3 Segundo o autor, a antropologia substitui raça por cultura, isto é, propõe a independência da
cultura (Boas, Robert Lowie) com relação às raças. A sociologia confirma as teorias
antropológicas e propõe novas explicações. A Psicologia Diferencial (Klineberg), mostra que
diferenças encontradas entre raças na mesma cultura devem-se a critérios sociais de segregação
e não de condicionamento ou determinismo biológico. Finalmente, a genética afasta a idéia da
transmissibilidade dos caracteres adquiridos e da evolução e os estudos críticos de estereótipos
(estereótipos apresentam uma realidade falseada pelo interesse ou pela posição de seus
portadores) ajudam a mostrar o caráter arbitrário das teorias do caráter nacional.
4 sao estudados: Affonso Celso, Euclides da Cunha, Manoel Bomfim, Oliveira Viana, Paulo
Prado, Sérgio Buarque de Holanda, Affonso Arinos de Mello Franco, Artur Ramos, Fernando de
Azevedo, Gilberto Freyre e João Cruz Costa. Para Leite, tanto os teóricos europeus quanto os
autores brasileiros citados eram, na verdade, mais ideólogos que teóricos já que suas proposições
careciam de fundamentação científica.
S Leite, D. Moreira. Caráter Nacional p.187.
6 Leite, D. Moreira. Caráter Nacional p.187/188.
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Tentaremos mostrar, entre outras coisas, nos capítulos seguintes que

Sérgio Buarque trabalha com esses dois níveis, se é que os podemos separar, o

da "vida econômica e social" e o da "vida mental", apontados por Dante M. Leite.

Pelo que se depreende do texto, Dante M. Leite atribui ao nosso autor um

certo culturalismo, isto é, uma visão fixa de cultura, segundo a qual a cultura de

um povo praticamente não muda e tem um peso nas sociedades muito maior do

que, por exemplo, a economia, a política e a organização institucional. Haveria,

deste modo, em Raízes, uma supervalorização dos fatores "culturais" em

detrimento de outros.

Acreditamos, contudo, que os valores culturais apontados por Sérgio B.

de Holanda, em Raízes, não eram considerados imutáveis; pelo contrário,

estavam em constantes modificações em decorrência de modificações na

economia, na organização social, no próprio meio cultural ou ainda na potltica.?

Na verdade, todos esses fatores tinham relevância para o autor. Concebia a

história como sendo extremamente dinâmica devido às influências recíprocas de

todos esses fatores, ainda que muitos traços culturais pudessem ser

considerados como "sobrevivências".

Prossegue Leite: "todos [os ideólogos, entre eles Sérgio Buarque]

consideram os traços psicológicos como responsáveis pela vida nacional. "8

Dante M. Leite, ao contrapor ideologia e ciência, atribui caráter ideológico

às análises de Sérgio Buarque. Segundo Leite, para efeito do que vai

desenvolver, ideologia é uma descrição que não se fundamenta em observações

7 Em texto posterior a Raizes do Brasil, provavelmente do fim da década de 40, Sérgio Buarque
explica qual o conceito de cultura que utiliza. Para ele cultura é o "conjunto global de crenças,
idéias, normas de vida, valores, técnicas, tipos de produção e de artefatos que o indivíduo, em
geral, recebe da sociedade antes como um legado tradicional do que em conseqüência de sua
atividade criadora." (p.38) No mesmo texto diz que é um engano de interpretação entender cultura
como uma "suposta entidade metafísica, pairando acima das vontades e dos atos dos homens."
(Holanda, Sérgio Buarque de. Tentativas de Mitologia. São Paulo, Perspectiva, 1979, p.38.)
8 Leite, D. Moreira. Car~ter Nacional ... p.188.
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cientificamente conduzidas. Diz, sobre as ideologias (ou pretensas teorias) do

caráter nacional:

"A examiná-Ias de acordo com critérios mais recentes ou mais modernos

evidentemente deveríamos rejeitá-Ias como falsas, tanto é verdade que não

utilizaram os princípios científicos de Antropologia ou Psicologia Social (...)."9

No livro publicado a partir de sua tese, Dante M. Leite detém-se um

pouco mais na obra de Sérgio Buarque. Segundo ele, Raízes apresenta três

linhas de pensamento:

"(...) descrição intuitiva do brasileiro de classe alta; a descrição da

passagem da vida rural para a vida urbana; a discussão das virtual idades

políticas do Brasil, através de uma análise da coerência entre a cultura importada

e a realidade nacional. «io

A primeira linha de pensamento do livro de Sérgio Buarque, segundo

Dante M. Leite, é a descrição psicológica do brasileiro, mas da classe alta, o que

não é percebido por Sérgio Buarque.!'

"A segunda linha refere-se à passagem de uma sociedade rural para uma

sociedade urbana; aqui Sérgio B. de Holanda utiliza dados da Sociologia (...)."12

Sérgio Buarque, segundo Leite, cita os conceitos de comunidade/sociedade e de

relações primárias/secundárias, que são europeus, mas afirma a peculiaridade da

situação brasileira.

Terceira linha: política. "Em conclusão, sugere que qualquer revolução só

obteria êxito se estivesse de acordo com o que denominaria o caráter nacional -

embora o autor não empregue a expressão. No entanto, como antes já admitiu

9 Leite, D. Moreira. Caráter Nacional ... p.173.
10 Leite, Dante Moreira. Caráter Nacional Brasileiro. (2a. ed. revista, refundida e ampliada). São
Paulo, Pioneira, 1969, p.291.
11 Leite, D. M. Caráter (2a. ed. rev., ref. e ampliada). p.291.
12 Leite, D. M. Caráter (2a. ed. rev., ref. e ampliada). p.292.
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que esse caráter está em transformação, essa hipótese perde grande parte de

sua força. "13

É de se notar que Leite admite agora que o caráter nacional está,

segundo Sérgio Buarque, em transformação, o que foge um pouco da própria

idéia de caráter nacional, segundo a qual esse seria um traço fixo da psicologia

de um povo e, por isso, idéia falsa e ideológica.

Dante M. Leite percebe agora que o livro de Sérgio Buarque não se

enquadra bem no panorama que traçou sobre os ideólogos do caráter nacional,

mas não reformula seu julgamento geral: "Em resumo, Sérgio B. de Holanda

percebe as transformações na vida social, mas, apesar disso, continua preso à

idéia de características nacionais, de um passado que determina o presente. Daí

as inevitáveis contradições de seu ensaio - que continua válido, não por sua

teoria global, mas por algumas observações parciais e reconstrução histórica de

alguns episódios e de alguns aspectos de vida brasileira."14

13 Leite, D. M. Caráter (2a. ed. rev., ref. e ampliada). p.293.
14 Leite, D. M. Caráter (2a. ed. rev., ref. e ampliada). p.293. Adalberto Marson, analisando o
livro de Dante M. Leite, tece os seguintes comentários e esclarece quais seriam, segundo Leite,
as contradições de Raizes do Brasil:
"Reconhece Dante M. Leite no sociólogo e historiador consagrado de Raizes do Brasil (1936) a
conservação, através de outros prismas e menos sectariamente que em autores já estudados, das
características psicológicas, inclusive na sua colocação de modeladoras da realidade. Incide
nessa posição metodológica ao fazer gravitar a história ocorrida no Brasil em tomo da
'cordialidade'. As contradições de Sérgio Buarque de Holanda seriam derivadas, em primeiro
lugar, de uma situação de classe (...); e, em segundo lugar, da impossibilidade de generalizar
observações relativas a fenômenos em transformação - o que, por sinal, era admitido pelo próprio
historiador ao escrever seu famoso ensaio. Isso quer dizer que a obra de Sérgio Buarque de
Holanda, válida em alguns aspectos e reconstruções históricas parciais, é falha na sua teoria
global." (Marson, Adalberto. "Sobre a Ideologia do Caráter Nacional: uma Revisão." Revista de
História. N.86, abril/junho de 1971. sao Paulo, p.522)
Marson lembra ainda outro aspecto da contradição a que Leite se refere. A contradição seria
devido à tentativa de "conciliação de uma tradição ideológica (o caráter nacional) e as análises
sociológicas objetivas". (Marson, A. "Sobre a Ideologia ..." p.522)
Marson critica Leite por se contentar "com esclarecer as conclusões de compromisso direto (ou
indireto) dos ideólogos no presente em que viviam, isto é, decifrando o teor e o significado ulterior
das idéias e mecanismos de pensamento no que tinham de simples máscaras das posições
políticas dos ideólogos ou mentalidade da classe a que pertenciam." (Marson, A. "Sobre a
Ideologia ..." p.524) Marson critica igualmente a "perspectiva linear e progressiva adotada para a
estruturação interna da tese". (Marson, A. "Sobre a Ideologia ..." p.526)
Diríamos nós que essa perspectiva linear reflete a concepção teórica de Dante M. Leite a respeito
do progresso nas ciências sociais, concepção que perpassa todo o livro. Para Leite, as modernas
técnicas sociológicas sepultaram os estudos anteriores. Esses têm interesse apenas na medida
em que, como peças de museu, puderem, por contraste, ressaltar as qualidades dos estudos
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Como Dante M. Leite, Carlos Guilherme Mota, em seu livro Ideologia da

Cultura Brasileira. (1933-1974)15 faz um recorte amplo da produção intelectual

brasileira.

A respeito da caracterização de Raízes, e comentando análises de outros

autores, Mota diz:

"Obra de difícil classificação, dentro dos padrões tradicionais, reúne e

combina elementos retirados da História Social, da Antropologia, da Sociologia,

da Etnologia e da Psicologia. Como a de Gilberto Freyre, propõe até hoje

problemas para o analista: segundo Emília Viotti da Costa, seria um trabalho de

Psicologia Social, ou simplesmente uma obra ideológica sobre o caráter nacional

brasileiro, cujo foco estaria localizado na descrição intuitiva do brasileiro de

classe alta, segundo Dante Moreira Leite."16

Alfredo Bosi faz a apresentação do livro de Mota. Vejamos o que tem a

dizer sobre Raízes do Brasil. Gilberto Freyre e Sérgio B. de Holanda apresentam

uma leitura do Brasil "rica e fascinante, servida embora por uma psicologia social

antiquada, amante de tipologias humorais e contrastes retóricos, tudo embalado

complacentemente por uma prosa literária, mais solta no primeiro, mais travada

ao gosto antigo no segundo, ambas sinuosamente esquivas à dialética das

classes cujos ângulos mais agudos elas encurvam sob a mole de notações

eruditas e documentos pitorescos. É o ensaísmo das causas étnicas, das

concausas geográficas e das subcausas psicológicas, descontraído então pela

posteriores. No mesmo sentido, Mota critica Dante M. Leite por sua crença exagerada na
superação das ideologias através das ciências e das técnicas de investigação. (Vide, por
exemplo: Mota, Carlos Guilhenne. Ideologia da Cultura Brasileira. (1933-1974). (4a. ed.). São
Paulo, Ática, 1980, p.242.)
Marson não entra no mérito das análises de Leite sobre os vários livros considerados
representativos de uma certa ideologia, pois considera que seria natural num livro de síntese
encontrar certas considerações questionáveis. Excepcionalmente, contudo, e significativamente
para n6s, Marson considera necessário fazer reparos quanto à análise de Raizes do Brasil.
Marson, além de dizer que o autor reproduz equívocos a respeito do "homem cordial", ainda
aponta existirem certas precariedades, deformações e reduções apressadas quanto à análise do
livro de Sérgio Buarque. (Marson, A. "Sobre a Ideologia ..." p.528.)
15 Mota, Carlos Guilhenne. Ideologia da Cultura Brasileira. (1933-1974). (4a. ed.). São Paulo,
Ática, 1980.
16Mota, C. G. Ideologia ... p.31.
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experiência norte-americana em Gilberto Freyre e pela prática modernista em

Suarque de Holanda. Daí o caráter singularmente misto de ambas, oscilantes

entre o arcaico e o contemporâneo.

A mestiçagem, em Gilberto Freyre, como no velho Sílvio Romero, e a

posição excêntrica da Ibéria amarrada ao psiquismo luso, em Sérgio Suarque,

acabam respondendo por traços indeléveis da civilização brasileira, e acabam

ocupando o lugar que caberia, na visão de outros intérpretes (como Caio Prado

Jr., por exemplo), ao sistema colonial e ao concurso, que nele se operou, dos

regimes escravista e mercantil."?

Solivar Lamounier é outro estudioso que se detém em Raízes do Brasil.

Vejamos as suas apreciações gerais sobre o livro.

Um dos temas principais do livro, segundo Lamounier, é o desajuste entre

Estado e Sociedade, ou "entre as instituições formais e as formas efetivas de

vida.( ...) Tratava-se de encontrar, pela reflexão histórica e sociológica, as causas

ou origens do desajuste entre Estado e Sociedade. Este é o tema da época."18

Lamounier, discordando dos autores anteriormente mencionados,

considera que o livro trabalha com "reflexão histórica e sociológica" e não com

psicologia social ou intuições.

Nessa mesma linha de raciocínio, na frase abaixo, Lamounier, diz com

todas a letras que Raízes contém "efetivamente análise sociológica".

17 Bosi, Alfredo. "Um Testemunho do Presente." In: Mata, Canos Guilherme. Ideologia da Cultura
Brasileira. (1933-1974). (4a. ed.). são Paulo, Ática, 1980, p.11.
No nosso entender, as causas étnicas são desprezadas por Sérgio Buarque em Raizes. As
geográficas, igualmente, apesar de por vezes restarem certos termos que lembram essa tradição.
Discordamos também de Bosi quando detecta em Raizes do Brasil "traços indeléveis" da
civilização brasileira. Ora, iremos mostrar, mas isso também é lembrado por alguns
comentadores, que a análise apresentada no livro é dínãmíca. O autor está atento às mudanças
na sociedade brasileira e essa percepção perpassa todo o livro, apesar do que dissemos acima
sobre uma certa permanência de determinados traços culturais sob a forma de "sobrevivências".
18Lamounier, Bolivar. "Raízes do Brasil." Revista do Brasil, Ano 3 n.6/1987. Rio de Janeiro,
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro! RioArte-Fundação Rio, p.S6.
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"A afirmação de que Raízes do Brasil é efetivamente análise sociológica

se prende sobretudo à circunstância de que, nele, faz Sérgio Buarque uma

análise de influências recíprocas entre os componentes da estrutura social e

cultural brasileira, em vez de mera descrição de 'sobrevivência' ou da mera

prescrição de 'remédios' políticos."19

Mesmo ao fazer um reparo a Raízes, na frase abaixo, Lamounier indica

que o livro trabalha com os fatores "sócio-culturais" e não psicológicos; não faz

ideologia do caráter nacional, para usarmos esses termos.

"Com a experiência destas quatro décadas, não é difícil perceber na

análise de Sérgio Buarque uma acentuação algo exagerada dos fatores menos

palpáveis, sócio-culturais, como condicionantes da nossa escassa capacidade

organizativa." [itálicos nossosl=

Lamounier denuncia certos equívocos de interpretação em relação a

Raízes do Brasil: "Houve quem visse na prosa de Sérgio Buarque um sentimento

de nostalgia próprio de intelectuais conservadores. (...) E houve, e há, é claro, a

legião dos simplistas acadêmicos para quem mais vale o esquematismo das

interpretações acadêmicas, ou a nova escolástica que se compraz em catalogar

'instâncias' e 'níveis de análise', do que descer realmente ao conteúdo das

coisas."21

Octávio lanni escreve que Sérgio B. de Holanda, Oliveira Viana, Caio

Prado Jr., Roberto Simonsen e outros: "Conseguiram reinterpretar a história do

país, explicar o presente e descortinar algumas tendências futuras. São autores

que inauguram interpretações, codificam o conhecimento acumulado até então,

reinterpretam momentos cruciais de história, conferem aura científica às suas

explicações, estabelecem estilos de pensamento."22

19Lamounier, B. "Raízes " p.57.
20 Lamounier, B. "Raízes " p.57.
21Lamounier, B. "Raízes " p.57.
22 lanni, Octávio. A Idéia de Brasil Moderno. São Paulo, Brasiliense, 1992, p.39/40.
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Acrescenta ainda que Sérgio Buarque, em Raízes, representa uma

perspectiva cultural, histórica e democrática nas ciências sociais. E que podemos

notar no autor uma perspectiva do Brasil a partir do Rio de Janeiro,

diferentemente dos casos de Gilberto Freyre, que representaria uma perspectiva

do nordeste, ou de Caio Prado Jr. ou Roberto Simonsen, perspectiva paultsta.»

Ortiz, ao dizer que Sérgio B. de Holanda e Caio Prado Jr. estão na

origem da universidade brasileira, parece considerar, que há em Raízes análise

sociológica e não meramente descrições intuitivas sobre o caráter nacional.

Contudo, mais à frente no livro, Ortiz tende a concordar> com a seguinte crítica

de Corbisier: "Existe na história intelectual brasileira uma tradição que em

diferentes momentos históricos procurou definir a identidade nacional em termos

de caráter brasileiro. Por exemplo, Sérgio Buarque de Holanda buscou as raízes

do brasileiro na 'cordialidade', Paulo Prado na 'tristeza', Cassiano Ricardo na

'bondade'; outros escritores procuraram encontrar a brasilidade em eventos

sociais como o carnaval ou ainda na índole malandra do ser nacional. A crítica de

Corbisier visa esses autores quando eles tentam descobrir os traços definitivos

do caráter brasileiro. Considerar o homem nacional através de elementos como

'cordialidade', 'bondade', 'tristeza', corresponderia a atribuir-lhe um caráter

imutável, à maneira de uma substância filosófica."25

Hélio Jaguaribe faz comentários sobre a cordialidade, o aventureiro e o

trabalhador e outros temas de Raízes do Brasil. Restrinjamo-nos a comentar dois

pontos. O primeiro é que Hélio Jaguaribe vê em Raízes história e sociologia da

cultura.>

23 lanni, O. A Idéia ... p.43.
24 Ortiz menciona a "justeza da crítica" (Ortiz, Renato. Cultura Brasileira e Identidade Nacional.
São Paulo, Brasiliense, 1985, p.137.)
25Ortiz, R. Cultura Brasileira ... p.137.
26 Jaguaribe, Hélio. "Raízes do Brasil e a transição para a sociedade de massas." In:
Mascarenhas, Sérgio. (org.) RaIzes e perspectivas do Brasil. Campinas, Papirus e Ed. da
Unicamp, 1985, p.20.
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o segundo ponto é quanto à questão do caráter nacional. Jaguaribe

escreve que Raízes é uma "obra que procurou compreender a natureza do

homem brasileiro, essa coisa que se vem chamando de caráter nacional e, ao

fazê-lo, tentou interpretá-lo, não apenas por uma descrição dos seus traços mais

salientes, mas surpreendendo e acompanhando o mecanismo formativo deste

caráter nacional."27

E prossegue sua crítica: "creio que é necessário introduzir uma certa

cautela, relativamente a todos os exercícios de análise do que se chama de

'caráter nacional'. Isto porque há uma propensão no sentido de que o modelo

ideal, em que consiste o caráter nacional, embora seja produto, como no caso

específico de Sérgio Buarque, de uma análise que tem um encaminhamento

estritamente histórico, conduza, ao se chegar ao modelo, a uma fixação que pode

privar tal modelo de validade histórica. A verdade é que não há caráter nacional

permanente. Em todos os países, o que se designa de 'caráter nacional' tem uma

duração condicionada por sua história, conforme as fases e as épocas pelas

quais esta passa."28

Em suma, Jaguaribe reconhece que a análise de Sérgio Buarque tem

"encaminhamento estritamente histórico", porém chega a uma ''fixação'' do que

seria o caráter brasileiro. A crítica seria válida se realmente Sérgio Buarque

estivesse em busca de um caráter nacional, o que acreditamos não é o caso.

Além do mais, nosso próprio autor nos adverte em Raízes sobre a dinâmica dos

fatos sociais por ele analisados e descritos. Estava ciente e problematizava a

questão das profundas transformações por que passava a sociedade brasileira à

época. Realmente, talvez muitos tenham utilizado mal as idéias contidas no livro

e tenham atribuído um caráter fixo às imagens criadas, por Sérgio Buarque, mas

trata-se agora de um mau uso das suas análises (às vezes por má compreensão

e às vezes por má fé) e não um defeito delas mesmas. No caso específico do

27Jaguaribe, H. "Raízes " p.20.
28Jaguaribe, H. "Raízes " p.25.
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homem cordial, talvez Sérgio Buarque tenha errado apenas em não prever as

repercussões e as confusões que a idéia traria.

Fernando Henrique Cardoso também escreveu sobre Raízes. Quanto ao

tipo de análise feita por Sérgio Buarque, diz: "Não estamos, portanto, diante de

uma análise de tipo meramente cultural das características herdadas ou recriadas

pelos brasileiros, nem do ensaio que intui sem buscar apoio nos fatos; nem da

descrição do que ocorre, como se da soma de muitos fatos pudesse resultar um

conhecimento novo. Sérgio Buarque interpreta, sintetizando, analisando,

instruindo e apontando alternativas."29

Wilson Martins ao enxergar muito bem a ambigüidade política contida em

Raízes do Brasil e até mesmo sua posição autoritária, como veremos, acaba por

negar os aspectos mais originais do livro (sua análise sociológica e histórica) e,

desse modo, por colocá-lo ao lado de Retrato do Brasil, de Paulo Prado. Nesse

sentido, Wilson Martins diz que o livro trata de psicologia.

"Conforme o título desde logo sugere, Sérgio Buarque de Holanda

retomava desde as origens, nas Raízes do Brasil, o estudo de nossa formação

enquanto nacionalidade, mas o seu 'retrato do Brasil' é essencialmente

psicológico e comparativo: ele opõe o 'aventureiro' ao 'trabalhador', o acaso ou a

desordem ao método, o rural ao urbano, o conceito burocrático ao conceito

heróico de Estado (caudilhismo), e assim por diante. Em substância, o livro não

vai além do Retrato do Brasil, numa direção, e de Casa Grande & Senzala na

outra, (...)"30

Vemos, portanto, que as opiniões acerca da cientificidade do livro de

Sérgio Buarque dividem-se. Basicamente, há os que nele vêem apenas

elucubraçães originais sobre o caráter nacional, que na verdade não existe, e os

29 Cardoso, Fernando Henrique. "Brasil: as Raízes e o Futuro". Revista do Brasil, Ano 3 n.6/1987.
Rio de Janeiro, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro/ RioArte-Fundação Rio, p.54.
30 Martins, Wilson. História da Intelig(mcia Brasileira, Volume VII (1933-1960). São Paulo, Cultrix
e Ed. da USP, 1979, p.79
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que julgam que o autor faz análise histórica e sociolóçica.» Tendemos a

concordar com os últimos e pretendemos mostrar ao longo do trabalho,

particularmente na sua segunda parte, o porquê.

31 Sem querer exagerar na identidade entre o pensamento de Weber e as idéias expressas em
RaIzes, o fato de Weber não aderir à temática do "caráter nacional" pode indicar indiretamente a
não adesão também de Sérgio Buarque a essas teorias. Segundo H. H. Gerth e Wright Mills,
Weber rejeita "concepções como 'caráter nacional' (...)". (Mills, C. Wright e H. H. Gerth.
Introdução. In: Weber, Max. Ensaios de Sociologia. 4a ed.. Rio de Janeiro, Zahar, 1979, p.8S/8S)
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Capítulo IV Uma alma comum.

Procederemos agora a uma análise detida de Raízes do Brasil, tentando

observar como seus principais conceitos, temas e idéias são apresentados,

desenvolvidos e retomados, salientando aqueles pontos mais diretamente

relacionados a nossa hipótese principal sobre a questão do impasse da

modernidade nele presente.

Verificaremos que praticamente todos os temas contidos no livro ganham

organicidade ao considerarmos que a questão da modernidade é o seu centro.

Paralelamente, destacaremos trechos que iluminem alguns outros pontos

por nós considerados importantes, quer por não terem sido notados

suficientemente pela crítica, quer por terem sido tomados equivocadamente.

Herança européia.

o título do primeiro capítulo do livro, "Fronteiras da Europa", já introduz a

primeira preocupação de Sérgio Buarque: até que ponto pudemos desenvolver

uma cultura própria, americana, ou brasileira, e até que ponto apenas

reproduzimos a cultura européia e, mais especificamente, a cultura ibérica, ou a

portuçuesa.' Ou então, de que forma a cultura européia se modificou em

resposta ao ambiente americano. Podemos dizer que temos uma cultura própria,

ainda que formada por tradições díspares em contato? O português, aqui no

Brasil, conseguiu ou quis preservar seu modo de vida, sua visão de mundo? O

escravo, sendo escravo, e considerando-se que veio de diferentes regiões, tribos

1 Fernando Henrique Cardoso afinna, e concordamos, que o primeiro problema tratado pelo livro
é que "somos uma herança ibérica, mas recriada." (Cardoso, Fernando Henrique. "Brasil: as
Raízes e o Futuro". Revista do Brasil, Ano 3 n.6/1987. Rio de Janeiro, Prefeitura da Cidade do Rio
de Janeiro/ RioArte-Fundação Rio, p.52). Diz também que o livro não louva nem menoscaba esta
nossa ligação com Portugal.
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e nações africanas e que, portanto, provinha de ambientes culturais

heterogêneos, teve condições de manter sua tradição de origem e de transmiti-Ia

de modo a, juntamente com os nativos americanos e os portugueses, criarem

uma civilização nova? A colonização, imprimindo um modo de vida próprio,

colocando em contato todos esses elementos, foi suficiente para criar uma

civilização brasileira? Estas questões, que se relacionam com a questão da

identidade nacional, relacionam-se igualmente com a questão da modernidade de

várias formas. Primeiro, para sabermos como e para onde vamos, temos que

saber quem somos. Segundo, até que ponto esta nossa herança nos impede de

desenvolver novas formas de organização social, mais próprias de nosso tempo.

É este o ponto principal.

Vejamos com vagar como se desenvolve este primeiro capítulo.

"Todo estudo compreensivo da sociedade brasileira há de destacar o fato

verdadeiramente fundamental de constituirmos o único esforço bem sucedido, e

em larga escala, de transplantação da cultura européia para uma zona de clima

tropical e subtropical. "2

A primeira frase do primeiro capítulo do livro, reproduzida acima, já

merece alguns comentários. A cultura brasileira é européia, ainda que o

transplante a tenha transformado. A afirmação pode parecer óbvia, mas dirige-se,

sem dúvida, contra visões ultranacionalistas da época, notadamente contra os

integralistas. Veremos oportunamente outros motivos pelos quais a afirmação

não é tão óbvia assim. Por ora, diremos apenas que o fato de nossa cultura ser

européia é mais um motivo pelo qual é lícito nos mirarmos nos países europeus e

almejarmos atingir os mesmos níveis de desenvolvimento, embora Sérgio

Buarque seja extremamente crítico em relação a posturas imitativas. Não estamos

condenados a viver e a nos ver como país marginalizado. Há no texto, neste

caso, uma postura otimista que o diferencia de posições pessimistas da época

2 Holanda, Sérgio Buarque de. RaIzes do Brasil. 1a 00. Rio de Janeiro, José Olympio, 1936, p.3.
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(como, por exemplo, a de Paulo Prado). O esforço transplantador da cultura

européia foi, apesar de tudo, bem sucedido. Quanto à referência geográfica, além

de não ficar claro a quem nos comparamos favoravelmente, há a reprodução do

costume da época de utilizar estes termos, geralmente para exagerar a influência

desses fatores geográficos na história e na cultura. Não poderíamos dizer,

entretanto, que Sérgio Buarque segue esta tendência de explicar fenômenos

sociais por fenômenos geográficos; pelo contrário, ele se contrapõe a ela. Tem-

se destacado corretamente que o autor foi um dos que inauguraram linhas de

pensamento livres desses vícios. Os termos geográficos não têm aqui valor

explicativo; provavelmente, sua utilização explica-se, tão somente, por um

cacoete lingüístico, ao qual o autor não conseguiu escapar, mas que não

conservará, pelo menos na mesma intensidade, na edição revista. Assim, o

mesmo trecho na edição revista é modificado para:

"A tentativa de implantação da cultura européia em extenso território,

dotado de condições, se não adversas, largamente estranhas à sua tradição

milenar, é, nas origens da sociedade brasileira, o fato dominante e mais rico em

conseqüências. "3

Além da diferença quanto à utilização de termos geográficos e naturais e

de estilo literário, muito mais límpido na edição revista, a comparação dos textos

acima citados revela outras diferenças significativas. Em primeiro lugar, "esforço

bem sucedido de transplantação", transforma-se em "tentativa de implantação".

Em segundo lugar, há o acréscimo de: "nas origens de sociedade brasileira". Em

terceiro lugar, as condições aqui encontradas foram "estranhas" à tradição

européia. Essas três modificações são representativas da evolução do

pensamento do autor; evolução essa captada pela diferença entre as edições,

como já mencionado. Analisando estes trechos especificamente, através das três

modificações apontadas acima, podemos observar que na edição revista há a

3 Holanda, Sérgio Buarque de. Raizes do Brasil, 18a ed. Rio de Janeiro, José Olympio, 1984, p.3.
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idéia de que se nossa cultura é européia, ela sofreu não poucas transformações

no nosso meio:

1) afinal, foi apenas uma "tentativa de implantação" e não uma "transplantação"

plena de sucesso;

2) afinal, a importância do fato prende-se agora, prioritariamente, às "origens" de

nossa sociedade e, finalmente,

3) em decorrência de condições "estranhas" às encontradas na Europa, essa

tradição não permanece a mesma, mas modifica-se.

Essas três modificações, apesar de sutis, apontam para um único fato

significativo, qual seja, os onze anos que decorreram entre as edições, o tempo e

as pesquisas, levaram o autor a valorizar mais os fatores internos que alteraram

nosso legado sócio-cultural; o que pode ser verificado também pelo livro

Monções, publicado originalmente em 1945, isto é, dois anos antes da revisão de

Raízes do Brasil. Sérgio Buarque, na introdução à primeira edição de Monções

diz que pretendia colocar as monções setecentistas num quadro mais amplo, de

forma a analisar "aspectos significativos da implantação e expansão, em terra

brasileira, de uma civilização adventícia. Aqueles aspectos, precisamente, em

que tal civilização, colocada perante contingências do meio, pôde aceitar,

assimilar e produzir novas formas de vida, revelando-se até certo ponto criadora e

não somente conservadora de um legado tradicional nascido em clima estranho."

[itálicos nossosj-

Voltando ao texto de Raízes:

"Trazendo de países distantes as nossas formas de vida, nossas

instituições e nossa visão do mundo e timbrando em manter tudo isso em um

4 Holanda, Sérgio Buarque de. Monções. 2a. 00. sao Paulo, Alfa-Omega, 1976, p.XVII.
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ambiente muitas vezes desfavorável e hostil, somos ainda uns desterrados em

nossa terra. OIS

Aqui o importante não é apenas nossa ligação com a Europa, mas o

conflito entre essa cultura e nosso ambiente, o conflito entre nossa herança

européia e as condições próprias de nossa terra. A tradição cultural européia foi

gestada ao longo dos séculos e é, portanto, adaptada às condições européias. A

transposição repentina dessa tradição para terras longínquas não se dá sem

conflitos. Somos "desterrados", isto é, há um lapso entre nossas idéias e nossa

vivência, não soubemos ainda criar uma cultura e uma tradição próprias que nos

tirassem da condição de desterrados, de estrangeiros em nosso próprio país.

Veremos que esta será uma contradição reiteradamente denunciada por Sérgio

Buarque no livro (e por vários outros autores, sob diferentes aspectos e

denominações: bovarismo, idéias fora do lugar, etc). Equacionarmos o problema

de nossa modernidade passa, pelo menos, por entendê-Ia.

Pretende o livro verificar a possibilidade de se "resolver' a contradição

apontada acima, ou seja, "investigar até que ponto poderemos alimentar no

nosso ambiente um tipo próprio de cultura."6

Por isso dizíamos acima que a questão de nossa herança não era nada

óbvia como poderia parecer à primeira vista. É uma herança problemática.

Há os problemas pontuais (pontuais apenas sob este ponto de vista)

dessa herança, em torno dos quais irá girar a maior parte do livro, como, por

exemplo, o personalismo dos ibéricos que nos limita, entre outras coisas, na

capacidade de nos associarmos, a herança rural-colonial, o patriarcalismo, as

conseqüências do escravismo, etc.

E há o problema mais geral que é o apontado acima, isto é, houve uma

tentativa de transposição rápida e violenta de uma cultura, sendo que o "normal"

S Holanda, Sérgio Buarque de. Rafzes do Brasil. 1a ed. Rio de Janeiro, José Olympio, 1936, p.3.
6 Holanda, S. Buarque de. Rafzes ... 1a ed., p.3.
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é que a cultura de um povo desenvolva-se, transforme-se, adapte-se, molde-se,

paulatinamente e de acordo com as condições locais? (não condições da

geografia física, mas condições econômicas, populacionais, históricas, religiosas,

políticas, etc). Esta é a grande questão explícita do livro: se poderemos

desenvolver uma cultura própria; questão esta que é, em grande parte, como

vimos, a questão também do Modernismo e que poderíamos enxergar como o elo

de ligação entre as preocupações literárias iniciais de Sérgio Buarque e o

historiador maduro que se tornou.

Após ter indicado o objetivo mais geral do livro, como apontado acima,

qual seja, o de investigar se poderemos desenvolver uma cultura própria, o autor

nos diz que irá antes "investigar até que ponto representamos nele [no nosso

ambiente] as formas de vida, as instituições e a visão do mundo de que somos

herdeiros e de que nos orgulhamos."8

A frase acima indica, como falávamos, que as questões a serem tratadas

no decorrer do livro referem-se principalmente à nossa herança cultural (e não

apenas Ibérica, mas também brasileira: economia colonial, escravismo, etc).

Desta herança, o autor irá destacar alguns pontos principais. Quais? É nossa

hipótese que apontará justamente os pontos que representam, no seu entender,

entraves ao nosso ingresso na modernidade.

A posição de Sérgio Buarque a respeito da predominância cultural entre

nós é, resumidamente, a de que Brasil e Portugal têm uma "alma comum"> que a

nossa associação a Portugal se dá através de uma "tradição longa e viva, (...), a

despeito de tudo quanto nos separa. Podemos dizer que de lá nos veio a forma

7 "( ... ) o certo é que todo fruto de nosso trabalho ou de nossa preguiça participa fatalmente de um
estilo e de um sistema de evoluções naturais a outro clima e a outra paisagem" (Holanda, S.
Buarque de. Raizes do Brasil. 1a ed. Rio de Janeiro, José Olympio, 1936, p.3.)
8 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.3.
9 Holanda, S. Buarquede. RaIzes 1a ed., p.15.



103

atual de nossa cultura; o resto foi matéria plástica, que se sujeitou mal ou bem a

essa forma. "10

Cruz Costa, em obra da década de 50, na qual desenvolve esse tema da

herança Ibérica, tem raciocínio bastante parecido com o de Sérgio Buarque (que,

aliás, é citado várias vezes na obra). Diz Cruz Costa que "A Europa nos impôs as

suas línguas, a sua religião, as suas formas de vida, em suma, a sua civilização.

Nós, da América, não temos o direito de falar de uma civilização propriamente

americana. Somos um prolongamento, um ramo novo talvez, da civilização

ocidental. Podemos, no entanto, falar de uma multiforme experiência americana,

a que se veio formando lentamente, nestes quatro séculos de esforço de

construção de povos e de adaptação da civilização ocidental às condições do

nosso continente. "11

A idéia que Costa salienta é a de nossa ligação inevitável e irrecusável

com o mundo ocidental. Apesar das influências culturais que nos aportaram o

negro e o índio, "o elemento branco, o conquistador - o luso - foi aquele que mais

decisiva influência exerceu sobre a nossa vida intelectual. Foi ele que nos ligou à

civilização ocidental."12

Idéia semelhante expressa Maria Arminda do Nascimento Arruda com sua

inspirada frase: "Herdeiros da Europa fomos, no entanto, versáteis na feitura do

arranjo. "13

Algo interessante em Raízes é que seu autor procura se distanciar tanto

dos que louvam desmesuradamente nossa ligação originária com Portugal como

dos que a menosprezam.

10 Holanda, S. Buarque de. Raizes ... 1a ed., p.15.
11Costa, João Cruz. ContribuiçlJo à História das Idéias no Brasil. 2a. ed. (1a. ed. de 1955). Rio de
Janeiro, Oivilização Brasileira, 1967, p.4.
12Costa, J. Cruz. ContribuiçlJo ... p.15/16.
13Arruda, Maria Arminda do Nascimento. Mitologia da Mineiridade. SAo Paulo, Brasiliense, 1990,
p.15.
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Por um lado, a colonização sul americana foi um grande feito histórico e

se Portugal a realizou é porque "Nenhum outro povo do Velho Mundo achou-se

tão bem armado para se aventurar à exploração regular e intensa das terras

próximas à linha equinocial". 14

Por outro lado, "Essa exploração dos trópicos não se fez, é verdade, por

um empreendimento metódico e racionalizado, não emanou de uma vontade

construtiva e enérgica: fez-se antes com desleixo e certo abandono. Dir-se-ia

mesmo que se fez apesar de seus autores."1S

Entre os que cultivavam posições lusófobas estavam os que se apoiavam

na realizações dos holandeses no Brasil. As virtudes da experiência holandesa

no Brasil e principalmente o benefício que teríamos se os holandeses fossem os

nossos colonizadores, ou se tivessem sucesso em nos arrebatar de Portugal,

transformaram-se em verdadeiro mito histórico.

Colonização holandesa no Brasil.

A análise de Sérgio Buarque sobre a experiência holandesa no Brasil,

além de procurar desfazer mitos, fornece um termo de comparação com a

colonização portuguesa. Coloca lado a lado projetos colonizadores diferentes e é,

nesse sentido, mais rica do que a comparação entre as colonizações da

Américas espanhola e portuguesa.

Os traços culturais prevalecentes na Holanda à época eram opostos aos

de Portugal: "O que faltava em plasticidade aos holandeses, sobrava-lhes, sem

dúvida, em espírito de empreendimento metódico e coordenado, em capacidade

de trabalho e em coesão social."16 Mas o tipo de colonos que nos puderam enviar

14 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.19.
1S Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.19/20.
16 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.33.
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"era o menos adequado a um país em formação". 17Os colonos enviados por eles

eram, como os ibéricos, aventureiros ou mercenários. Faltavam-lhes, contudo, a

maleabilidade e a adaptabilidade dos portugueses. Era uma "população

cosmopolita, instável, de caráter predominantemente urbano."18 Não souberam

se desvencilhar de seu caráter urbano e desenvolver atividades agrícolas do tipo

das desenvolvidas pelos portugueses, quiseram construir uma economia

excessivamente urbana para a época e o lugar:

"Seu generoso empenho de fazer do Brasil uma extensão tropical da

pátria européia sucumbiu desastrosamente, ante a inaptidão que mostraram para

fundar a prosperidade da terra nas bases que lhe seriam naturais, como, bem ou

mal, já o tinham feito os portugueses. Segundo todas as aparências, o êxito

destes resultou justamente de não terem sabido ou podido manter a própria

distinção com o mundo que vinham povoar. Sua fraqueza foi a sua força. "19

Este projeto de fundar uma nova pátria, se é que fosse esse realmente o

intento, somente seria viável, provavelmente, se, como a Inglaterra, contasse a

Holanda com uma população "excedente" suficiente:

"O malogro de várias experiências coloniais dos Países Baixos no

continente americano, durante o século XVII foi atribuído em parte, e talvez com

justos motivos, à ausência, na mãe-pátria, de descontentamentos que impelissem

à migração em larga escala. "20

Os holandeses procuravam manter as rígidas hierarquias às quais

estavam acostumados, "Estimulando assim, de modo prematuro, a divisão

clássica entre o engenho e a cidade, entre o senhor rural e o mascate, a divisão

que encheria mais tarde toda a história pernambucana. "21

17Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.33/34.
18Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.34.
19Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.36/37.
20 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 18a ed., p.32.
21 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.35.
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Através das características da tentativa de colonização dos holandeses,

como falamos, é que melhor podemos apreender as características da empresa

portuguesa: "Ao contrário do que sucedeu com os holandeses, o português

entrou em contato íntimo e freqüente com a população de cor. Mais do que

nenhum outro povo da Europa, ele cedia com docilidade ao prestígio

comunicativo dos costumes, da linguagem e das seitas dos indígenas e negros.

Americanizava-se ou africanizava-se, conforme fosse preciso. "22 Os holandeses

manifestam, neste caso, mais uma vez, sua excessiva rigidez.

O contraste entre Recife e outras cidades do país esclarece outra

característica da sociedade brasileira, qual seja, a excessiva ruralização que será

um dos grandes temas de Raízes: "Ao passo que em todo o resto do Brasil as

cidades continuavam simples e pobres dependências dos domínios rurais, a

metrópole pernambucana 'vivia por si'. "23 O autor acresce que a "notável

empresa colonial [dos holandeses], só muito dificilmente transpunha os muros da

cidade e não podia implantar-se na vida rural de nosso nordeste, sem desnaturá-

la e perverter-se. "24

O autor vê também nas razões do fracasso holandês causas lingüísticas

(argumento bastante implausível, temos que admitir) e religiosas. Estas últimas

atuaram duplamente. No sentido de dificultar a integração do invasores ao país,

pois a religião protestante exigia de seus adeptos e os estimulava a manifestar

maior rigidez (novamente) de costumes e de caráter; sem falar da dificuldade que

normalmente já existe em habitar em um país de diferente convicção religiosa. E

atuaram, principalmente, no sentido inverso, isto é, na dificuldade que os

habitantes locais tinham para aceitar a religião dos holandeses: "Importante, além

disso [da língua holandesa ser menos acessível aos negros e índios do que o

22 Holanda, S. Buarque de. Raizes 1a ed., p.38.
23 Holanda, S. Buarque de. Raizes 1a ed., p.35.
24 Holanda, S. Buarque de. Raizes 1a ed., p.36. As cidades desempenharam, segundo o autor,
por muito tempo - mais tempo do que seria necessário ou desejável - um papel totalmente
secundário na sociedade brasileira em detrimento do mundo rural. Veremos este ponto mais à
frente. Aqui quisemos apenas mostrar o contexto no qual esta questão inicialmente aparece.
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português], é que, ao oposto do catolicismo, a religião reformada, trazida pelos

invasores, não oferecia nenhuma espécie de excitação aos sentidos ou à

imaginação dessa gente, e assim não proporcionava nenhum terreno de

transição por onde sua religiosidade pudesse acomodar-se aos ideais cristãos.">

Dante Moreira Leite aponta a análise da experiência holandesa no Brasil

como um exemplo das contradições de Raízes: "Inicialmente, o autor nos diz que

os portugueses são caracteristicamente aventureiros e que este traço explica não

só a colonização do Brasil como muitos dos traços psicológicos do brasileiro

atual. Mas, de outro lado, ao explicar o pequeno ou nenhum êxito da colonização

holandesa no Brasil, atribui esse fracasso ao fato de que os holandeses não

conseguiram trabalhadores, mas apenas aventureiros para a tarefa. ''26 Podemos

observar, pelas passagens citadas acima, que, realmente, Sérgio Buarque diz

que os holandeses trabalhadores não estavam disponíveis naquele momento e

que, por isso, os que vieram eram aventureiros; todavia, não souberam criar uma

civilização agrícola, eram por demais apegados aos centros urbanos. Nem todos

os aventureiros tinham a "plasticidade" dos portugueses; nem espanhóis nem

holandeses possuíam a adaptabilidade dos portugueses. Daí a razão de seu

fracasso, além das outras, como vimos acima. De qualquer forma, a ênfase não

está nas características psicológicas de portugueses e holandeses e sim no

projeto colonizador. Se os holandeses que vieram para o Brasil fossem

trabalhadores rurais protestantes, dispostos a trabalhar a terra, talvez o

empreendimento tivesse sucesso, como nos Estados Unidos (Nova Inglaterra)

com os ingleses. Os holandeses eram aventureiros, como espanhóis e

portugueses, mas, como dissemos, não souberam desenvolver atividades

agrícolas, nem se integrar às atividade que já estavam aqui instaladas, daí o seu

fracasso. Por isso, Dante M. Leite equivoca-se ao apontar uma contradição no

25 Holanda, S. Buarqüe de. RaIzes... 18a ed., p.35.
26 leite, Dante Moreira. Caráter Nacional Brasileiro. Descrições das caracterlsticas psicológicas
do brasileiro através de ideologias e estereótipos. Boletim n.230. Psicologia n.7, Faculdade de
filosofia, ciências e letras da USP. SAo Paulo, 1959, p.131.
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texto e ao considerar que Sérgio Buarque faz uma análise essencialmente

psicológica.

Personalismo.

o personalismo é a primeira característica brasileira herdada apontada

pelo autor. A comparação entre a Península Ibérica e outras regiões da Europa

mostra que "nenhum [país europeu] desenvolveu a tal extremo essa cultura da

personalidade, que parece constituir o traço mais decisivo na evolução da gente

hispânica, desde tempos imemoriais".»

As primeiras definições (ou descrições, por serem um pouco

impressionistas ainda) do personalismo, esta verdadeira "originalidade

nacional"28 dos espanhóis e portugueses, encontram-se logo a seguir no texto: os

traços do personalismo se destacam pela "importância particular que [os ibéricos]

atribuem ao valor próprio da pessoa humana, à autonomia de cada um dos

homens em relação aos semelhantes".29

Esta atitude personalista poderia parecer à primeira vista uma qualidade,

mas aqui o que se destaca é que esta característica tornará difícil a associação

entre os homens e, conseqüentemente, a própria democracia e o capitalismo

moderno, entre outras conseqüências negativas, como veremos.

Ao longo de Raízes do Brasil, Sérgio Buarque apresenta vários exemplos

ou ilustrações do personalismo. Por exemplo:

27 Holanda, S. Buarque de. RaIzes ... 1a ed., p.S. Notar que se o personalismo é um traço atual do
ntspãntco, isso se deve a um fator cultural e não psicológico. Por isso, é mais apropriado dizer
que o personalismo constitui um traço cultural que psicológico. Outra maneira de dizer o mesmo
poderia ser a utilização do termo psicologia social; contudo, agindo assim correríamos o risco de
deslocar o eixo da análise, que é sem dúvida histórico, social e cultural.
28Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.S.
29Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.S.
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"Essa concepção [personalista] espelha-se fielmente em uma palavra

bem hispânica - 'sobranceria' - palavra que indica inicialmente a idéia de

superação. Mas a luta e a emulação que ela implica eram tacitamente admitidas e

admiradas, engrandecidas pelos poetas, recomendadas pelos moralistas e

sancionadas pelos governos."30

A primeira das çonseqüências negativas dessa concepção personalista é

que dela "resulta largamente a singular tibieza das formas de organização, de

todas as associações que impliquem solidariedade e ordenação entre esses

povos. Em terra onde todos são barões não é possível acordo coletivo durável, a

não ser por uma força exterior respeitável e temida."31

Desponta na frase acima uma das principais matrizes de nosso

autoritarismo endêmico, do caudilhismo latino-americano, tema freqüente em

Raízes do Brasil.

Outra demonstração da força do personalismo refere-se ao fato de que

"Os privilégios hereditários, que, a bem dizer, jamais tiveram influência muito

decisiva nos países de estirpe ibérica, pelo menos tão decisiva e profunda como

nas terras onde criou raízes o feudalismo, não precisaram ser abolidos neles

para que se firmasse o princípio das competições individuais. "32 Ou seja, o

personalismo fez com que as barreiras de classe não fossem plenamente

respeitadas. De modo que não foi necessário um confronto direto e aberto entre a

burguesia ascendente e a nobreza quando o capitalismo começou a se fazer

presente nesses países.

Com isso, introduz-se um outro grande tema do livro, a ausência de

revolução burguesa em Portugal e no Brasil, que será tratado adiante.

30Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.5.
31Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.5
32Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.6.
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o personalismo leva "à frouxidão da estrutura social, à falta da hierarquia

organizada"33 em Portugal e no Brasil:

"Os elementos anárquicos sempre frutificaram aqui facilmente, com a

cumplicidade ou a indolência displicente das instituições e costumes. As

iniciativas, mesmo quando se quiseram construtivas, foram continuamente no

sentido de separar os homens, nunca de os unir. Os decretos dos governadores

nasceram em primeiro lugar da necessidade de se conterem e de se refrearem as

paixões e as opiniões dos homens, só raramente da pretensão de se associarem

as suas forças. "34

Vemos aqui mais dois elementos importantes na interpretação de Sérgio

Buarque. O personalismo leva a uma certa desordem social porque o sujeito vê,

acima de tudo, aquilo que o diferencia dos demais e não aquilo que o une; deste

modo não se cria coesão social mínima. O outro ponto que já se vislumbra nesta

passagem, e que será desenvolvido ao longo de Raízes de diferentes pontos de

vista, é a relação entre as leis e a prática social. Na passagem em questão, trata-

se de realçar que as leis no Brasil não surgem, em geral, de uma necessidade

social percebida e interpretada pelos governantes. A estrutura legal não afirma

um direito, não é positiva, neste sentido, e sim negativa, pretende apenas

controlar, reprimir. Assim, a lei não é vista como um direito, mas como algo

exterior e contra o sujeito.3s

Quanto à falta de hierarquia apontada acima, cabem algumas palavras.

Sérgio Buarque explica que o "próprio princípio da hierarquia",36 que se funda em

privilégios, "nunca chegou a importar entre nós. (...) O prestígio pessoal,

33Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.6.
34 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.6.
3S Segundo DaMatta, no Brasil, o indivíduo encontra-se marginalizado, à mercê das regras
universais e impessoais que governam a nação [nação aqui tem sentido próprio, em
contraposlção à sociedade). O que conta é o indivíduo como uma rede de relações, enquanto
'pessoa' ou 'gente' e não o indivíduo, que é a unidade exclusiva e fundamental do Estado
moderno. (vide DaMatta, Roberto. "Brasil: uma Nação em Mudança e uma Sociedade Imutável?"
Revista Estudos Históricos. Rio de Janeiro, vol. 1 n.2. 1988.)
36Holanda, S. Buarque de. RaIzes ... 1a ed., p.9.
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independente do nome herdado, prevaleceu continuamente nas épocas mais

gloriosas da história das nações ibéricas. Neste ponto, ao menos, elas se podem

considerar legítimas pioneiras da mentalidade moderna."37

Como entender esta alegada falta de hierarquia se muitas vezes

consideramos a sociedade brasileira como altamente hierarquizada? No Brasil de

hoje, evidentemente, não existe a hierarquia dos nobres, da corte, da realeza,

mas há uma série de sinais distintivos de hierarquia, como moradia, formação

escolar, proximidade com instâncias de poder, modo de vestir, etc. Não são

apenas sinais de status que diferenciam iguais, mas marcas que delimitam

diferentes níveis de direitos e deveres, e, em determinados casos, privilégios.

Uma pessoa "de bem" não é normalmente levada à delegacia para

"averiguações". Uma pessoa "distinta" recebe tratamento distinto numa agência

pública ou privada (e mesmo na prisão). As palavras que diferenciam

hierarquicamente as pessoas são incontáveis, como "pé-de-chinelo", ''figurão'',

"um qualquer", "um zé-ninguém", "um coitado", "doutor", "patrão", "bacana", etc. E

essa hierarquia é aceita, reproduzida e exigida mesmo pelas classes mais

desfavorecidas por esse sistema hierárquico. O favelado com emprego fixo está

acima do favelado que faz "biscates". O morador de uma casa pobre perto de

uma favela está muito acima da condição social de seus indesejáveis vizinhos. E

assim estabelece-se toda uma rede de relações hierárquicas. Também há a

hierarquia no trabalho, que muitas vezes estabelece-se mais pela amizade ou

parentesco com os patrões do que pelo cargo, há a hierarquia pela "qualidade" e

quantidade das amizades, da capacidade de arregimentar "favores", etc. Tem

havido entre nós inúmeras barreiras para impedir ou dificultar a mobilidade social

baseada apenas nos princípios tipicamente capitalistas. Neste sentido, a

sociedade brasileira é hierarquizada, mas há também uma ampla margem de

mobilidade (ainda que menos entre classes do que entre categorias sociais)

37Holanda, S. Buarque de. RaIzes ... 1a ed., p.9.
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baseada em mecanismos complexos, formais e informais." Por isso, fala Sérgio

Buarque acima, um pouco ironicamente, em uma "mentalidade moderna", isto é,

no sentido de que no Brasil as distinções nunca foram tão fixas, rígidas,

baseadas em linhagens seculares, como ocorria, por exemplo, na França feudal,

embora saibamos que a compra de títulos e privilégios era uma prática comum

naquele e em outros países, principalmente na época da transição do feudalismo

para o capitalismo. No caso de Portugal, a hierarquia não deixava de existir,

apenas ela não era extremamente rígida, tinha caráter permeável: a nobreza

lusitana "jamais logrou constituir uma aristocracia fechada. "39

Na primeira edição não consta uma prova (ou uma conseqüência) a mais

do personalismo da cultura portuguesa, agravado pelas condições de vida no

Brasil (trabalho escravo, latifúndio, etc):

"No Brasil, a organização dos ofícios segundo moldes trazidos do reino

teve seus efeitos perturbados pelas condições dominantes: preponderância

absorvente do trabalho escravo, indústria caseira, capaz de garantir relativa

independência aos ricos, entravando, por outro lado, o comércio e, finalmente,

escassez de artífices livres na maior parte das vilas e cidades."4QAssim, a ética

do trabalho, que se contrapõe à ética da aventura, e que veremos

posteriormente, não teve esse impulso que poderia ter tido se se tivessem

desenvolvido entre nós as atividades profissionais duradouras e regulares,

abrangidas e regulamentadas pelas corporações de ofício de origem medieval. O

38 Um autor que trabalha muito essa questão da hierarquia na sociedade brasileira atual, e em
quem nos inspiramos livremente nesse comentário, é o antropólogo Roberto DaMatta, em vários
de seus trabalhos.
39 Holanda, S. Buarque de. RaIzes ... 1a ed., p.9.
Em outro texto, diz Sérgio Buarque que durante o Renascimento as nações ibéricas
apresentavam uma "fisionomia acentuadamente moderna por muitos aspectos." Mas, acentua o
autor, "aparentemente" moderna, já que era fruto de uma longa tradição e não algo novo.
(Holanda, S. Buarque de. "Mentalidade Capitalista e Personalismo". Digesto EcontJmico, São
Paulo, ano 111, n.28, p.31, março de 1947.)
40 Holanda, S. Buarque de. RaIzes ... 18a ed., p.27.
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Brasil contrasta, neste ponto, com outros países da América Latina, onde se

encontram fartas manifestações da presença e atuação destas corporações."

o desenvolvimento de outras profissões "burguesas" também foi

obstruído pelas condições locais citadas acima: "Poucos indivíduos sabiam

dedicar-se a vida inteira a um só mister sem se deixarem atrair por outro negócio

aparentemente lucrativo. E ainda mais raros seriam os casos em que um mesmo

ofício perdurava na mesma família por mais de uma geração, como acontecia

normalmente em terras onde a estratificação social alcançara maior grau de

estabilidade. "42

Vemos uma vez mais, no trecho abaixo, uma das principais

conseqüências do personalismo, a incapacidade de associação duradoura:

"O que sobretudo nos faltou para o bom êxito desta e de tantas outras

formas de labor produtivo foi, seguramente, uma capacidade de livre e duradoura

associação entre os elementos empreendedores do país. "43

No Brasil, a associação entre os homens, quando se dá, não tem bases

racionais, é baseada em laços pessoais, emocionais: "Nossa sociedade era

assim, um organismo amorfo e invertebrado, apenas revolvido aqui e ali,

freqüentemente, pelas lutas entre facções, entre regionalismos e entre famílias

poderosas, que se disputavam a preeminência ou que tinham contas a ajustar.

Nesses casos, havia agregação fundada em emoções e sentimentos comuns,

mas que desapareciam prontamente, apenas se tornassem supérfluos os laços

que associavam momentaneamente os homens. "44

41 O avanço do capitalismo na Europa teve que destruir ou limitar muito a força destas
corporações. Contudo, o que importa para Sérgio Buarque é argumentar que estas corporações,
se por um lado obstavam o desenvolvimento do trabalho livre, por outro lado, agiam no sentido
de disciplinar o trabalhador, de desenvolver a habilidade e as técnicas artesanais e
manufatureiras e, finalmente, estavam associadas a um sistema de valores no qual o trabalho era
enaltecido, ou seja, a uma ética do trabalho.
42 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 18a ed., p.28.
43 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 18a ed., p.29.
44 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.32.
Comparar com o mesmo trecho da edição revista: "As agregações e relações pessoais, embora
por vezes precárias e, de outro lado, as lutas entre facções, entre famílias, entre regionalismos,
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A família colonial rural brasileira proporcionou ao personalismo herdado

um amplo campo de aplicação e de desenvolvimento:

"Representando - como já notamos - o único setor onde o princípio de

autoridade é indisputado, a família colonial fornecia a idéia mais normal do poder,

da respeitabilidade, da obediência e da submissão. Resultava dessa

circunstância um predomínio quase exclusivo, em todo o mecanismo social, dos

sentimentos próprios à comunidade doméstica, naturalmente particularista e

antipolítica, uma invasão do público pelo privado, do Estado pela Família.

Explicam-se largamente, .corn isso, a nossa adaptação difícil ao princípio do

Estado democrático, (...) e também os obstáculos, (...), que se ergueram contra a

formação de um aparelhamento burocrático eficiente entre nós." [itálicos

nossosjs

Além da atualidade marcante do trecho acima, podemos nele observar

desde já, através dos trechos em itálico, a preocupação do autor, em Raízes do

Brasil, com as dificuldades que certas características de nossa formação histórica

e social trouxeram para o ingresso do país na modernidade; em outros termos,

com os entraves que encontramos para o equacionamento de nossa

modernização econômica, política e social, como já mencionamos.

No trecho abaixo a preocupação com a modernidade é ainda mais nítida.

Continuando a falar da questão da família colonial e tendo em vista a

sobrevivência dos sentimentos baseados nesta família, mesmo muito tempo

depois de findo o período colonial, Sérgio Buarque nos diz:

"Assim, o peculiar da vida brasileira por essa época parece ter sido uma

acentuação singularmente enérgica do afetivo, do passional, do irracional, e uma

estagnação, ou antes um afrouxamento correspondente das qualidades

faziam dela [da sociedade brasileira] um todo incoerente e amorfo." (Holanda, S. Buarque de.
Raizes ... 18a ed., p.31) A diferença aqui, quanto ao conteúdo, não é muito grande, mas
observamos claramente a mudança na expressão do autor, que se tomou mais clara e concisa.
4S Holanda, S. Buarque de. RaIzes ... 1a ed., p.89.
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ordenadoras, discriminadoras, racionalizadoras. Quer dizer, exatamente o

contrário do que poderia convir a uma população em vias de se organizar

politicamente, de acordo com os conceitos modernos." [itálicos noseosl=

o trecho acima não poderia deixar mais clara a preocupação do autor

com o desenvolvimento da racionalidade na sociedade brasileira e, portanto, da

modernidade. Ou seja, nos moldes da discussão weberiana de modernidade,

Sérgio Buarque vê no Brasil fatores limitativos à plena efetivação do espírito

característico dos tempos atuais, a racionalização das várias esferas da vida

social, particularmente das esferas econômica e política. A família brasileira do

tipo colonial (mesmo após o período colonial), patriarcal, formada no seio de uma

sociedade rural autárquica e escravagista, eivada e disseminadora-? de

elementos "passionais", "irracionais" e "afetivos", representaria um obstáculo,

uma trava, ao desenvolvimento da "racionalização", da "ordem", da

"discriminação", desenvolvimentos próprios das sociedades modernas em

contraposição às tradicionais.«

Abaixo mais alguns trechos ajudam a reforçar esta hipótese. Fazem parte

de uma nota ao capítulo IV de Raízes do Brasil com o título sugestivo de "Aversão

às Virtudes Econômicas" que foi acrescentada ao livro na edição revista.

Já no primeiro trecho, abaixo, podemos observar uma nítida influência

weberiana. A racionalização, componente essencial da modernidade e do

46 Holanda, S. Buarque de. RaIzes ... 1a ed., p.32133.
47 "O quadro familiar toma-se, assim, tão poderoso e exigente, que sua sombra persegue os
indivíduos mesmo fora do recinto doméstico. A entidade privada precede sempre, neles, a
entidade pública. A nostalgia dessa organização compacta, única e intransferível, onde
prevalecem necessariamente as preferências fundadas em laços afetivos, não podia 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 família colonial
fornecia a idéia mais normal de poder, da respeitabilidade, da obediência e da coesão entre os
homens. O resultado era predominarem, em toda a vida social, sentimentos próprios à
comunidade doméstica, naturalmente particularista e antipolítica, uma invasão do público pela
privado, do Estado pela família." (Holanda, S. Buarque de. RaIzes ... 18a ed., p.SO.)
48 Na edição revista o trecho comentado aqui não apresenta diferença significativa, exceto pela
supressão do final da frase: "de acordo com os conceitos modernos." É possível que esta
supressão tenha contribuído para que alguns críticos do livro, que em geral basearam-se na
leitura da edição revista, não dessem muita importância para a questão da preocupação com a
modernidade nele presente e, diríamos, de fundamental ímportãncta para sua compreensão.
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capitalismo moderno, é associada à despersonalização. Portanto, o

personalismo, que acabou viscejando no Brasil, seja direta ou indiretamente pela

herança ibérica, seja pelo ruralismo da sociedade, seja pelo escravismo, etc, quer

dizer, por toda a nossa formação histórica e social, colide com a modernidade.

Constitui-se num entrave ao desenvolvimento do país naquele sentido:

"As qualidades morais que requer naturalmente a vida de negócios

distinguem-se das virtudes ideais da classe nobre nisto que respondem, em

primeiro lugar, à necessidade de crédito, não à de glória e de fama. São virtudes

antes de tudo lucrativas, que à honra cavalheiresca e palaciana procuram

sobrepor a simples honorabilidade profissional, e aos vínculos pessoais e diretos,

a crescente racionalização da vida. Sucede que justamente a repulsa firme a

todas as modalidades de racionalização e, por conseguinte, de

despersonalização, tem sido, até aos nossos dias, um dos traços mais constantes

dos povos de estirpe ibérica." [itálicos nossos]49

No segundo trecho, abaixo, vemos um caso particular do personalismo na

esfera econômica, a relação freguês cliente. E em seguida vemos que o

personalismo impede a aplicação de normas impessoais de justiça. Ora, não são

a existência de uma justiça e de uma burocracia impessoais e racionais

características das mais importantes dos países modernos? A racionalização

crescente da vida através do capitalismo e da democracia (não necessariamente

ligados) exige indivíduos e não pessoas; por isso, apesar de o autor não dizer

explicitamente "obstáculos ao ingresso do país na modernidade", acreditamos

que esta é a interpretação correta.

"Assim, raramente se tem podido chegar, na esfera dos negócios, a uma

adequada racionalização; o freguês ou cliente há de assumir de preferência a

posição do amigo. Não há dúvida que, desse comportamento social, em que o

sistema de relações se edifica essencialmente sobre laços diretos, de pessoa a

49 Holanda, S. Buarque de. Raizes ... 18a ed., p.96.
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pessoa, procedam 05 principais obstáculos que na Espanha, e em todos os

países hispânicos - Portugal e Brasil inclusive - se erigem contra a rígida

aplicação das normas de justiça e de quaisquer prescrições legais." [itálicos

nossos)5°

No terceiro trecho, abaixo, o autor, ainda na linha weberiana, esclarece

que o amor ao "capital" (isto é, às riquezas materiais) não caracteriza a

mentalidade capitalista, para, em seguida, dizer que as verdadeiras

características do espírito do capitalismo opõem-se ao personalismo:

"Engana-se quem tente discernir aqui 05 germes do espírito capitalista. A

simples ganância, o amor às riquezas acumuladas à custa de outrem,

principalmente de estranhos, pertence, em verdade, a todas as épocas e não

caracteriza a mentalidade capitalista se desacompanhada de certas virtudes

econômicas que tendam a contribuir decisivamente para a racionalização dos

negócios. Virtudes como a honorabilidade e a exatidão, diversas da lealdade

devida a superiores, amigos a atlns.">'

Finalmente, no quarto trecho, abaixo, o autor diz que o que distingue "os

espanhóis ou portugueses de outros povos, entre os quais viria a florescer essa

criação tipicamente burguesa que é a chamada mentalidade capitalista"S2 é a

incapacidade de ''fazer prevalecer qualquer forma de ordenação impessoal e

mecânica sobre as relações de caráter orgânico e comunal, como o são as que

se fundam no parentesco, na vizinhança e na amizade."S3 Aqui fica clara a

distinção entre as sociedades tradicionais e as modernas; nas primeiras, as

relações são pessoais e nas últimas, impessoais e mecânicas. A dificuldade que

o Brasil vinha encontrando para fazer esta transição de sociedade tradicional

para moderna e como esta transição pode se dar num país com as nossas

50 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 18a ed., p.97.
51 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 18a ed., p.97.
52Holanda, S. Buarque de. RaIzes 18a ed., p.99.
53 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 18a ed., p.99.
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peculiaridades históricas, sociais e culturais, cremos, foi a principal preocupação

de Sérgio Buarque ao escrever Raízes do Brasil.

Antes de passarmos para o tema da ausência de revoluções burguesas

em Portugal e no Brasil, cabem algumas palavras sobre os conceitos indivíduo e

pessoa, com os quais trabalha Sérgio Buarque na caracterização do

personalismo hispânico. Ligados a esses conceitos estão também os de

sociedades tradicionais e modernas.

De acordo com as análises de Béjar54 sobre Tônnies, às sociedades

tradicionais, ou comunidades, corresponde a idéia de pessoa e às sociedades

modernas, ou associações, corresponde a idéia de indivíduo. A comunidade é um

organismo vivo, dominado pela vontade natural e que descansa sobre o instinto,

o sentimento e o costume. É um agrupamento social baseado em relações

naturais, sendo as mais importantes as familiares, baseadas na emoção, na

autoridade e no respeito; os homens unem-se instintivamente seguindo

sentimentos espontâneos de unidade e solidariedade. Não existe individualidade,

que é uma criação moderna. O sujeito como entidade singular e separado do

coletivo social não tem sentido, é uma noção inconcebível.

A associaçâo» é o oposto da comunidade. É um produto artificial e as

relações são mantidas tendo em vista propósitos concretos. A associação gira em

torno de uma vontade racional, deliberada e instrumental. Aqui prevalece o

indivíduo, unidade intercambiável e anônima. "EI individualismo es el producto de

54 Béjar, Helena. EI Ambito Intimo. (Privacidad, individualismo y modemidad). Madrid, Alianza
Editorial Universidad, 1988.
55 Na tradução inglesa do principal texto de Tõnnies são utilizados ambos os termos para
designar Gesellschaft: Society e Association. Na introdução ao livro, há o seguinte comentário:
"Like many an eminent thinker, Tõnnies was a man of one central idea wich he developed in
various ramifications in practically ali his theoretical works. This central idea is, of course, his
theory of Gemeinshaft and Gesellschaft as two different modes of mentality and behaviour, and as
two different types of society." (Sorokin, Pitirim A. "Foreword". In: Tõnnies, Ferdinand. Community
and Association. London, Routledge e Kegan Paul Ltd, 1955, p.v.)
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um mundo en el cual los individuos carecen de lazos profundos y viven la

sociedad como una entidad ajena. "56

Havia em Tõnnies, ainda segundo Béjar, um certo pessimismo acerca da

passagem da sociedade tradicional à sociedade moderna, já que na comunidade

prevaleceriam a sinceridade, o desinteresse e a solidariedade enquanto na

associação ocorre o oposto. Apesar de tudo, o individualismo representava uma

promessa de liberdade.

Podemos notar em Raízes, nesta questão da passagem de uma

sociedade tradicional para uma sociedade moderna, e em vários outros pontos, 57

como já tivemos oportunidade de comentar, a influência de Tõnnies, aliás, citado

na edição revista. 58

DaMatta, em suas análises antropológicas sobre o Brasil contemporâneo

utiliza muito a diferenciação entre indivíduo e pessoa, dizendo que nossa

sociedade vive ao mesmo tempo sob os dois códigos, expressos também nas

idéias caras para o autor de "a casa" e "a rua". DaMatta; seguindo o sociólogo

Dumont diz que "a noção de indivíduo pode ser colocada em contraste com a

idéia de pessoa. "59 Diz ainda: "Como se observa, as duas noções são básicas, e

ambas são largamente utilizadas em todas as sociedades humanas. Ocorre

apenas que a noção de indivíduo enquanto unidade isolada e autocontida foi

desenvolvida no Ocidente, ao passo que nas sociedades hollsticas,

hierarquizantes e tradicionais, a noção de pessoa é dominante. Mas - e esse

56 Béjar, Helena. EI Ambito Intimo. (Privacidad, individualismo y modemidad). Madrid, Alianza
Editorial Universidad, 1988, p.91.
57 Por exemplo, na seguinte passagem: "E um dos efeitos decisivos da supremacia incontestável,
absorvente do núcleo familiar - a esfera, por excelência dos laços de sangue e de coração - está
em que as relações que se criam na vida doméstica sempre fomeceram o modelo obrigatório de
qualquer composição social entre nós. Isso ocorre mesmo onde as instituições democráticas,
fundadas em princípios neutros e abstratos, pretendam assentar a sociedade em normas
antiparticularistas." (Holanda, S. Buarque de. RaIzes ... 1a ed., p.101.)
58 Na p.109. (Holanda, S. Buarque de. RaIzes ... 18a ed.)
59 DaMatta, Roberto. Cama vais, Malandros e Heróis. (3a ed.). Rio de Janeiro, Zahar, 1981 (1a
ed. 1979), p.171.
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ponto é importante - as duas noções estão sempre presentes, e de fato existe

uma dialética entre elas."60

DaMatta utiliza ainda, para esclarecer melhor as mesmas idéias, as

noções de societas, isto é, sociedade como "um grupo de personalidades

individuais que de modo voluntário (por um contrato) se juntam para formar um

grupo por meio de leis fixas e iguais para todos'v' e universitas, coletividade, na

qual os laços, principalmente de parentesco e lealdade pessoal, são imperativos

e considerados sagrados; são comunidades governadas "por leis antigas,

consideradas como parte da natureza, ou como dadas ao homem por Deus."62

A modernização, ou a passagem de uma sociedade tradicional para

moderna pode ser compreendida, segundo DaMatta, da seguinte forma. "A

societas finalmente abrange a universitas, e formas antigas de vida social são

'domesticadas' (ou colocadas sob controle) por leis 'nacionais', 'constitucionais' e

'universais' hegemônicas."63

Ausência de revolução burguesa no Brasil e em Portugal.

o tema da revolução burguesa aparece claramente em Raízes do Brasil.

Não houve revolução burguesa em Portugal nem no Brasil, o que em muito

dificultou a constituição de sociedades modernas em ambos os países. Esta

60 DaMatta, R. Carnavais, p.1721173.
61 DaMatta, R. Carnavais, p.174.
62 DaMatta, Roberto. "Brasil: uma Nação em Mudança e uma Sociedade Imutável?" Revista
Estudos Históricos. Rio de Janeiro, vol. 1 n.2. 1988, p.209.
63 DaMatta, R. "Brasil: uma ..." p.216.
O Brasil atual, segundo DaMatta, convive com esses dois tipos de sociabilidade. E um não tende
naturalmente a se sobrepor ao outro, há uma relação de convívio conflitante entre ambos. Diz ele
que "em coletividades como o Brasil, a idéia moderna de nação (com suas instituições
concomitantes) não substitui as unidades sociais estabelecidas nem destrói a dlnãrmca social
tradicional. A diferença da Europa Ocidental e dos Estados Unidos, onde o corpo social como
universitas foi englobado pela sociedade enquanto societas (a 'nação' moderna), tomando-se uma
categoria hegemOnica, no Brasil - como em muitos outros 'países do Terceiro Mundo'- a evolução
da sociedade e a história da nação não são coincidentes. Ao contrário, elas são diferentes, e por
vezes sociedade e nação se acham em conflito aberto." (DaMatta, R. "Brasil: uma ..." p.209.)
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ausência de revolução burguesa é fruto do personalismo e ao mesmo tempo

responsável pela sua perststêncía.« Nos países onde se deram revoluções

burguesas, a burguesia precisou vencer seus limites pessoais e locais para agir

como classe; bem ou mal precisou se unir para subverter a ordem rígida vigente

e assim conseguir impor a ordem burguesa de maneira mais completa.

Diz o autor, na edição revista, que já ao tempo do Mestre de Avis (fins do

século XIV), em Portugal, a burguesia mercantil não encontrou as mesmas

"barreiras do que nas partes do mundo cristão onde o feudalismo imperava sem

grande estorvo (...), a burguesia mercantil não precisou adotar um modo de agir e

pensar totalmente novo, ou instituir uma nova escala de valores, sobre os quais

firmasse permanentemente seu predomínio. Procurou antes de associar-se às

antigas classes dirigentes, assimilar muitos dos seus princípios, guiar-se pela

tradição, mais do que pela razão fria e calculista. Os elementos aristocráticos não

foram completamente alijados e as formas de vida herdadas da Idade Média

conservaram, em parte, seu prestígio antigo."6S

É, porém, numa digressão, no capítulo IV do livro, que o autor melhor

discute a matéria. Notar que no segundo trecho, a seguir, a menção à revolução

burguesa é explícita:

"A relativa infixidez das classes sociais fazia com que essa ascensão [da

burguesia mercantil] não encontrasse, em Portugal, forte estorvo, ao oposto do

que sucedia ordinariamente em terras onde a tradição feudal criara raízes fundas

e onde, em conseqüência disso, era a estratificação mais rigorosa. Como nem

64 Na edíção revista, no primeiro capítulo, foram acrescentados à edlção original alguns
parágrafos a respeito da ausência da revolução burguesa em Portugal. Inicialmente, Sérgio
Buarque quer apenas desfazer equívocos de interpretação. Assim, ele diz que as características
apontadas aos ibéricos não provêm "de alguma inelutável fatalidade biológica" nem poderiam
"subsistir à margem e à distAncia das condições de vida terrena" (Holanda, S. Buarque de.
RaIzes ... 18a ed., p.8.)
6S Holanda, S. Buarque de. RaIzes ... 18a ed., p.8.
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sempre fosse vedado a netos de mecânicos alçarem-se à situação dos nobres de

linhagem e misturarem-se a eles, todos aspiravam à condição de fidalgos. "66

"O resultado foi que os valores sociais e espirituais, tradicionalmente

vinculados a essa condição, também se tornariam apanágio da burguesia em

ascensão. Por outro lado, não foi possível consolidarem-se ou cristalizarem-se

padrões éticos muito diferentes dos que já preexistiam para a nobreza, e não se

pôde completar a transição que acompanha de ordinário as revoluções

burguesas para o predomínio de valores novos." [itálicos nossosp?

Raízes do Brasil é um livro de intenção polêmica, como já dissemos. Foi

escrito não só para afirmar como para combater idéias. Alguns dos alvos são: os

integralistas, os adeptos de teorias sociais ultrapassadas de caráter "naturalista"

(biologista, racista, geográfico, etc) e os tradicionalistas que falsificam e louvam o

passado para poderem criticar as idéias ou o modo de vida do presente. Contra

esses últimos, os tradicionalistas, "aqueles que imaginam na volta à tradição, a

certa tradição, a única defesa possível contra a nossa desordem"." é que se

dirige a primeira crítica explícita de Sérgio Buarque: "A falta de coesão em nossa

vida social não representa, assim, um fenômeno moderno."69 No fundo, essas

pessoas defendem um tipo de hierarquia tradicional que não é contrária à

"anarquia" que combatem. Isto é, estas pessoas, representantes ideológicos da

velha aristocracia rural brasileira, sentem que o seu mundo está em

desagregação com o advento das novas classes sociais, da urbanização, da

industrialização. Sendo assim, querendo recuperar uma primazia que já está no

passado, tratam de glorificá-lo atribuindo-lhe uma "ordem", que, na verdade, era

a sua ordem. A "anarquia, nossa incapacidade de organização sólída","

denunciada indistintamente pelos tradicionalistas e por Sérgio Buarque, não será

66 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 18a ed., p.78.
67 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 18a ed., p.78.
68 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.6.
69 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.6.
70 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.6.
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superada pela volta ao passado, como querem os primeiros, já que é uma

característica antiga de nossa formação social, que faz parte de nossa herança

ibérica. Mais um motivo para mirarmos para a frente, para o moderno, e não para

a tradição.

o tema da revolução burguesa no Brasil, sua ausência ou não, seu

caráter incompleto ou peculiar, sua delimitação temporal, etc, foi muito discutido

pelas ciências sociais brasileiras." Sérgio Buarque talvez tenha sido um dos

primeiros a levantar a questão, ainda que de maneira incipiente.

Ética do trabalho.

Ao levantar o tema da ética do trabalho, que geralmente vem

acompanhado do tema do personalismo, Sérgio B. de Holanda está sendo direta

e explicitamente tributário das discussões de Weber a este respeito,

notadamente no livro ~tica Protestante e o Espírito do Capitalismo.72

o tema é introduzido da seguinte forma em Raízes do Brasil:

71 Entre os estudiosos do tema estão Florestan Fernandes, Octávio lanni e muitos outros, em
várias obras. Sobre as revoluções burguesas em geral, algumas das análises de Sérgio Buarque
lembram as posteriores de Barrington Moore Jr. (As Origens Sociais da Ditadura e da
Democracia. são Paulo, Martins Fontes, 1983).
Entre os autores que já citamos podemos dar os seguintes exemplos para ilustrar abordagens
semelhantes à de Sérgio Buarque:
"Portugal e suas colônias, sociedades de economia frágil e de um capitalismo incipiente,
mostravam-se, ao longo de sua história, incapazes de gerar uma burguesia modemizadora, apta a
impor sua dornínação sobre a aristocracia, forjando novos valores e novas formas de convívio,
como se dera nos países europeus." (Dias, Maria Odila Leite da Silva. "Sérgio Buarque de
Holanda, historiador." In: Sérgio Buarque de Holanda. Colo Grandes Cientistas Sociais, Vol. 51.
SAo Paulo, Ed. Ática, 1985, p.14)
"(...) a burguesia não possui na periferia o papel civilizador que desempenhou na Europa" (Ortiz,
Renato. A Modema Tradiç~o Brasileira. (2a ed.) SAo Paulo, Brasiliense, 1989, p.17)
"Temos, pois, em Portugal (e diríamos, também no Brasil), a figura ímpar do aristocrata-
comerciante ou fidalgo-burguês, personagem de um drama social e político ambíguo, cujo
sistema de vida sempre esteve fundado nos ideais da hierarquia e da igualdade, na espada e no
dinheiro." (DaMatta, Roberto. Relafivizando: Uma Introduç~o à Antropologia Social. Petrópolis,
Vozes, 1981,p.67)
72 Vide pp.114 e 115, notas 167 e 168, da 18a ed. de Raizes e p.114 da 1a ed, sobre a noção de
vocação (Beruf em alemão e Calling em inglês)
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"Um fato que não se pode deixar de tomar em consideração no exame da

psicologia desses povos [ibéricos] é a invencível antipatia que sempre lhes

inspirou toda moral fundada principalmente no culto ao trabalho. Só muito

recentemente, com o prestígio maior das instituições dos povos do norte, é que

essa ética do trabalho chegou a conquistar algum terreno entre eles. Mas as

resistências têm sido tão vivas e tão persistentes, que é lícito duvidar-se de seu

êxito."73

A ética do trabalho, de que falam Weber e Sérgio Buarque em contextos

diferentes, não se implantou no Brasil por uma revolução religiosa seguida de

uma revolução no modo de organização da produção (ou ainda, através de

revoluções concomitantes nas esferas religiosa e econômica). Na verdade, a

ética do trabalho implantou-se entre nós parcial e tardiamente, pois é contrária ao

personalismo:

"A ação sobre as coisas, sobre o universo material, implica submissão a

um objetivo exterior, aceitação de uma lei estranha ao indivíduo. Ela não é

exigida por Deus, nada acrescenta à sua glória e não aumenta nossa própria

dignidade. Pode-se dizer que, ao contrário, a prejudica e a avilta. O trabalho

manual e mecânico visa um fim exterior ao homem e pretende conseguir a

perfeição de uma obra distinta dele.''74

Sérgio Buarque não tenta simplesmente adequar as idéias de Weber à

realidade brasileira, ele as utiliza de modo original e criativo, por exemplo, ao

comparar a ética do trabalho do hispânico (ou a ética do não trabalho) com a do

homem da antiguidade clássica. Esta aproximação é tanto mais justa quando

lembramos que ambas as sociedades, a brasileira até 1888 e a antiga, eram

baseadas no trabalho escravo.

73Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.12.
74Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.12.
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"É compreensível, assim, que jamais se tenha naturalizado entre gente

hispânica a moderna religião do trabalho e o culto à atividade utilitária. Uma

digna ociosidade sempre pareceu mais excelente, e até mais nobilitante, a um

bom português, ou a um espanhol, de que a luta insana pelo pão de cada dia. O

que ambos admiram como ideal é uma vida de senhor, exclusiva de qualquer

esforço, de qualquer preocupação. E assim, enquanto os povos protestantes,

herdeiros nesse ponto do mundo medieval, que não desprezava o trabalho físico,

elevam e exaltam o esforço manual, as nações ibéricas colocam-se ainda

largamente no ponto de vista da antiguidade clássica. O que entre elas

predomina é a concepção antiga de que o ócio importa mais que o negócio e de

que a atividade produtora é, em si, menos valiosa que a contemplação e o

amor. "7.5

A relação entre o personalismo e a ética do trabalho não é apenas de

causa e efeito, isto é, a de que o personalismo dificultou ou impediu o

desenvolvimento da ética do trabalho; o não desenvolvimento da ética do

trabalho impediu o arrefecimento do personalismo.

Assim, se uma moral do trabalho houvesse se estabelecido entre nós, o

personalismo cederia lugar para uma forma de convívio mais coesa:

"Efetivamente o trabalho humano, anônimo e desinteressado é agente poderoso

da solidariedade dos interesses e, como tal, estimula a organização racional dos

homens e sustenta a coesão entre eles. "76

O tipo de solidariedade e de associação que se desenvolve entre

ibéricos, e conseqüentemente latino-americanos, baseia-se mais em sentimentos

do que em interesses e limita-se, em geral, a pequenos círculos, como família e

amigos. Por exemplo, ao discorrer sobre a mentalidade retrógrada que considera

a fidelidade partidária como algo pessoal e acima dos princípios de moralidade e

7.5 Holanda, S. Buarque de. Raizes 1a ed., p.13.
76 Holanda, S. Buarque de. Raizes 1a ed., p.13.
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de coerência política, Sérgio Buarque nos diz: essa mentalidade "pertence de

modo bem distinto a um círculo de idéias e princípios que a ascensão da

burguesia urbana tenderia a depreciar cada vez mais. Segundo tal concepção, as

facções são constituídas à semelhança das famílias, precisamente das famílias

de estilo patriarcal onde os vínculos biológicos e afetivos que unem ao chefe os

descendentes, colaterais e afins, além da famulagem e dos agregados de toda

sorte, hão de preponderar sobre as demais considerações. Formam, assim, como

um todo indivisível, cujos membros se acham associados, uns aos outros, por

sentimentos e deveres, nunca por interesses ou idéias. "77

Poderíamos esperar como conseqüência lógica do personalismo uma

total insubordinação dos homens em relação a qualquer autoridade, já que a

obediência implica numa certa anulação da personalidade, bem como uma ética

correspondente a este sentimento, isto é, totalmente avessa à obediência. Mas o

que ocorre é diferente do que supõe esse raciocínio simplista, que poderia ser

uma objeção à idéia de que o personalismo existe (ou existiu) entre nós (e uma

crítica a Sérgio Buarque), baseada no fato de que temos também uma forte

tradição de obediência e passividade, e não só nas camadas populares.

Acontece que, como a obediência é rara e implica, realmente, em uma

renúncia à personalidade, que é tão valiosa, esta obediência aparece como

virtude e assim, a obediência cega, que é diferente da lealdade feudal e

germânica, segundo o autor, ou ainda, diferente da obediência baseada em

princípios hierárquicos racionais, tem sido "o único princípio político

verdadeiramente forte"78 entre nós.

Como exemplos, o autor cita as ditaduras latino-americanas e os jesuítas

com suas reduções e missões onde reinavam, alegadamente, a disciplina e a

obediência, ainda que essas reduções tenham sido destruídas ou desativadas.

77 Holanda, S. Buarque de. Raizes 18a ed., p.47.
78 Holanda, S. Buarque de. Raizes 1a ed., p.14.
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Assim, "Não existe para os povos ibéricos outra sorte de disciplina concebível,

além da que se funde na excessiva centralização e na obediência, ainda que só

por exceção se manifeste."79 De fato, a obediência não é incompatível com o

personalismo. Talvez até se nutra dele. e personalismo do "coronel" só é

possível com a obediência de seus colonos, agregados, familiares, jagunços, etc.

e tipo de obediência contrário ao personalismo é a obediência a normas

abstratas e formais, a obediência a uma entidade de representação ou mesmo a

um líder democraticamente eleito pelo grupo. Toda lealdade que não seja sentida

como pessoal e direta é frágil sempre que o personalismo seja a tendência

dominante. Faz parte da tradição política do país o desejo dos governantes de

estabelecerem uma relação mais direta com o povo, ainda que meramente

simbólica, a fim de não perderem rapidamente o prestígio e a sustentação

popular.

Mas como superar estes problemas do personalismo, falta de ética do

trabalho, inconstância política, etc? Sérgio Buarque já mostrou que não adianta

voltar ao passado, fazer reviver a tradição, pois é esta que nos legou todos esses

problemas apontados. Também não adianta imitar outros países, pois a

"experiência e a tradição ensinam que toda cultura só absorve, assimila e elabora

verdadeiramente os traços de outras culturas, quando estes encontram uma

possibilidade de ajuste aos seus quadros de vida."80 Essa é a questão mais difícil

e a mais importante. Poderíamos chegar a uma conclusão fatalista, já que os

traços que herdamos nos impedem de evoluir, já que não adianta imitar e que

cultura não se muda por decreto. Por vezes, temos esta impressão ao ler Raízes

do Brasil. O autor não nos apresenta nenhum projeto, nenhuma solução, nem

mesmo muita esperança. Veremos posteriormente que só no último capítulo há

algumas indicações acerca de um projeto político social. Normalmente, o que

79 Holanda, S. Buarque de. RaIzes ... 1a ed., p.14.
Na edição revista consta "centralização do poder", o que deixa a frase mais clara. (Holanda, S.
Buarque de. RaIzes ... 1a ed., p.11.)
80Holanda, S. Buarque de. RaIzes ... 1a ed., p. 15.
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encontramos ao longo do livro são indicações do que não deveríamos fazer,

críticas a erros em que vimos incorrendo e de positivo apenas a idéia um pouco

vaga de que temos que achar um caminho próprio. Isto não tira o mérito do livro,

que, sem falar nos aspectos literários, encontra-se mais na observação arguta de

nossa formação histórica, social e cultural, nas polêmicas que trava e nas críticas

que faz do que nas soluções que aponta.

Aventureiro e trabalhador.

No segundo capítulo do livro, Trabalho e Aventura, como o próprio título

já indica, introduz-se o tema dos tipos ideais, no sentido weberiano, aventureiro e

trabalhador, apesar de que esse tema já tinha sido sugerido pelo anterior da ética

do trabalho."

Como já havíamos dito, e como salienta Antônio Cândido, Sérgio Buarque

trabalha aqui com os tipos ideais de Weber, mas de uma forma original, assim

como nos demais casos. 82

81 "( ... ) surge a tipologia básica do livro, que distingue o trabalhador e o aventureiro,
representando duas éticas opostas: uma busca novas experiências, acomoda-se ao provisório e
prefere descobrir a consolidar; a outra, estima a segurança e o esforço, aceitando as
compensações a longo prazo." (CAndido, Antônio. "O significado de 'Raízes do Brasil' ", In:
Holanda, S. Buarque de. Raizes do Brasil, 18a ed. Rio de Janeiro, José Olympio, 1984, p.xliv.)
82 Mesmo levando-se em conta que a utilização dos tipos ideais de Weber realizada por Sérgio
Buarque não foi simples transposição de metodologia e sim adaptação e apropriação criativas,
não podemos deixar de acreditar que muitos dos equívocos dos que leram Raizes do Brasil sejam
da mesma espécie que os equívocos dos que lêem as obras de Weber sem entenderem, em
especial, o que é o tipo ideal.
Quando fala de aventureiro e trabalhador, por exemplo, Sérgio Buarque não está querendo dizer
que a humanidade se reparta, no passado e por todo o sempre, entre esses dois tipos de homens,
e sim adotando um abordagem weberiana.
Gabriel Cohn explica o que é o tipo ideal: "Trata-se de recurso metodológico para ensejar a
orientação do cientista no interior da inesgotável variedade de fenômenos observáveis na vida
social. Consiste em enfatizar determinados traços da realidade - por exemplo, aqueles que
permitam caracterizar a conduta do burocrata profissional e a organização em que ele atua - até
concebê-los na sua expressão mais pura e conseqüente, que jamais se apresenta assim nas
situações efetivamente observáveis. Por isso mesmo esses tipos necessitam ser construídos no
pensamento do pesquisador, existem no plano das idéias sobre os fenômenos e não nos próprios
fenômenos." (Cohn, Gabriel. Introdução. In: Max Weber. 5a. ed. (coletãnea organizada por
Gabriel Cohn) ColoGrandes Cientistas Sociais, Vol. 13. São Paulo, Ed. Atica, 1991, p.8)
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A ética do trabalho é tratada em termos de sua oposição com a da

aventura:

"Nas formas de vida coletiva podem assinalar-se dois princípios que se

combatem de morte e regulam diversamente as atividades dos homens. Esses

dois princípios encarnam-se nos tipos do aventureiro e do trabalhador. "83 Nas

edições posteriores foi suprimida a expressão "de morte", o que torna a frase

mais de acordo com o que provavelmente o autor pensava, pois os dois tipos, na

verdade, coexistem (abstratamente) em uma mesma cultura, em uma mesma

sociedade e, não raramente, em um mesmo homem. O problema é qual princípio

predomina, qual é hegemõnico.

No trecho seguinte, da primeira edição, fica bem caracterizada a

influência weberiana: "Ambos [os tipos] participam, em maior ou menor grau, de

múltiplas combinações e é claro que, em estado puro, nem o aventureiro, nem o

trabalhador, possuem uma existência real, fora do mundo das idéias. Mas

também não há dúvida de que os dois conceitos nos ajudam a situar e a melhor

ordenar nosso entendimento dos homens e dos conjuntos sociais."84

Ao longo do livro há várias caracterizações dos dois tipos, vejamos

algumas.

O trabalhador "é aquele que enxerga primeiro a dificuldade a vencer, não

o triunfo a alcançar. O esforço lento, pouco compensador, e persistente, que no

entanto mede as possibilidades de esperdício e sabe tirar o máximo proveito do

insignificante, tem um sentido bem nítido para ele. Seu campo visual é

naturalmente restrito. "8S

Weber, em A Ética Protestante e o Esplrito do Capitalismo, livro do autor alemão que mais parece
ter influenciado Sérgio Buarque em RaIzes, esclarece que os tipos ideais "raramente podem ser
encontrados na realidade histórica" (Weber, Max. A Ética Protestante e o Esplrito do Capitalismo.
Segunda ed. Brasília, Ed. USP e Pioneira, 1981, p.67) e que tipo ideal não se confunde com tipo
médio. (Weber, Max. A Ética Protestante e o Esplrito do Capitalismo. Segunda ed. Brasília, Ed.
USP e Pioneira, 1981, p.146, nota 25.)
83 Holanda, S. Buarque de. Raizes 1a ed., p.20.
84 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.22.
8S Holanda, S. Buarque de. Raizes ta ed., p.21.
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Para o aventureiro, "o objeto final, a mira de todo esforço, o ponto de

chegada assume uma relevância tão capital, que chega a dispensar por

secundários, quase supérfluos, todos os processos intermediários. Seu ideal

seria colher o fruto sem plantar a árvore.

Esse tipo humano ignora as fronteiras. No mundo tudo se apresenta a ele

em generosa amplitude e onde quer que se erija um obstáculo a seus propósitos

ambiciosos, sabe transformar esse obstáculo em trampolim. Vive dos espaços

ilimitados, dos projetos vastos, dos horizontes distantes."86

Aos tipos trabalhador e aventureiro correspondem éticas, sistemas de

valores, próprios. O trabalhador "só atribuirá um valor moral positivo às ações

que sente ânimo de praticar e, inversamente, terá por imorais e detestáveis as

qualidades próprias do aventureiro, a audácia, a imprevidência, a

irresponsabilidade ... e tudo quanto se relacione com a concepção espaçosa do

mundo, característica desse tipo. "87

A ética da aventura é outra: "as energias e esforços que se dirigem a uma

recompensa imediata são enaltecidos pelos aventureiros; as energias que visam

estabilidade, paz, segurança pessoal e os esforços sem perspectiva 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 trabalhador. "88

Não há no texto um enaltecimento da ética do trabalho em detrimento da

ética da aventura. Na história há espaço e tarefas específicas a ambas. Por

exemplo, "Na obra da conquista e colonização dos novos mundos coube ao

espírito de trabalho, no sentido aqui compreendido, um papel muito limitado,

quase nulo. A época predispunha aos gestos e às façanhas audaciosas,

86Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p. 20/21.
87 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.21. Obs.: as reticências da frase são do próprio
autor.
Na edição revista, Sérgio Buarque acrescenta: "irresponsabilidade, instabilidade, vagabundagem."
(Holanda, S. Buarque de. RaIzes ... 18a ed., p.13)
88Holanda, S. Buarque de. RaIzes ... 1a ed., p.21.
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galardoando bem aos homens de grandes vôos."89 Isso também é verdade,

acresce Sérgio B. de Holanda, quanto à Inglaterra. O tipo "industrioso" inglês,

maneira pela qual nos acostumamos a enxergar este povo, é criação recente, diz

o autor. Nesta lembrança vemos mais uma vez Sérgio Buarque dirigindo-se

contra os que tentam desvalorizar a empresa portuguesa com argumentos

falaciosos e mitificadores, como os que, como vimos, pretendem dizer que

estaríamos em melhor situação se tivéssemos sido colonizados por holandeses;

no caso, o argumento falacioso é valorizar anacronicamente os ingleses, isto é,

atribuir o sucesso dos Estados Unidos ao espírito industrioso dos ingleses e, por

analogia, atribuir o relativo fracasso brasileiro ao espírito não industrioso dos

portugueses. Sérgio Buarque abre espaço assim para as interpretações futuras a

respeito do caráter de nossa colonização (e não do povo brasileiro), como por

exemplo, a de Caio Prado Jr., que utilizou os conceitos de colônia de exploração

e de povoamento,w ou a de Fernando Novais,91que vê a questão em termos do

antigo sistema colonial, através do qual as colônias têm por função dinamizar as

economias metropolitanas no contexto da transição do capitalismo comercial para

o industrial. Sérgio Buarque teve o mérito de afastar discussões estéreis sobre

características intrínsecas aos povos que empreenderam a colonização, dando

ênfase ao projeto colonizador. Na alusão acima aos ingleses fica patente uma

vez mais que Sérgio Buarque não era adepto de idéias que tendiam a atribuir

certos caracteres fixos a determinados povos. Por isso, não tem sentido dizer que

o autor preocupou-se em estudar, definir ou interpretar o caráter nacional, pois tal

caráter não existe a não ser como características gerais provisórias e fruto de

condições históricas específicas que se alteram continuamente.

89Holanda, S. Buarque de. RaIzes ... 1a ed., p.22.
90 Segundo Fernando Novais, foi Leroy-Beaulieu quem consagrou os conceitos de colônias de
povoamento e de exploração, em obra de 1874. (Novais, Fernando A. Portugal e Brasil na Crise
do Antigo Sistema Colonial (1777-1808) 5a. ed. SAo Paulo, Hucitec, 1989, p.71. [1a. ed. 1979])
91Novais, Fernando A. Portugal e Brasil na Crise do Antigo Sistema Colonial (1777-1808) 5a. ed.
SAo Paulo, Hucitec, 1989, p.71. [1a. ed. 1979])
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o espírito de aventura, como vimos pela descrição de seus traços acima,

não é necessariamente o da aventura pela aventura, pela honra ou pela fama;

pelo contrário, visa freqüentemente o lucro rápido e o ócio proporcionado pela

riqueza, ainda que aqueles elementos mais "nobres" não estejam

necessariamente ausentes.

o espírito de aventura é responsável, não por si só, mas em conjunto

com outros fatores, por muitos de nossos males e sucessos. Por exemplo, "Não

raro nossa capacidade de ação esgota-se nessa procura incessante [de lucro

fácil], sem que a neutralize uma violência vinda de fora, uma reação mais

poderosa; é um esforço que se desencaminha mesmo sem encontrar resistência,

que se aniquila no auge da força e que se compromete sem motivo patente. ''92 No

entanto, talvez tenha sido o espírito de aventura o responsável pela formação da

nacionalidade num sentido amplo. A falta de rigidez, associada ao espírito de

aventura particular que caracterizou a empresa portuguesa, isto é, a flexibilidade

e capacidade de adaptação que estiveram ligadas ao espírito de aventura dos

portugueses (e menos dos espanhóis), acabou por amalgamar a sociedade,

favoreceu indiretamente a unidade territorial, proporcionou, ainda que

precariamente, um certo sentimento de nacionalidade, misturou as raças, etc:

"Numa conjunção de fatores tão diversos, como as raças que aqui se chocaram,

os costumes que nos trouxeram, as condições mesológicas e climatéricas que

exigiam longo processo de adaptação, ele [o espírito de aventura] foi o elemento

orquestrador por excelência. Favorecendo a mobilidade social, estimulou os

homens, além disso, a enfrentarem com denodo as asperezas e as resistências

da natureza, criando para eles as condições adequadas a tal empresa." [itálicos

nossosj=

92 Holanda, S. Buarque de. Raizes 1a ed., p.24.
93 Holanda, S. Buarque de. Raizes 1a ed., p.24/25.
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Adaptabilidade do português, latifúndio e escravismo.

o espírito de aventura, ao não exigir dos homens grande trabalho de

transformação das condições encontradas no país estranho, tornou-os facilmente

adaptáveis, pelo menos no caso dos portuqueses.s- O aventureiro não reage

contra o meio, serve-se do que nele encontra.

"Assim foram nossos primeiros colonos: instrumentos passivos,

sobretudo, aclimavam-se facilmente, aceitando o que lhes sugeria o ambiente,

sem cuidar de impor-lhe normas fixas e indeléveis. Mesmo comparados aos

espanhóis, destacavam-se eles sob esse aspecto. Na maior parte dos domínios

que possuía na América, o espanhol não se identificou a tal ponto com a terra e a

gente da terra; antes superpôs-se a uma e a outra. Entre nós, o domínio europeu

foi em geral brando e mole, menos obediente às regras e dispositivos, mais

conforme à lei da natureza. A vida foi aqui incomparavelmente mais suave, mais

acolhedora das dissonâncias sociais, raciais, morais e até religiosas. Os nossos

colonizadores foram, antes de tudo, homens que sabiam repetir bem o que

estava feito ou o que lhes ensinara a rotina. Bem assentes no solo não tinham

exigências mentais muito grandes e o Céu parecia-lhes uma realidade

excessivamente espiritual, remota, póstuma, para interferir nos seus negócios de

todos os dias. ''95

Os portugueses e seus descendentes souberam adaptar às condições

locais as moradias a que estavam acostumados, hábitos diversos, alimentação,

embarcações, etc. 96 Esses são alguns dos exemplos da capacidade de

94 Segundo cândtdo. o "caráter prudente, desprovido de arroubos da expansão portuguesa"
instala "um novo elemento de contradição no espírito de aventura antes definido." (Cândido,
AntOnio. "O significado de 'Raízes do Brasil' ". In: Holanda, S. Buarque de. Raizes ... 18a ed.,
p.xlv.)
95 Holanda, S. Buarque de. Raizes ... 1a ed. p.26/27.
96 Como exemplos são dados, entre outros, a substituição do pão de trigo pelo "da terra", o hábito
de dormir em redes, "à maneira dos índios", hábitos relativos ao fumo, instrumentos de caça e
pesca, etc. (Holanda, S. Buarque de. Raizes ... 18a ed., p.16)
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adaptação apontados por Sérgio Buarque; mas, entre os exemplos, o que se

destaca para nós é o da cana-de-açúcar: "Nas suas plantações de cana, bastou

que desenvolvessem em grande escala o processo já instituído, segundo todas

as probabilidades, na Madeira e em outras ilhas do Atlântico, onde o negro da

Guiné era utilizado nas fainas rurais. "97

o espírito de aventura e a capacidade de adaptação dos portugueses

condicionaram o tipo de colonização que tivemos. O grande latifúndio agrícola e

o trabalho escravo, que foram os dois pilares da exploração colonial, ajustavam-

se perfeitamente aos objetivos dos portugueses, às condições locais e de

mercado, levando-se em conta que não pretendiam construir um mundo novo,

mas tirar dele o que fosse possível. O latifúndio agrário não é ''fruto de uma

vontade criadora e um pouco arbitrária".98

Por outro lado, o latifúndio não foi "o resultado de condições intrínsecas e

específicas do meio.''99 Sérgio Buarque aqui, mais uma vez, se contrapõe aos

que procuram explicações para os fatos históricos nas condições geográficas,

pois a organização foi a mesma "em quase todos os territórios tropicais e

subtropicais da América". 100O latifúndio "Surgiu, em grande parte, de elementos

adventícios e ao sabor das conveniências da produção e do mercado."101

Adaptabilidade dos portugueses não significa, portanto, capacidade de

adaptação ao meio físico apenas, mas, como dissemos, adaptação a uma série

de fatores como experiência adquirida, mercado, disponibilidade de mão-de-obra

e de tráfico, etc.

Em outros termos, dados a experiência adquirida com a cana-de-açúcar,

o projeto e a mentalidade que presidiram a aventura colonial (foi "o gênio

97 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 18a ed., p.16.
98 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.26.
99 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 18a ed., p.16.
100Holanda, S. Buarque de. RaIzes 18a ed., p.16.
101Holanda, S. Buarque de. RaIzes 18a ed., p.16.
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aventureiro que os trouxe à América" 102), a organização do grande latifúndio

agrícola decorreu naturalmente das condições de mercado, pois a Europa carecia

de "produtos naturais dos climas quentes"103 e não de gêneros alimentícios. É

claro que a abundância de terras e sua qualidade para o plantio da cana-de-

açúcar foram pré-condições necessárias para a empresa, mas não foram o

determinante.

No nordeste brasileiro, devido a estas e outras condições, o latifúndio

desenvolveu-se com os seus traços mais nítidos: a unidade de produção se

tornou a grande propriedade rural.

Ainda outros fatores apontados para a "escolha" do tipo de exploração

são: escassez de população no país de origem "que permitisse emigração em

larga escala de trabalhadores rurais."104 E ainda o fato de que a atividade

agrícola não ocupava "então, em Portugal, posição de primeira grandeza."105

o que determinou o deslocamento dos colonizadores não foi a busca de

novas terras onde pudessem reconstituir uma vida de trabalho e disciplina, nem

tampouco um projeto religioso e civilizador: "O que o português vinha buscar era,

sem dúvida, a riqueza, mas riqueza que custa ousadia, não riqueza que custa

trabalho. A mesma, em suma, que se tinha acostumado a alcançar na índia com

as especiarias e os metais preciosos. Os lucros que proporcionou de início, o

esforço de plantar a cana e fabricar o açúcar para mercados europeus,

compensavam abundantemente esse esforço - efetuado, de resto, com as mãos e

os pés dos negros - mas era preciso que fosse muito simplificado, restringindo-se

ao estrito necessário as diferentes operações. "106

102Holanda, S. Buarque de. RaIzes 18a ed., p.18.
103Holanda, S. Buarque de. RaIzes 18a ed., p.17.
104Holanda, S. Buarque de. RaIzes 18a ed., p.18.
lOS Holanda, S. Buarque de. RaIzes 18a ed., p.18.
106Holanda, S. Buarque de. RaIzes 18a ed., p.18.
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Neste sentido, não existiu o "zelo carinhoso pela terra, tão peculiar ao

homem rústico entre povos genuinamente agricultores"107e "a técnica européia

serviu apenas para fazer ainda mais devastadores os métodos rudimentares de

que se valia o indígena em suas plantações."108

Quanto ao emprego do trabalho escravo na empresa agrícola, as

explicações vão mais ou menos no mesmo sentido, o da adaptabilidade do

português às condições da terra e do mercado: "verificou-se, frustradas as

primeiras tentativas de emprego do braço indígena, que o recurso mais fácil

estaria na introdução de escravos africanos."109

Os motivos deste fracasso na utilização do braço indígena encontram-se

no trecho a seguir:

"Dificilmente [os indígenas] se acomodavam, porém, ao trabalho acurado

e metódico que exige a exploração dos canaviais. Sua tendência espontânea era

para atividades menos sedentárias e que pudessem exercer-se sem regularidade

forçada e sem vigilância e fiscalização de estranhos. Versáteis ao extremo, eram-

lhes inacessíveis certas noções de ordem, constância e exatidão, que no europeu

formam como uma segunda natureza e parecem requisitos fundamentais da

existência social e civil. "110

Estas explicações nos soam, hoje em dia, bastante insatisfatórias. Nem

mesmo na edição revista, da qual extraímos o trecho acima, consegue o autor

evitar certos erros de perspectiva, inexatidões, ou ecuívocos.u' Contudo, outro

trecho desta mesma edição, poucas páginas à frente, nos revela um Sérgio

Buarque bem mais preocupado em não reproduzir preconceitos etnocentristas

107Holanda, S. Buarque de. RaIzes 18a ed., p.18.
108Holanda, S. Buarque de. RaIzes 18a ed., p.18.
109Holanda, S. Buarque de. RaIzes 18a ed., p.17.
110Holanda, S. Buarque de. RaIzes 18a ed., p.17.
1II Sérgio Buarque de Holanda não dá, por exemplo, a devida lmportãncía aos lucros do tráfico
negreiro.
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contra os indígenas; diríamos até que o trecho em questão evidencia uma

preocupação em denunciar estes preconceitos:

"É curioso notar como algumas características ordinariamente atribuídas

aos nossos indígenas e que os fazem menos compatíveis com a condição servil -

sua 'ociosidade', sua aversão a todo esforço disciplinado, sua 'imprevidência',

sua 'intemperança', seu gosto acentuado por atividades antes predatórias do que

produtivas - ajustam-se de forma bem precisa aos tradicionais padrões de vida

nas classes nobres. "112

Prosseguindo a caracterização das atividades econômicas desenvolvidas

no Brasil, Sérgio Buarque de Holanda chama-nos a aenção para um traço

importante do latifúndio escravista dedicado à cana-de-açúcar: seu caráter

autárquico. "O engenho constituía um organismo completo e que, tanto quanto

possível, se bastava a si mesmo."113 O latifúndio possuía, muitas vezes, capela,

escola e oficinas que lhe forneciam mobiliário e instrumentos de produção.

Também era praticamente auto-suficiente em relação aos alimentos consumidos

na unidade de produção. O proprietário, em seu domínio, cumpria as funções do

executivo, do legislativo, e do judiciário.

A prevalência desse tipo de organização na empresa colonial foi

grandemente responsável por vários de nossos males. Uma "das conseqüências

da escravidão e da hipertrofia da lavoura latifundiária na estrutura de nossa

economia colonial, foi a ausência, praticamente, de qualquer esforço sério de

cooperação nas demais atividades produtoras, ao oposto do que sucedia em

outros países, inclusive nos da América espanhola. "114 A quase inexistente

complementaridade entre latifúndio monocultor e outras atividades econômicas

112Holanda, S. Buarque de. RaIzes 18a ed., p.25.
113Holanda, S. Buarque de. RaIzes 18a ed., p.48.
114Holanda, S. Buarque de. RaIzes 18a ed., p.16.
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desenvolvidas no país e a sua ligação comercial quase exclusivamente com o

exterior foram assinaladas por economistas posteriores. 115

Entre outras conseqüências estão também a rotina das técnicas

agrícolas, a ausência de progressos técnicos e a persistência de seu caráter

predatório. 116 Finalmente cabe lembrar que a autarquia reforça os traços

personalistas da cultura hispânica, na medida em que "Nos domínios rurais, a

autoridade do proprietário de terras não sofria réplica. Tudo se fazia consoante

sua vontade, muitas vezes caprichosa e despótica. "117

Questão racial.

Vimos que o grande latifúndio agrário e a utilização do trabalho escravo

foram plenos de conseqüências para o nosso desenvolvimento futuro, geralmente

negativas. No entanto, as mesmas características do empreendimento

colonizador e da mentalidade que o circunscrevia foram responsáveis também

por alguns de seus sucessos. Entre eles o da miscigenação populacional e

integração cultural entre as "raças"1I8 que aqui se encontraram, conforme Sérgio

Buarque.

A maleabilidade do português, sua capacidade de adaptação, a ausência

de vontade que apresentava em impor à vida sua determinação, em suma, sua

"plasticidade social", facilitou a integração entre brancos, negros e índios.

115 Entre eles Celso Furtado no hoje clássico Formação EcontJmíca do Brasil. 16a. ed. São Paulo,
Ed. Nacional, 1979. Este traço é mais importante ainda quando em comparação com a atividade
mineradora que irá se desenvolver com amplitude em meados do séc. 18, já que esta atividade
tinha um efeito multiplicador de trabalho e de renda que a atividade monocultora não
apresentava. No latifúndio cafeeiro também não ocorria, pelo menos na mesma extensão, esta
autarquia verificada principalmente na produção açucareira.
116 Sérgio Buarque de Holanda fez acrescentar na edição revista uma longa nota explicativa
sobre a persistência da lavoura de tipo predatório. Na 18a ed., entre as pp. 36 e 40.
117Holanda, S. Buarque de. Raizes ... 18a ed., p.48.
118 Colocamos raças entre aspas por ser este um conceito bastante contestado. Às vezes é
substituído por etnia e outros.
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Poderíamos nos perguntar até que ponto Sérgio Buarque partilhava do chamado

mito da democracia racial no Brasil. É sabido que Gilberto Freyre com seu Casa

Grande & Senzala, de 1933 (portanto três anos antes de Raízes do Brasil) foi um

dos seus defensores.

Antes de se criticá-Ia é bom lembrar que esta Idéia representava na

época uma posição política progressista, como lembra Antônio Cándido.!" A

"mestiçagem" era vista como positiva em si mesma e não como um processo de

"branqueamento", ou de "arianização" da população brasileira, como queria

Oliveira Viana. Passou-se agora, com as obras de Sérgio Buarque e Gilberto

Freyre, a valorizar o aporte cultural e humano que negros e índios trouxeram à

civilização basicamente européia.

É bom lembrar também que o tipo de convívio que se estabeleceu entre

brancos e negros no Brasil, se está longe de ser ou de ter sido como sugere a

expressão "democracia racial", foi, e têm sido, menos segregacionista que em

outros países. 120

119 "Era justamente um intuito anticonvencional que nos parecia animar a composição libérrima
de Casa Grande & Senzala, com a sua franqueza no tratamento da vida sexual do patriarcalismo
e a Importância decisiva atribuída ao escravo na formação do nosso modo de ser mais íntimo. O
jovem leitor de hoje não poderá compreender, sobretudo em face dos rumos tomados
posteriormente pelo seu autor, a força revolucionária, o impacto libertador que teve este grande
livro." (CAndido, Antônio. "O significado de 'Raízes do Brasil' ", In: Holanda, S. Buarque de.
Raizes do Brasil, 18a ed. Rio de Janeiro, José Olympio, 1984, p.xxxixlxl)
120 Luiz Felipe de Alencastro fomece uma explicação interessante para esse fenômeno (sem
excluir outras explicações). "Tendo em vista que a suspeita de ser escravo fugido pesava sobre
qualquer negro ou mulato incapaz de fomecer provas de que era realmente livre ou liberto, toda
atividade econômica independente, todo agrupamento voluntário de homens de cor nas zonas
rurais e nos arredores das vilas se apresentava como um modo de vida altamente arriscado. (...)
Nessas circunstAncias, negros e mulatos, tanto os nascidos livres como os alforriados, preferiam
viver na vizinhança, dependência e proteção de seus antigos senhores, a fim de evitar as
chantagens dos capitAes de mato e o perigo de uma reescravízação arbitrária. Integrados por
baixo da sociedade colonial luso-brasileira, os negros e mulatos tomavam-se permeáveis à
aculturação e mais inclinados à mestiçagem. (...) Nos dois lados do Attãntíco Sul sucede a
mestiçagem biológica entre portugueses e os negros, mas a estratificação de uma camada
intermediária de mulatos só acontece no Brasil. Neste último caso ocorre uma mestiçagem
hipergAmica, em que a união com um homem da comunidade dominante valoriza a mulher da
comunidade dominada: reclassificado, o mulato toma-se distinto dos brancos e dos negros. A
ínteríorízação. pela comunidade dominada, dos valores culturais da comunidade dominante, dá
lugar à elaboração de uma hierarquia social fundada na cor da pele, na forma do rosto, na textura
dos cabelos." (Alencastro, Luiz Felipe de. "Continuidade Histórica do Luso-Brasileirismo". Revista
Novos Estudos Cebrap.n.32, março 1992. SAo Paulo, Cebrap, p.83.)
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De acordo com Sérgio Buarque, o relacionamento entre brancos, negros

e índios foi marcado pela "plasticidade social do português" e por seus corolários:

"a ausência completa, ou praticamente completa, entre eles, de qualquer orgulho

de raça. Ao menos do orgulho desatinado e inimigo de compromissos, que

caracteriza os povos do norte. (...) A mestiçagem teve início e em larga escala na

própria metrópole. "121

Como resultado, "Compreende-se, assim, que já fosse exíguo o

sentimento de distância entre dominadores, aqui, e a massa trabalhadora

constituída de homens de cor."122

A mestiçagem foi, para Sérgio Buarque, um fator explicativo do sucesso

dos portugueses em manterem a colônia brasileira contra possíveis invasores.

Após dizer que a religião católica foi uma vantagem dos portugueses em relação

aos holandeses (como vimos anteriormente), pois o catolicismo fornecia mais

material à imaginação dos nativos e dos negros africanos que a religião

reformada, possibilitando assim, uma transição entre as religiões destes e a dos

colonizadores, o autor acrescenta que a mestiçagem "que foi, sem dúvida, um

notável elemento de fixação ao solo tropical, não representou, entre eles [os

portugueses], um fenômeno esporádico, mas antes um processo normal. Graças

a esse processo, em grande parte, puderam, sem esforço sobre-humano,

construir uma nova pátria, longe da sua."123

Deste modo, pôde-se criar uma série de matizes no que diz respeito às

relações entre brancos livres e negros escravos: "Com freqüência as suas

relações com os donos oscilavam da situação de dependente para a de protegido

e até a de solidário e afim, compartilhando com eles dos trabalhos de roça, da

habitação e da mesa."124Não se desenvolveu aqui, embora houvesse exceções,

121Holanda, S. Buarque de. Raizes ... 1a ed., p.27/28. Na edição revista esta tese sobre o início
da mestiçagem na metópole é bastante reforçada.
122Holanda, S. Buarque de. Raizes 1a ed., p.29.
123Holanda, S. Buarque de. Raizes 1a ed., p.39.
124Holanda, S. Buarque de. Raizes 1a ed., p.29.



141

"qualquer idéia de separação de castas ou de raças, de qualquer disciplina

fundada em tal separação."125

A comparação entre a primeira edição e a revista, também neste ponto da

questão racial, é bastante interessante. Na primeira edição encontramos:

"A influência dos negros, sensível nessa sociedade, não somente como

negros, mais ainda, e sobretudo, como escravos, foi decisiva a tal respeito

[afrouxamento das qualidades disciplinadoras e racionalizadoras]. Uma

suavidade dengosa e açurarada invadiu, desde muito cedo, quase todas as

esferas de nossa vida colonial. A 'moral das senzalas', sinuosa até na violência e

no crime, negadora de todas as virtudes sociais, contemporizadora e narcotizante

de qualquer energia realmente produtiva, imperou na política, na economia e na

religião dos homens desse tempo."126

Podemos notar neste parágrafo uma crítica e, ao mesmo tempo, uma

certa concessão às idéias retrógradas, racistas ou preconceituosas de sua

época. Em primeiro lugar, há a crítica, quando Sérgio Buarque afirma que se

deve ver o escravo como escravo e não como negro, isto é, as características

apontadas tradicionalmente aos negros são fruto de sua condição de escravo e

não de sua "raça" ou origem africana. Ou, como dizia Gilberto Freyre, "se há

hábito que faz o monge, é o do escravo."127Esta afirmação realmente coloca as

coisas no seu devido lugar; é claramente contra as teorias racistas. O resto do

trecho é, porém, um pouco pesado e parece dar voz às teorias que se acabou de

combater. Este fato não passou despercebido pelo autor, que fez pequenas

alterações na segunda edição, que tornaram o texto mais leve e dele tiraram o

tom que poderia ser visto como preconceituoso.

125Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.29.
126Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.33.
127Citado por Leite, Dante Moreira. Caráter Nacional Brasileiro. õesaições das caracterlsticas
psicológicas do brasileiro através de ideologias e estere6tipos. Boletim n.230. Psicologia n.7,
Faculdade de filosofia, ciências e letras da USP. SAo Paulo, 1959, p.169.
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o trecho "sinuosa até na violência e no crime" passou para: "sinuosa até

na violência".128 E o trecho "negadora de todas as virtudes sociais", para

"negadora de virtudes sociais."129 Tão ou mais significativo do que estas

alterações foi o acréscimo, na edição revista, de várias contribuições

significativas dos negros na literatura e na arte brasileiras.

Relação entre o campo e as cidades.

Sérgio Buarque nos diz que a relação entre as cidades e os centros

rurais durante o período colonial no Brasil foi "sui generis", mesmo comparada

"aos demais países americanos e aqueles sobretudo onde a vida econômica se

radicou profundamente no trabalho escravo. A regra, em todo o mundo e em

todas as épocas, foi sempre o oposto: a prosperidade das comunidades urbanas

fazendo-se mediante a aquisição de vantagens de toda sorte, à custa dos centros

de produção agrícola."130

Ao dizer que no Brasil a relação entre os centros urbanos e o campo foi o

oposto do que ocorreu, via de regra, na história, o autor não entende que o setor

rural crescia em detrimento das cidades, mas que não houve, por muito tempo em

nossa história, contradição entre a cidade e o campo. As cidades eram não só

politicamente dominadas pelo campo, mas também não tinham vida própria.

Em outros termos, não havia excedente econômico criado nas cidades

sendo transferido para as atividades agrárias e nem transferência no sentido

inverso, como no resto do mundo, segundo o autor. Toda a produção econômica

era criada e apropriada no campo. As cidades eram despovoadas: "Só afluíam

eles [os proprietários rurais] aos centros urbanos a fim de assistirem aos festejos

128Holanda, S. Buarque de. Raizes 18a ed., p.31.
129Holanda, S. Buarque de. Raizes 18a ed., p.31.
130Holanda, S. Buarque de. Raizes 1a ed., p.49.
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e solenidades religiosos ou profanos. Nas cidades apenas residiam alguns

funcionários da administração, oficiais mecânicos e mercadores."131

Por isso, não havia contradição entre o campo e a cidade. Daí dois fatos

significativos:

a) as cidades eram dominadas pelos proprietários rurais: "em todo aquele

período [período colonial], as cidades brasileiras nunca deixaram de se ressentir

fortemente da ditadura dos domínios rurais."l32

b) e, posteriormente, com o crescimento das cidades, como não houve um

conflito aberto entre cidade e campo, as classes rurais proprietárias puderam

exercer por muito tempo grande influência nas cidades.

Em outras palavras, não se desenvolveu uma burguesia urbana

independente e contra as classes rurais. Não se criaram interesses claramente

distintos entre os setores urbano e rural, entre uma burguesia urbana e uma

burguesia rural. Este é mais um dos aspectos da falta de revolução burguesa a

que já nos referimos.

Cabe ainda um comentário acerca deste tema. Os interesses urbanos

que poderiam ter-se manifestado por essa época seriam nos campos comercial e

financeiro e não no industrial. O autor refere-se principalmente ao período

colonial e primeiros anos da Independência,l33 sendo que os interesses

industriais começariam a despontar somente a partir de meados do século

passado e ganhariam um certo destaque no cenário político e econômico

nacional apenas no início deste século. Contudo, acreditamos, há uma certa

semelhança entre as situações do período colonial e a do período posterior,

quando começaria a surgir o clássico conflito entre os interesses industriais e os

131Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.51152.
132Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p. 50.
133Sérgio Buarque de Holanda diz que "a pujança dos domínios rurais, comparada à mesquinhez
urbana", do período colonial ainda é nítida durante a segunda metade do século XVIII. (Holanda,
S. Buarque de. RaIzes ... 1a ed., p.54.) Por isso e por outras passagens, dissemos que a situação
s6 irá começar a se modificar no início do século passado, com a vinda da corte e com a
Independência.
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interesses agrários. Assim como não houve conflitos abertos e expressivos entre

os interesses agrários e os comerciais e financeiros de origem urbana, não

houve, tampouco, conflito entre os interesses rurais e os industriais, quando

esses começaram a ganhar importância. Houve sim uma acomodação e um

imbricamento entre eles e assim o poder político dos proprietários rurais não

decresceu na mesma proporção que o decréscimo da importância relativa da

produção agrária no contexto econômico do país. Fato que ainda hoje podemos

observar e que foi destacado por vários estudiosos da revolução burguesa no

Brasil.

Nesta questão da relação entre as cidades e o campo, mais uma vez,

vemos o tom polêmico do livro:

"O predomínio esmagador do ruralismo, segundo todas as aparências, foi

antes um fenômeno típico do esforço colonizador dos portugueses do que uma

imposição fatal do meio durante longo processo de adaptação. E vale a pena

assinalar-se isso, pois parece mais cômodo, e talvez mais lisonjeiro à vaidade

nacional de alguns, a crença, nesse caso, em certa misteriosa 'força centrífuga'

própria ao meio americano e que tivesse compelido nossa aristocracia rural a

abandonar a cidade pelo isolamento dos engenhos e pela vida rústica das terras

de criação. "134

Essa crítica, dirigida a Oliveira Viana, encontra-se na edição original e na

edição revista; porém, nesta última, foi suprimida uma nota na qual Sérgio

Buarque desenvolve mais detidamente a crítica. A supressão talvez deva-se à

menor influência que o autor criticado passou a exercer no debate das ciências

sociais no país, pelo menos neste ponto. Vale a pena, contudo, estudá-Ia, pois

revela quais os alvos prediletos de Sérgio Buarque em Raízes, um pouco da

visão metodológica do autor e da novidade do livro no contexto das ciências

sociais no Brasil.

134 Holanda, S. Buarque de. RaIzes ... 1a ed., p.SS.
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Na referida nota o autor continua a crítica iniciada no trecho citado acima:

"A teoria artificiosa e extravagante da 'força centrífuga' é um dos aspectos

de uma tese tendente a mostrar que as formas sociais instituídas em nosso meio,

depois de algum tempo de colonização, resultam exclusivamente da ação tirânica

do ambiente americano agindo sobre a gente de ultramar. "135 Esta teoria é de

Oliveira Viana, que achava que a ruralização era fruto do meio, característica

brasileira, e não herança de nossos antepassados portugueses.

Na verdade, segundo Sérgio Buarque, o fenômeno se dá desde o

primeiro século de colonização e apenas reproduz o que já ocorria em

Portugal. 136

Como Oliveira Viana vê negativamente nossa formação racial, continua

Sérgio Buarque, ele prefere acentuar a influência do meio: "No fundo é o desejo

de ver cientificamente confirmada a esperança de que a influência do ambiente

nos seja, ao cabo, favorável, liquidando a herança étnica que ficou de nossos

antepassados. "137

Por outro lado, aponta Sérgio Buarque, quando as teorias étnicas ("certas

doutrinas raciais, selecionistas, etc"138) passam a "confirmar a idéia de que

caminhamos para um tipo racial mais excetente".'> Oliveira Viana adota-as com

entusiasmo: "Neste caso está, por exemplo, a sua extraordinária obsessão do

'arianismo' e da tendência 'arianizante' de nossas seleções sociais. "140

Desta forma, denunciando o racismo e as concepções sentimentais

individuais que estão por trás do falso cientificismo de Oliveira Viana, assim como

em outros autores que o precederam ou contemporâneos, Sérgio Buarque

135Holanda, S. Buarque de. Raizes ... 1a ed., p.166.
136Vide Holanda, S. Buarque de. Tentativas de Mitologia. São Paulo, Perspectiva, 1979, capo 4.
Sociedade Patriarcal.
137Holanda, S. Buarque de. Raizes do Brasil. 1a ed. Rio de Janeiro, José Olympio, 1936, p.168.
138Holanda, S. Buarque de. Raizes 1a ed., p.168.
139Holanda, S. Buarque de. Raizes 1a ed., p.168.
140Holanda, S. Buarque de. Raizes 1a ed., p.168.
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procura, de fato, e já na primeira edição, instituir nova concepção do trabalho

intelectual, menos subjetivista:

"Deseja-se apenas assinalar, de passagem, que o caminho seguido por

alguns pesquisadores para mostrar as etapas dessa diferenciação é um mau

caminho e que o rumo só aparentemente científico, e derivado realmente de

inclinações individuais, que tomam, por vezes, tais pesquisas, deve ser evitado

em qualquer esforço sério para a clara compreensão de nossa realidade."141

Sérgio Buarque, ao longo de toda sua produção, raramente tratou

explicitamente de questões metodológicas, como vimos. Contribuiu com o

exemplo de seu trabalho. Resta saber até que ponto estava realmente

inaugurando uma nova visão do conhecimento das ciências sociais ao escrever

Raízes do Brasil. Não pretendemos resolver este problema, que, de resto, talvez

seja insolúvel, mas acreditamos que já se apresentam neste livro muitos traços

desta metodologia menos subjetivista, mas também menos falsamente

cientificista, que ele procura defender. Temos procurado mostrar, e

continuaremos a fazê-lo, que há no livro uma postura dinâmica e que dá

importância não só a fatores culturais como econômicos e sociais. No entanto,

provavelmente, esta visão só tenha realmente amadurecido e adquirido novas

conotações após a publicação da primeira edição do livro.

141Holanda, S. Buarque de. Rafzes ... 1a ed., p.169.
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Capítulo V Tradição e Modernidade.

Herança rural.

o tema de nossa herança rural, que já havia sido levantado nos dois

primeiros capítulos de Raízes do Brasi', reaparece no terceiro, "O Passado

Agrário" (com este título na primeira edição e desdobrado em dois nas edições

posteriores: "Herança Rural" e "Semeador e o Ladrilhador"). Nesse capítulo há

um aprofundamento da discussão, um deslocamento gradativo da ênfase no

período colonial para o período posterior à Independência e surgem, claramente,

pela primeira vez, os elementos dinâmicos vistos como responsáveis pelas

mudanças na sociedade brasileira.

Vejamos como se desenvolve a discussão em torno de nossa herança

rural, que se dá, em geral, através da polaridade entre o mundo rural e o

urbano.'

Uma das características mais importantes, se não a mais importante, de

nossa sociedade desde o período colonial até pelo menos o fim do século XIX é,

segundo o autor, o ruralismo. Em vista disso, considera que nenhum fato histórico

é tão importante para se estudar o Brasil de sua época quanto a transição da

sociedade rural para a urbana, nem mesmo a Independência ou a República:

"1888 é o marco divisório entre duas épocas - o instante talvez mais

decisivo em toda a nossa evolução de povo."2 Notar que o ano de 1888 é tomado

como simples marco. É claro que o fim da escravidão é por si só uma data

importantíssima, mas o que o autor quer salientar aqui é a "transição para a

1 A influência weberiana também neste caso é nítida.
2 Holanda, Sérgio Buarque de. Raizes do Brasil. 1a ed. Rio de Janeiro, José Olympio, 1936, p.43.
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'urbanocracia",' um processo lento, mas que pode ser marcado simbolicamente

através do ano de uma de suas etapas decisivas.

Na utilização da palavra "urbanocracia" fica claro, assim como por outros

aspectos da discussão, que o que importa aqui não é o simples crescimento da

população que vive nas cidades, mas as mudanças ocorridas pelo deslocamento

do eixo da economia e da pol ítica do campo para as cidades.'

Na edição revista não aparecem os trechos nos quais Sérgio Buarque

identifica a data dessa transição em outros países:

Na Argentina o ano é 1852.

Nos EUA: "o sentido modernizador parece definir-se, ao menos na Nova

Inglaterra, logo após a guerra de 1812, com a inauguração do grande comércio

ultramarino. "5

Notar na frase acima o "sentido modernizador". Sérgio Buarque refere-se

à transição da sociedade rural para a sociedade urbana. Esta transição é um do

principais passos do processo modernizador. No Brasil, esta transição se deu

mais tarde que nos países citados e é problemática, pois os elementos modernos

não conseguem se sobrepor de modo completo aos elementos tradicionais de

nossa formação. A utilização dessa expressão, "sentido modernizador", nos

indica mais uma vez que Sérgio Buarque tem, de fato, como preocupação central

a questão da modernidade no sentido em que temos empregado o termo aqui. É

claro a simples utilização das palavras não demonstra nada; o que queremos

dizer é que o emprego de "sentido modernizador", justamente no contexto do

3 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.43.
4 "o desenvolvimento da urbanização (...) não resulta unicamente do crescimento das cidades,
mas também do crescimento dos meios de comunicação, atraindo vastas áreas rurais para a
esfera de influência das cidades" (Holanda, Sérgio Buarque de. RaIzes 1a ed., p.99)
5 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.44.
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"instante talvez mais decisivo em toda a nossa evolução de povo", é significativo

do que vimos dizendo a respeito de sua preocupação com a mocerntoaoe.s

Cabe perguntar por que os trechos apontados foram suprimidos na

edição revista. Neste caso achamos que a resposta é simples. Sérgio Buarque

não se sentia mais seguro quanto às melhores datas para marcar aquela

transição nos países citados. Como as transições das sociedades rurais para as

urbanas são processos lentos, é sempre perigoso, e geralmente desnecessário,

tentar datar precisamente os processos; melhor é, nestes casos, trabalhar com

períodos de tempo e não com anos específicos. A data precisa, 1888, no caso do

Brasil, foi mantida na edição revista, cremos, porque aqui o autor sente-se mais

seguro para defendê-Ia, mas deixando bem claro que é apenas um marco.

Mesmo com o gradual crescimento das cidades, eram ainda os

proprietários rurais que dominavam a política. Os filhos dos fazendeiros, todos

"bacharéis", eram os políticos, os funcionários públicos e os profissionais liberais.

Assim, as cidades continuaram por muito tempo, pelo menos até fins do século

passado - daí a data de 1888 - totalmente dependentes dos domínios rurais.

"No Império eram ainda fazendeiros e filhos de fazendeiros educados nas

profissões liberais, os que monopolizavam a política, elegendo-se e fazendo

eleger seus candidatos, dominando os parlamentos, os ministérios e, em geral,

as posições de comando e de responsabilidade, e fundando nesse incontestável

domínio a estabilidade das instituições."7

No entanto, "A essa gente, que por natureza deveria ser conservadora e

retrógrada, coube mesmo empreender os maiores movimentos liberais que já se

6 Acrescenta ainda o autor, na edição revista, que os reflexos do fato de que a estrutura de nossa
sociedade teve base rural "não se apagaram ainda hoje". (Holanda, Sérgio Buarque de. Raizes do
Brasil, 18a ed. Rio de Janeiro, José Olympio, 1984, p.41)
7 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.44.
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operaram na história do Brasil, e isso desde os nossos primeiros tempos."8 A

urbanização, assim, mesmo limitada, já exercia um papel dinâmico na sociedade.

Esse dinamismo é explicado, entre outros fatores, pelo papel dos

"fazendeiros e filhos de fazendeiros", que, por sinal, é um pouco atenuado na

edição revista, como se pode observar pelo trecho abaixo:

"(...) muitos representantes da classe dos antigos senhores puderam,

com freqüência, dar-se o luxo de inclinações antitradicionalistas e mesmo de

empreender alguns dos mais importantes movimentos liberais que já se operaram

em todo o curso de nossa história. ''9

Agora, são "muitos" e não todos como a primeira versão poderia deixar

transparecer. Agora, as palavras "luxo" e "inclinações" dão um tom irônico e,

portanto, crítico à participação desta elite rural urbanizada. Na edição revista há

também, nesta questão, uma diferença de enfoque. O papel mais importante

desses homens, no que se refere à modernização, não foi no campo político, mas

no campo econômico: a eles coube a tarefa de promover "os progressos

materiais que tenderiam a arruinar a situação tradicional, minando aos poucos o

prestígio de sua classe."[itálicos nossoslw Mesmo no caso da campanha

abolicionista, se a ação política de alguns dos representantes da aristocracia

rural, favoráveis ao fim da escravatura, foi importante, o resultado desta ação foi

diretamente econômico; isto é, o importante na ação política, neste caso, foi o

resultado em termos de mudança na estrutura econômica e social do país.

Apesar desta pequena diferença de enfoque, não podemos dizer que

Sérgio Buarque descure na primeira edição dos elementos materiais

responsáveis pelas mudanças na sociedade como um todo. Essas reformas, ou

progressos materiais do período pré-republicano concentraram-se no período de

1851 a 1855 e referem-se à reorganização do Banco do Brasil, a constituição

8 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a 00., p.45.
9 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 18a 00., p.41.
10 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 18a 00., p42.
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regular das sociedades anônimas e ao desenvolvimento dos telégrafos e das

estradas de ferro. Tudo isso num ambiente de crescimento econômico

proporcionado pela liberação de capital devida à supressão do tráfico negreiro

(lei Eusébio de Queirós).

Sérgio Buarque, citando Ramalho Ortiqão.!' resume assim os "elementos

de todo desenvolvimento ulterior do Brasll",« já presentes em germe nessas

mudanças:

1. "aparelhamento das forças de trabalho e produção. "13

2. organização do sistema monetário e creditício.

3. organização do sistema de comunicações.

4. organização do sistema de transportes.

Se a análise acima parece desmentir os que vêem em Raízes uma

abordagem excessivamente cultura lista, o trecho abaixo, que resume o curto

período de febre mudancista que tivemos entre 1851 a 1855, parece dar um

pouco de razão a esta visão:

"Nunca, talvez, nem sequer depois de inaugurado o regime republicano,

fomos envolvidos, em tão breve período, por uma febre de progressos materiais

como a que se registrou nesses anos de 1851 a 1854. Apenas não se pode dizer

que o país estivesse maduro para grandes empreendimentos de ordem

econômica que lhe alterassem profundamente a fisionomia. Eles não

encontrariam facilmente, em nosso temperamento e em nossos costumes, um

ambiente adequado, não obstante toda a boa vontade de certas elites. "[itálicos

nossos]I4

11 Este trecho e a citação de Ramalho OrtigAo foram suprimidos na edição revista.
12 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.45.
13 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.45.
14 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.46.
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Porém, na edição revista estes traços "culturalistas" são bastante

atenuados se não suprimidos de todo (o trecho acima, por exemplo, não se

encontra na edição revista). Pelo menos na edição revista, nesta discussão

acerca das reformas do período 51-55 e do período posterior até o fim da

escravatura, a análise de Sérgio Buarque mescla perfeitamente os elementos

econômicos, sociais e culturais.

Por exemplo, no trecho abaixo a ênfase é dada aos aspectos econômicos

e sociais:

Sérgio B. de Holanda referindo-se ao período 50-88, conclui: "Como

esperar transformações profundas em país onde eram mantidos os fundamentos

tradicionais da situação que se pretendia ultrapassar? Enquanto perdurassem

intatos e, apesar de tudo, poderosos, os padrões econômicos e sociais herdados

da era colonial e expressos principalmente na grande lavoura servida pelo braço

escravo, as transformações mais ousadas teriam de ser superficiais e

artificiosas."[itálicos nossosp!

E no trecho abaixo, aos aspectos culturais:

Pôde-se manifestar neste período entre meados do século passado e o

fim da escravidão uma "radical incompatibilidade entre as formas de vida

copiadas de nações socialmente mais avançadas, de um lado, e o patriarcalismo

e personalismo fixados entre nós por uma tradição de origens seculares. "16

E no trecho abaixo, que se refere à crise de 1864, articulam-se a esfera

estrutural-econômica e a esfera cultural-institucional:

"Essa crise foi o desfecho normal de uma situação rigorosamente

insustentável nascida da ambição de vestir um país ainda preso à economia

escravocrata, com os trajes modernos de uma grande democracia burguesa."17

IS Holanda, S. Buarque de. Raizes 18a ed., p.46.
16Holanda, S. Buarque de. Raizes 18a ed., p.47.
17Holanda, S. Buarque de. Raizes 18a ed., p.46.
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E, finalmente, no trecho abaixo vemos que a análise é dinâmica, isto é,

não considera imutáveis os elementos culturais. Pelo contrário, os elementos

culturais além de terem uma dinâmica própria, ainda sofrem modificações devido

à constante interação com os elementos estruturais da organização econômica e

social:

"Pode-se mesmo dizer que o caminho aberto por semelhantes

transformações só poderia levar logicamente a uma liquidação mais ou menos

rápida de nossa velha herança rural e colonial, ou seja da riqueza que se funda

no emprego do braço escravo e na exploração extensiva e perdulária das terras

de lavoura. "18

Ao se dizer aqui que Raízes do Brasil não é um estudo da psicologia

social do brasileiro, como querem alguns, não se pretende negar a existência de

trechos nos quais o autor procura, de fato, relacionar elementos históricos,

econômicos e sociais aos seus "correlativos" psicológicos, como no trecho

abaixo, que também poderia exemplificar, em outro contexto, a atualidade do

livro:

"A contigüidade que se estabelece no âmbito doméstico entre os

membros de uma família [família colonial patriarcal] desse tipo, tem seu

correlativo psicológico bem determinado. O quadro familiar é, nesse caso, tão

poderoso e exigente, que acompanha aos indivíduos mesmo fora do recinto

doméstico. A entidade privada precede sempre neles à entidade pública. A

nostalgia desse quadro compacto, único e intransferível, onde prevalecem

sempre e necessariamente as preferências fundadas em laços afetivos, deixou

vestígios patentes em nossa sociedade, em nossa vida política, em todas as

nossas atividades. "19

18 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 18a ed., p.42.
19 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.88/89.
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É assim que surge pela primeira vez no livro uma referência mais

explícita a traços psicológicos do brasileiro. Mas, são conseqüências históricas

do ruralismo de nossa formação colonial e não características psicológicas fixas

de um povo idealizado. Este, assim como outros trechos do livro que fazem

referências a traços psicológicos, notadamente a discussão do homem cordial,

não bastam para caracterizar Raízes do Brasil como sendo um retrato psicológico

do brasileiro.

Burocracia.

A questão da burocracia surge em Raízes do Brasil no contexto das

transformações ocorridas na sociedade a partir de meados do século passado e

que dizem respeito à passagem do predomínio agrário ao urbano na

determinação dos rumos e da face do país.

Sérgio Buarque não trata em Raízes do fenômeno da burocratização da

sociedade como um todo e sim da burocracia pública. A idéia central é a de que

no Brasil a "burocracia" pública não adquiriu suficientemente as características

que nela deveriam ser predominantes como impessoalidade, racionalidade,

especialização, disciplina hierárquica, etc.

Durante o período colonial, passando pela Independência e até meados

do século passado não teríamos condições para a formação de uma burocracia,

no sentido weberiano do termo. Por isso, Sérgio Buarque fala em "cargos

públicos", "funções públicas", "organização dos nosso serviços públicos", etc, e

não em burocracia quando se refere a este período. Eis a razão pela qual, a

rigor, não poderíamos dizer que os detentores de cargos públicos de então

formavam um corpo burocrático:
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"Não era fácil aos detentores das posições públicas de responsabilidade,

formados por tal ambiente, compreenderem a distinção fundamental entre os

domínios do 'privado' e do 'oficiai'. Assim, eles se caracterizam justamente pelo

que separa o funcionário 'patrimonial' do puro burocrata, conforme a definição de

Max Weber. Para o funcionário 'patrimonial', a própria gestão política apresenta-

se como assunto de seu interesse particular; as funções, os empregos e os

benefícios que deles aufere, relacionam-se a direitos pessoais do funcionário e

não a interesses objetivos, como sucede no verdadeiro Estado burocrático, em

que prevalecem a especialização das funções e o esforço para se assegurarem

garantias jurídicas aos cidadãos. A escolha dos homens que irão exercer as

funções públicas faz-se de acordo com a confiança pessoal que mereçam os

candidatos, e muito menos de acordo corn as suas capacidades próprias. Falta a

tudo a ordenação impessoal que caracteriza a vida no Estado burocrático. O

funcionalismo patrimonial pode, com a progressiva divisão das funções e com a

racionalização, adquirir traços burocráticos. Mas em sua essência ele é tanto

mais diferente do burocrático, quanto mais caracterizados estejam os dois

tipos."20

A inexistência entre nós de uma burocracia no sentido rigoroso do termo

é relacionada com a pertinência de classe dos funcionários, a dos proprietários

rurais." Outro ângulo do mesmo fenômeno é o da inexistência de uma burguesia

e de uma classe média urbanas no Brasil até, pelo menos, meados do século

passado. É esse o ponto de vista tomado nas passagens a seguir:

"A morosidade e deficiência de nossos serviços públicos tornou-se

proverbial desde velhos tempos. Num país que durante a maior parte de sua

20Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.99/100.
21 "Em terra onde não existia praticamente trabalho manual livre, que uma classe média quase
nula não tinha como impor sua influência, os indivíduos que iriam servir nas funções criadas com
a nova ordem de coisas tinham de ser recrutados, por força, entre elementos da mesma massa
dos antigos senhores rurais. Toda a estrutura administrativa, a pouco e pouco elaborada durante o
Império, e depois já no regime republicano, comportava elementos estritamente vinculados ao
velho sistema doméstico, ainda em pleno viço, não s6 nas cidades como nas fazendas."
(Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.99)
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existência foi uma terra de senhores e de escravos, sem comércio que não

estivesse em mãos de estrangeiros, seria impossível pretender contar com uma

burguesia urbana numerosa e apta para esses serviços, que pudesse facilitar

outra situação''.»

Na edição revista, na mesma passagem, além de modificações de estilo,

verificamos a substituição de "burguesia urbana numerosa" por "classe média

numerosa".» A modificação foi necessária, pois, de fato, normalmente, são as

classes médias que constituem a base populacional da burocracia pública e não

os elementos da burguesia urbana que, por definição, teriam seus próprios

negócios.

Durante o período colonial e o Império, os cargos oferecidos pelos

poderes públicos eram, como na Europa do antigo regime, mais um privilégio do

que uma função responsável. Como eram exercidos pelos mais ricos, não era

possível distinguir-se um corpo de funcionários destacado e independente em

relação às camadas economicamente mais poderosas. "As funções públicas

constituíram, desde muito cedo, aliás, o apanágio quase exclusivo da mesma

casta de homens a que pertenceram os nossos proprietários rurais.">

Posteriormente, com o crescimento das cidades começa a se desenvolver

incipientemente uma população urbana que poderia dar ensejo à formação de

uma burocracia. No século XVIII, "a vida urbana parece adquirir mais caráter,

com a prosperidade dos comerciantes reinóis, instalados nas cidades. "25

Mas, como as cidades eram ainda excessivamente dependentes do

campo e os "bacharéis", como vimos, eram ''fazendeiros e filhos de fazendeiros",

esse desenvolvimento ficou travado. Ainda as cidades não tinham adquirido vida

22 Holanda, S. Buarque de. Raizes 1a ed., p.48.
23 Holanda, S. Buarque de. Raizes 18a ed., p.56.
24 Holanda, S. Buarque de. Raizes 1a ed., p.47.
25 Holanda, S. Buarque de. Raizes 1a ed., p.53.
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própria. Ainda não havia propriamente uma burguesia e uma classe média

urbanas.

Somente "Com o declínio da velha agricultura e com a lenta formação de

uma burguesia urbana é que se desenvolverá, com caráter próprio, o nosso

aparelhamento burocrático."26A passagem de uma sociedade agrária para uma

sociedade urbana teve seu impulso inicial, ainda que incipiente, nos diz Sérgio

Buarque na edição revista, nos idos de 1808:27 com a ascensão dos centros

urbanos, devido à vinda da corte, "Outras ocupações reclamam agora igual

eminência, ocupações nitidamente citadinas, como a atividade política, a

burocracia, as profissões liberais."28

Contudo, antes do fim da escravatura, que era o esteio do poder rural,

esta transição não poderia deixar de ser lenta e incompleta. Assim, qualquer

tentativa de reformas que pretendesse, ainda que incipientemente, desafiar ou

contrariar os interesses rurais em favor dos urbano-industriais, como as que se

deram entre 1851 a 1855, como vimos, iria fatalmente encontrar resistências,

entre elas a da própria "burocracia" pública:

"Uma resistência importante, com que não poderiam deixar de contar os

homens empreendedores de época seria, além da nossa formação econômica,

fundada em grande parte no trabalho escravo, o espírito retrógrado que

dominava a organização de nossos serviços públicos."29

É interessante notar nesta passagem acima que há duas barreiras, uma

política institucional, o serviço público retrógrado e dominado pelos senhores de

26Holanda, S. Buarque de. Raizes 1a ed., p.46/47.
27Na 1a ed. não consta este trecho que introduz o elemento de mudança:
"A persistência dos velhos padrões coloniais viu-se pela primeira vez seriamente ameaçada, entre
n6s, em virtude dos acontecimentos que sucederam à migração forçada da família real
portuguesa para o Brasil, em 1808. O crescente cosmopolitismo de alguns centros urbanos não
constituiu perigo iminente para a supremacia dos senhores agrários, supremacia apoiada na
tradição e na opinião, mas abriu certamente novos horizontes e sugeriu ambições novas que
tenderiam, com o tempo, a perturbar os antigos deleites e lazeres da vida rural." (Holanda, S.
Buarque de. Raizes 18a ed., p.120.)
28Holanda, S. Buarque de. RaIzes 18a ed., p.SO.
29Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.46.
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terra, e uma barreira de ordem econômico-social, o trabalho escravo. As esferas,

novamente ressaltamos, são intimamente relacionadas, de forma que não

poderíamos dizer que Sérgio B. de Holanda achasse que os aspectos da

estrutura econômica fossem secundários em relação aos aspectos

"superestruturais".

É de se notar igualmente que na edição revista a sobrevivência da

mentalidade senhorial pode ser observada também no período republicano:

"Toda a ordem administrativa do país, durante o Império e mesmo depois, já no

regime republicano, há de comportar, por isso, elementos estritamente vinculados

ao velho sistema senhorial. "30

No capítulo final do livro, Sérgio Buarque volta ao tema da burocracia

pública, agora referindo-se aos tempos atuais (1936) e às possibilidades de

transformação da sociedade brasileira. Como veremos, ele acredita nesta

possibilidade, porém, reconhece as dificuldades e teme pelas resistências. No

que se refere à burocracia, teme a provável "sobrevivência" de velhos hábitos,

como o do "pistolão":

"O grau de relações, de intimidade e de parentesco com os detentores do

poder decidem sempre do êxito de uma carreira pessoal, muito mais do que os

argumentos legais ou morais. Quaisquer que sejam as revoluções

'regeneradoras', dificilmente chegarão a frear de maneira eficiente a importância

dos empenhos e dos plstolões.">'

30 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 18a ed., p.57.
31 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.150.
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Diferenças entre o sistema político e o país real.

Tema freqüente da época» (e em certo sentido ainda atual), em vários

momentos de Raízes do Brasil, o autor faz notar que o sistema político brasileiro

pode ser organizado de maneira semelhante aos sistemas dos países

democráticos, podemos ter garantias democráticas, direitos de cidadania, etc,

mas, funciona de forma diferente. Podemos ter uma estrutura institucional

moderna, mas a prática social é outra. Há um hiato demasiadamente grande

entre o país real e a nação idealizada. A um estrangeiro este fato salta aos olhos,

já que nos países que passaram por revoluções burguesas, houve uma cultura

democrática que se formou anteriormente à implantação de um sistema político

que lhe correspondesse:

"A incompreensão manifestada por mais de um estrangeiro em face de

algumas peculiaridades de nosso maquinismo político provém, sem dúvida, da

incompatibilidade fundamental que, apesar de muitas aparências em contrário,

subsistia entre esses sistemas e os que regiam outros países mais

fundamentalmente marcados pela revolução industrial, em particular os países

anglo-saxões. "33

Há no Brasil, segundo o autor, uma crença exagerada no poder

reformador das leis.34 Essa crença, "esse espírito legístico"35 teria origens

diversas e relações com vários fenômenos já apontados ou a serem estudados

mais à frente: o bacharel, vivendo num mundo ilusório, assimila superficialmente

idéias dos países modelares e tenta colocá-Ias em prática quando assume

32 "como todos em sua época, quer Sérgio Buarque fazer o confronto entre o Brasil 'legal' e o
Brasil 'real.' " (Lamounier, Bolivar. "Raízes do Brasil." Revista do Brasil, Ano 3 n.6/1987. Rio de
Janeiro, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro/ RioArte-Fundação Rio, p.56.)
33Holanda, S. Buarque de. RaIzes 18a ed., p.47.
34 DaMatta, entre muitos outros, também diz o mesmo: "é precisamente porque confiamos tanto
na força fria da lei como instrumento de mudar o mundo que, dialeticamente, inventamos tantas
leis e as tomamos inoperantes." (DaMatta, Roberto. Cama vais, Malandros e Heróis. (3a ed.). Rio
de Janeiro, Zahar, 1981 (1a ed. 1979), p.185.)
35Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.150.
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responsabilidades políticas. Esses reformadores, com as mentes impregnadas de

idéias novas, mas, no fundo, conservadores, "chamam atenção freqüentemente

para as plataformas, os programas, as instituições, como únicas realidades

verdadeiramente dignas de respeito. Acreditam sinceramente que da sabedoria e

sobretudo da coerência das leis depende diretamente a perfeição dos povos e

dos governos. "36

Sérgio Buarque nota que já há vinte anos Alberto Torres denunciava a

separação entre a política e a vida social, contudo esse autor caía nos mesmos

erros que os outros reformadores: "Alberto Torres não viu, e não quis ver,

todavia, que foi justamente a pretensão de compassar os acontecimentos pelos

sistemas, as leis e os programas, uma das origens da separação que existe entre

a nação e sua vida política."37

Bacharelismo.

Vimos acima que as cidades, durante o período colonial e mesmo

posteriormente, eram totalmente subordinadas ao poder rural. Mesmo quando

vinham morar nas cidades ou se tornavam "bacharéis", os indivíduos originados

das classes proprietárias conservavam a mentalidade senhorial. Ou melhor,

tentavam de alguma forma conciliar suas origens com os novos hábitos e idéias

adquiridos nas cidades e através de suas passagens pelas faculdades locais e

estrangeiras. Esta contradição entre a origem rural e o aprendizado urbano, entre

os interesses de classe e as novas idéias, entre o racional e o emocional, entre o

tradicional e o moderno, gerou um fenômeno chamado bacharelismo. Este

fenômeno, já que tem relação com o nosso mundo rural, tem relação também com

36 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.148.
37 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.145.
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nossa herança ibérica, com o personaüsmo,» com a escravidão, etc, isto é, com

toda a nossa formação econômica e social. Portanto, não é apenas um fenômeno

psicológico ou cultural num sentido estrito. Por sua vez, o bacharelismo é causa e

conseqüência de outras inúmeras contradições de nossa sociedade. Ou melhor,

é uma manifestação de toda uma série de características de nossa sociedade,

muitas delas em conflito, e é, ao mesmo tempo, responsável por novas

contradições e pela manutenção de muitas das causas que lhe deram origem.

O bacharelismo, no campo intelectual Uá que se manifesta também no

campo político), caracteriza-se por uma pretensa erudição, pelo conhecimento

superficial e pela ostentação do saber: "embora presumindo o contrário,

dedicamos de modo geral, pouca estima às especulações intelectuais - mas amor

à frase sonora, ao verbo espontâneo e abundante, à erudição ostentosa, à

expressão rara. (...) É que para bem corresponder ao papel que, mesmo sem o

saber, lhe conferimos, inteligência há de ser ornamento e prenda, não

instrumento de conhecimento e de ação."39

Vemos aqui um aspecto da contradição referida acima: no contexto de

uma sociedade tradicional, o saber adquirido, invariavelmente de origem

européia, não tem a utilidade que lhe seria esperada ("instrumento de

conhecimento e ação"), não tem utilidade a não ser conferir uma distinção social

numa sociedade já altamente hierarquizada: essa "inteligência (... ) corresponde,

numa sociedade de coloração aristocrática e personalista, à necessidade que

sente cada indivíduo de se distinguir dos seus semelhantes por alguma virtude

aparentemente congênita e intransferível, semelhante por esse lado à nobreza de

sangue."4O

38 "De qualquer modo, ainda no vício do bacharelismo ostenta-se também a nossa tendência para
exaltar acima de tudo a personalidade individual como um valor próprio e superior a todas as
contingências." (Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.117.)
39Holanda, S. Buarque de. RaIzes 18a ed., p.51.
40 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 18a ed., p.52.
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Outro componente do bacharelismo, agora mais indireto, relaciona-se

com a ausência de revolução burguesa em Portugal. Vimos acima que em

Portugal houve muito cedo uma ausência de distinção entre a nobreza e a

burguesia comercial em ascensão. A burguesia ascendente se tornou fidalga e a

nobreza aburguesou-se, gerando um sistema de valores híbrido, nem burguês,

nem aristocrático plenamente (pois, neste caso, não seria possível aos nobres o

exercício de atividades comerciais, nem haver integração entre as classes em

termos de convívio, casamentos, etc):

"À medida em que subiam na escala social, as camadas populares

deixavam de ser portadoras de sua primitiva mentalidade de classe para aderirem

à dos antigos grupos dominantes. Nenhuma das 'virtudes econômicas'

tradicionalmente ligadas à burguesia pôde, por isso, conquistar bom crédito. "41

Como de início as atividades comerciais ainda eram consideradas

indignas, segundo o sistema de valores das classes nobres, muitos desses

últimos preferiam exercer atividades administrativas do Estado, intelectuais ou

literárias:

"E se muitos ainda não ousavam trocar a milícia pela mercância que é

profissão baixa, trocavam-na pela toga e também pelos postos da administração

civil e empregos literários, de modo que conseguiam resguardar a própria

dignidade, resguardando, ao mesmo tempo, a própria comodidade."42

Deste modo, os integrantes dos serviços públicos, os artistas e os

intelectuais ou eram da burguesia ascendente com valores tradicionais ou então

eram da aristocracia tradicional com valores aburguesados. Esta é uma das

facetas do bacharelismo, o bacharel se comporta como um aristocrata, seus

valores, suas idéias e sua auto-imagem procuram distingui-lo dos demais, não

pela competência, experiência ou conhecimentos reais, mas pelo empolamento,

41Holanda, S. Buarque de. Raizes 18a ed., p.78.
42Holanda, S. Buarque de. Raizes 18a ed., p.80.
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pela palavrório e pela afetação. Esta herança intelectual nos foi transmitida pelos

portugueses, por isso dissemos acima que este fator componente do

bacharelismo é indireto. Não foi o principal fator gerador do bacharelismo no

Brasil, que foi, na verdade, a origem dos bacharéis, como vimos anteriormente.

Uma das faces do bacharelismo é a pouca importância que damos ao

profissionalismo, as constantes mudanças de profissões e de atividades

verificadas entre nós. Sérgio Buarque refere-se, principalmente, ao período que

vai de meados do século passado aos anos da elaboração de Raízes. É provável

que o fenômeno ainda ocorra em nossos dias.

"As atividades profissionais são, aqui, meros acidentes na vida dos

indivíduos, ao oposto do que sucede entre outros povos, onde as próprias

palavras que designam semelhantes atividades adquirem um acento quase

religioso. "43

Sérgio Buarque menciona Weber na edição revista para dizer que nos

países de origem protestante, a despeito das críticas que se possam levantar à

tese de Weber quanto a uma exagerada ênfase nos aspectos culturais em

detrimento dos econômicos, de fato desenvolveu-se uma ética do trabalho muito

mais arraigada do que nos países de origem predominantemente católica.

Sérgio Buarque diz que além das mudanças freqüentes de profissão,

nota-se, no Brasil, que muitos bacharéis formados não exercerão a profissão para

a qual foram formados e que há uma "inclinação geral para as profissões

liberais, "44 se bem que este último fenômeno ocorra também nos Estados Unidos.

A diferença entre o Brasil e os Estados Unidos, quanto a esse aspecto, é que o

prestígio das profissões liberais já vem de Portugal, o que não é o caso da

Inglaterra, segundo o autor."

43 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.114.
44 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.115.
45 Vide Holanda, S. Buarque de. RaIzes 18a ed., p.115.
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Como vimos, o bacharelismo associa-se, entre outros fenômenos, à

importância exagerada que damos às profissões liberais. Vemos no trecho a

seguir a relação entre este fenômeno, o personalismo e o patrimonialismo do

serviço público. Vemos igualmente o caráter de "sobrevivência" que apresentam

tais tendências:

"O que importa salientar aqui é que a origem da sedução exercida pelas

carreiras liberais vincula-se estreitamente ao nosso apego quase exclusivo aos

valores da personalidade. Daí, também, o fato dessa sedução sobreviver em um

ambiente de vida material que já a comporta dificilmente. Não é outro, aliás, o

motivo da ânsia pelos meios de vida definitivos, que dão segurança e

estabilidade, exigindo, ao mesmo tempo, um mínimo de esforço pessoal, de

aplicação da personalidade, se se quiser, como sucede tão freqüentemente com

certas funções públicas."46

Outro ponto que vimos ressaltando é a preocupação que enxergamos em

Sérgio Buarque de Holanda com as dificuldades quanto ao ingresso do país na

modernidade ( e o bacharelismo é, sem dúvida, um dos elementos desta

dificuldade ):

"A 'inteligência', que há de constituir o alicerce do sistema sugerido por

Silva Lisboa, é, assim, um princípio essencialmente antimoderno. Nada, com

efeito, mais oposto ao sentido de todo o pensamento econômico oriundo da

revolução industrial e orientado pelo emprego progressivo da máquina, do que

essa primazia conferida a certos fatores subjetivos, irredutíveis a leis de

mecânica e a termos de matemática."47

o trecho nos revela, por outro lado, que o sentido da modernidade, pelo

menos aqui, é o da industrialização. Veremos posteriormente que para o autor a

industrialização é importante não por si mesma, mas pelo dinamismo das

46 Holanda, S. Buarque de. Raizes 1a ed., p.117/118.
47 Holanda, S. Buarque de. Raizes 18a 00., p.52.
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mudanças que imprime a toda a sociedade, pela urbanização que exige e

acelera, pela mentalidade que lhe corresponde, pelas alterações na estrutura de

poder, pela ascensão das classes sociais "modernas" e pela racionalização das

esferas econômica e política; em uma palavra, pela modernidade que traz

consigo.

Os mesmos fatores responsáveis pelo bacharelismo produziram um outro

fenômeno semelhante, e que talvez não seja mais do que outra de suas faces. À

falta de um melhor termo que o designe, diremos aqui revolucionarismo: "Esse

caráter puramente exterior, epidérmico, de numerosas agitações ocorridas entre

nós durante os anos que antecederam e sucederam à Independência, mostra o

quanto era difícil ultrapassarem-se os limites que à nossa vida política tinham

traçado certas condições específicas geradas pela colonização portuguesa. "48

Esse revolucionarismo é irmão da fuga à realidade. A respeito dos

"pioneiros de nossa independência e da república que, em 1817, não desejavam

em nada modificar a situação dos negros escravos, embora 'não reconhecessem

o direito dessa situação' ",49 Sérgio Buarque diz que esses pelo menos foram

sinceros pois, "Depois deles, os políticos mais sábios e os mais prudentes

preferiam não mencionar o ponto vulnerável de uma organização social que

desejavam perfeita e coerente consigo mesma, ainda que somente no papel. (...)

E assim preferiam esquecer a realidade, feia e desconcertante, para se

refugiarem no mundo ideal de onde lhes acenavam os doutrinadores do tempo.

Criaram asas para não ver o espetáculo detestável que o país lhes oferecia. «so

48 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 18a ed., p.55.
49 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.157.
so Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.157.
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Mudanças na sociedade brasileira.

No último capítulo de Raízes do Brasil, de título "Nossa Revolução", o

autor desenvolve melhor o tema das mudanças na sociedade brasileira que

apontavam para a eliminação de várias das características de nossa formação

histórica tratadas anteriormente no livro. O livro, portanto, não pode ser acusado

de tentar fixar ou descrever de modo definitivo o caráter naclonal." ou do

brasileiro. A percepção do dinamismo dos fenômenos sociais sempre esteve

presente em Sérgio Buarque e é claramente visível já na primeira edição de

Raízes, se bem que neste sentido também tenham sido introduzidas modificações

na edição revista, que serão apontadas.

O capítulo inicia por distinguir verdadeiras revoluções de movimentos de

superfície. Revoluções ainda que lentas, ao contrário dos movimentos de

superfície, modificam características estruturais da sociedade. Mais uma vez

Sérgio Buarque distingue-se de outros cientistas sociais da época;

particularmente dos estudiosos de eventos, datas e personagens marcantes de

nossa história; mais uma vez vemos, além da perfeita harmonia entre o

historiador e o sociólogo, o tom polêmico e renovador do livro.

O autor considera que a sociedade brasileira, na época em que escreve o

livro, atravessa um período revolucionário; uma "revolução lenta, mas segura e

concertada, a única que, rigorosamente, temos experimentado em toda a nossa

vida social. "52

51 Como vimos, o grande responsável por essa interpretação foi Dante Moreira Leite. Alfredo Bosi
segue nessa mesma linha, inclusive citando e concordando com Dante Moreira Leite por várias
vezes. Diz Bosi que na década de 30 surgem no Brasil "as pesquisas antropológicas sistemáticas:
uma nova visão do Brasil sairia dos ensaios de Artur Ramos, Roquette Pinto, Gilberto Freyre,
Caio Prado, Sérgio Buarque de Holanda, Fernando de Azevedo. Persistia, no entanto, o interesse
de detectar as qualidades e os defeitos do homem brasileiro, ou seja, o caráter nacional, noção
cheia de ciladas enquanto projeta estereótipos e os maneja com os instrumentos de uma
enferrujada 'psicologia dos povos'." (Bosi, Alfredo. História Concisa da Literatura Brasileira. São
Paulo, Ed. Cultrix, 1987, p.428)
52 Holanda, S. Buarque de. Raizes 1a ed., p.135.
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Esta revolução "Processou-se, é certo, sem o grande alarde de algumas

convenções de superfície, que os historiadores exageram freqüentemente em seu

zelo minucioso e fácil de compendiar as transformações exteriores de existência

dos povos. Perto dessa revolução, a maioria de nossas agitações do período

republicano, como as suas similares das nações da América Espanhola, parecem

simples desvios na trajetória da vida política legal do Estado, comparáveis a

essas 'revoluções palacianas', familiares aos conhecedores da história

européia. "S3

Na edição revista o "processou-se" do trecho acima transforma-se em

"processa-se" ..54 Na edição original, embora os verbos referentes à nossa

revolução estejam no passado, como no exemplo acima, o autor parece oscilar

entre dizer que esta revolução já se processou ou que ainda estamos passando

por ela, enquanto na edição revista não há dúvidas, estamos em plena revolução.

Esta oscilação presente na primeira edição manifesta-se, por exemplo, na

contraposição da frase acima, que emprega os verbos no passado, com a

seguinte "Se a revolução que, através de todo o Império, não cessou de

subverter as bases em que assentava nossa sociedade ainda está longe, talvez,

de ter atingido o desenlace final, parece indiscutível, porém, que já foi transposta

a sua fase aguda. "ss Em várias outras frases que serão citadas posteriormente,

podemos notar a mesma oscilação. O que predomina, porém, é o entendimento

de que o processo revolucionário ainda está em curso, entendimento que se iria

firmar na edição revista.

Qual o caráter da revolução pela qual passamos e quais os momentos

que a delimitam? Vejamos esses pontos, começando pelo segundo:

S3 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.135.
É interessante observar que o trecho citado rmmrmza, indiretamente, a importância das
revoluções de 1930 e de 32, ainda bastante recentes na data de pubucação da primeira edição.
S4 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 18a ed., p.126.
ss Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.136/137.
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"A grande revolução brasileira não foi um fato que se pudesse assinalar

em um instante preciso; foi antes um processo demorado e que durou pelo menos

três quartos de século. "56

Na edição revista os verbos desta frase estão no presente e no gerúndio

e não no passado. 57

Seus "pontos culminantes'"! são a vinda da Corte portuguesa ao Brasil, a

Independência, a Abolição, que é o marco maior, e a República. Portanto, a

revolução de que trata Sérgio Buarque tem seus inícios em 1808 e se estende,

pelo menos, até 1889. Sendo que na edição revista seu desenrolar estaria ainda

ocorrendo na data de publicação da obra.

Pelo que vimos acima, na discussão acerca da transição da sociedade

rural para a urbana, já podemos imaginar que um dos principais aspectos desta

revolução é justamente essa transição. O novo sistema tem sua "sede não já nos

domínios rurais, mas nos centros urbanos.?»

Sérgio B. de Holanda cita, em nota de rodapé, neste ponto da discussão,

Roger W. Babson que, segundo o autor, diz que muitos movimentos de superfície

são erroneamente chamados de revolução na América Latina e que "constituem

muitas vezes pormenores insistentemente reiterados do processo geral - e em

verdade revolucionário - da transformação dos territórios coloniais em sociedades

cultas modernas."[itálicos nossos]60 Podemos notar nesta nota, além da

diferenciação entre revolução e movimentos de superfície, à qual anteriormente

aludimos, a preocupação do autor com a transição para a modernidade, para as

"sociedades cultas modernas". Portanto, não importa qual seja o caráter da

56 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.136.
57Por exemplo, "vem durando" [p.127] e "é um fato" [p.127] (Holanda, S. Buarque de. RaIzes 18a
ed.)
58 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.136.
59 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.136.
60 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.136.
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revolução, se é uma revolução urbanas' ou uma revolução burguesa (na verdade

é ambas), o certo é que é uma revolução no sentido da modernidade, é um

processo que visa ou acaba por levar o país a padrões modernos de

relacionamento social. Esta nota (suprimida na edição revista) representa para

nós mais um indício do que vimos ressaltando a respeito das preocupações de

Sérgio Buarque de Holanda com a questão do processo problemático que é a

transformação do país de uma sociedade tradicional para uma sociedade

moderna. O trecho a seguir também é representativo dessas preocupações:

"Ainda testemunhamos presentemente, e por certo continuaremos a

testemunhar durante largo tempo, as ressonâncias últimas do lento cataclisma,

cujo sentido parece ser o do aniquilamento dasraízes ibéricas de nossa cultura

para a inauguração de um estilo novo, que crismamos talvez ilusoriamente de

americano, porque os seus traços se acentuam com maior rapidez em nosso

hemisfério. No Brasil, e não só no Brasil, iberismo e agrarismo confundem-se,

apesar do que têm dito em contrário alguns estudiosos eminentes, entre outros o

Sr. Oliveira Viana. No dia em que o mundo rural se achou desagregado e

começou a ceder rapidamente à invasão impiedosa do mundo das cidades,

entrou também a decair para um e outro, todo o ciclo das influências ultramarinas

específicas de que foram portadores os portugueses."[itálicos nossosl=

Esse importante trecho nos permite verificar três pontos. Primeiramente,

o que acabamos de falar, as preocupações do autor com a modernidade. A

revolução que atravessamos inaugura "um estilo novo". Que estilo? Não é um

estilo americano, é um estilo ocidental, é o estilo que se acentua rapidamente,

por exemplo, nos Estados Unidos, mas que é próprio de nossa época moderna e

não especificamente da América. É o estilo caracterizado pelo desenvolvimento

de uma nova fase do capitalismo (monopolista), das grandes metrópoles

6\ "As cidades, que outrora tinham sido complementos do mundo rural, proclamaram finalmente
sua vida própria e sua primazia." (Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.138)
62 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.137.
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modernas, das comunicações de massa, dos modernos meios de transporte e de

difusão cultural, da velocidade, da linha de produção, da fotografia, do cinema,

ou seja, é o "estilo" da modernidade, embora tudo isso não esteja explícito no

texto. A que outro "estilo" poderia estar se referindo o autor?

Em segundo lugar, quais os elementos que são substituídos pela

revolução em curso, ou seja, contra quais elementos de nossa formação

histórico-cultural a revolução se opõe, quais são os entraves, ainda que não

definitivos, ao ingresso do país na modernidade? São justamente as

características de nossa formação estudadas no livro; os entraves são nossas

"raízes ibéricas", nosso "agrarismo" e as "influências ultramarinas específicas de

que foram portadores os portugueses." Por isso, acreditamos que Sérgio Buarque

escolhe e estuda em Raízes do Brasi', justamente aqueles elementos de nossa

formação histórica que, no seu entender, representam os entraves ao

equacionamento de nosso desenvolvimento no sentido da modernidade.

o autor também dá destaque, e este é o nosso terceiro ponto, aos

elementos que, além de se relacionarem intimamente com os entraves (por

exemplo, o escravismo, que é um dos aspectos do ruralismo, acentua o

patriarcalismo e a autarquia rural, além de dificultar a formação de uma ética do

trabalho), são considerados mal abordados nas discussões da época. O autor

quer desfazer mitos e equívocos, desmascarar posições pseudo-científicas,

apontar erros grosseiros, etc, em uma palavra, polemizar. Mas não só polemizar,

pois acaba por introduzir ou, no mínimo, ajudar a introduzir no cenário intelectual

do país uma nova abordagem dos problemas sociais.

A importância que o autor dá aos elementos econômicos impulsionadores

dessas mudanças na sociedade brasileira (e não só culturaís.» como querem

63 Nesse sentido diz Fernando Henrique Cardoso, analisando RaIzes do Brasil, "a urbanização e a
industrialização refazem a experiência cultural e apresentam novos desafios e novas
possibilidades para os brasileiros." (Cardoso, Fernando Henrique. "Brasil: as Raízes e o Futuro".
Revista do Brasil, Ano 3 n.6/1987. Rio de Janeiro, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro/
RioArte-Fundação Rio, p.54)
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alguns) pode ser demonstrada pela pequena digressão que faz a respeito do

papel do café na dissolução do antigo mundo rural no Brasil.

A discussão sobre a substituição da lavoura do açúcar pela do café como

fator de mudança na sociedade brasileira é razoavelmente diferente nas edições

primeira e revista. Na primeira edição, Sérgio Buarque diz que o café, em

comparação com o açúcar, "não exige tamanhos dispêndios e nem tamanha

extensão do terreno. "64 Além disso, o café podia prescindir do trabalho escravo.

Esses fatos levam a uma maior "democratização'<' da sociedade, no sentido de

que há um maior nivelamento social. O plantio do café gera também maior

especialização e, portanto, menor autarquia rural e maior dependência do meio

rural em relação às cidades. Na edição revista, ainda que seja mantida a

importância do papel da cafeicultura nas transformações da sociedade brasileira,

os fatores explicativos deste fato são outros. Sérgio Buarque diz que nas regiões

iniciais de plantio "as fazendas de café seguiram quase sempre à risca os moldes

tradicionais da lavoura açucareira",« quanto à autarquia, à necessidade de

grandes capitais e ao tamanho das unidades produtoras. Foi somente no Oeste

paulista que houve diferenças no padrão tradicional: mais lavradores

(proprietários) passam a residir nas cidades, decai a indústria caseira e a

autarquia rural, aumenta a produção de gêneros alimentícios em fazendas

especializadas, etc. A carência de escravos e os altos preços do café estão

relacionados com esses fatos, incentivando a maximização do trabalho no cultivo

apenas da produção mais lucrativa. Além disso, de fato, a abolição dos escravos

afetou menos a cafeicultura do que a cultura do açúcar. O desenvolvimento das

ferrovias favorecendo as comunicações entre as cidades e as fazendas atuaram,

igualmente, a favor das mudanças.

64 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.139.
65 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.138.
66 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 18a ed., p.128.
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A esfera econômica não é portanto desprezada pelo autor na questão

dos fatores de mudanças na sociedade brasileira, como se observa uma vez mais

através da discussão da influência da produção do café nesse processo.

Contudo, o fator de mudança a que o autor procura sempre dar mais destaque,

ainda que com maior ênfase na edição original do que na edição revista, é a

urbanização, mesmo que, como no caso do café, a urbanização seja

impulsionada por fatores econômicos. Por isso, os fenômenos políticos parecem

subordinados ao movimento da urbanização; por exemplo, no caso da frase a

seguir que, em outros termos, procura mostrar que a República, fenômeno

político superficial, veio apenas coroar um fenômeno mais geral, a urbanização e

seus corolários sociais:

liA urbanização contínua, progressiva, avassaladora, fenômeno social de

que as instituições republicanas deviam representar a forma exterior

complementar, destruiu esse poderoso esteio rural, que fazia a força do regime

decaído, sem lograr substituí-lo por nada de novo."67

o semeador e o ladrilhador e digressão sobre as bandeiras.

o quarto capítulo de Raízes do Brasil é provavelmente o mais brilhante

em termos de estilo, capacidade de combinar grandes sínteses com riqueza de

detalhes e de fazer associações argutas e inesperadas (qualidades que de resto

caracterizam quase toda a produção do autor).

Neste capítulo o autor procura relacionar e sintetizar algumas das

características que já havia apontado de nossa formação histórica. No trecho

abaixo, que o inicia, Sérgio Buarque relaciona nossa herança portuguesa, o

67 Holanda, S. Buarque de. Raizes 1a ed., p.141.
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caráter rural de nossa sociedade, o espírito de aventura e a adaptabilidade do

português:

"Essa primazia acentuada da vida rural combina bem com o que foi dito

até aqui do espírito da dominação portuguesa, que renunciou a trazer normas

imperativas e absolutas, que cedeu todas as vezes em que as conveniências

imediatas aconselharam a ceder, que se preocupou menos em construir, planejar

ou plantar alicerces, do que em feitorizar uma riqueza fácil e quase ao alcance da

mão."68

A seguir, Sérgio Buarque volta a falar das cidades, mas numa

perspectiva diversa da que já tinha adotado. Antes ele dissera que o

desenvolvimento urbano no Brasil fora tardio e que as cidades eram

subordinadas e secundárias em relação ao campo, onde se encontravam as

atividades econômicas realmente importantes, fundadas na mão-de-obra escrava.

Agora, as cidades, seu traçado, sua localização, sua arquitetura, a preocupação

que com elas tiveram os colonizadores, são vistas como representativas das

culturas e das mentalidades que regeram os projetos colonizadores. A

comparação entre os projetos é realizada através da metáfora que dá o título do

capítulo, inspirada no Sermão da Sexagésima de Padre Vieira.69 O português é o

semeador, que deita ao solo sementes ao acaso para colher os frutos

futuramente e o espanhol é o ladrilhador, minucioso, detalhista e determinado.

Sérgio Buarque volta a citar os estudos de Weber sobre as cidades, mas

estamos agora não no plano das classes sociais ou da relação entre o campo e

as cidades. A cidade é vista como uma manifestação da vontade humana de

conquistar, de dominar, de se opor à natureza, além de servir como instrumento

de dominação política:

68Holanda, S. Buarque de. RaIzes do Brasil. 1a 00., p.59.
69 "No célebre sermão da Sexagésima, pronunciado em 1655 na capela real, em Lisboa, lembra
AntOnio Vieira que o pregar é em tudo comparável ao semear, 'porque o semear he hua arte que
tem mays de natureza que de arte; caya onde cahir'." Ainda segundo Sérgio Buarque, "A
comparação entre o pregar e o semear, Vieira a teria tomado diretamente às Escrituras,
elaborando-a confonne seu argumento" (Holanda, S. Buarque de. RaIzes do Brasil. 18a ed., p.99)
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"Com efeito, a habitação em cidades é, essencialmente, uma habitação

antinatural; associa-se a uma poderosa manifestação do espírito e da vontade,

na medida em que estes se opõem à natureza. Para muitas nações

conquistadoras, a construção de cidades foi, mesmo, o mais decisivo instrumento

de dominação que conheceram."70

No tratamento que espanhóis e portugueses deram ao problema da

construção das cidades nos seus domínios coloniais, distinguem-se esses povos

radicalmente. O mesmo espírito de aventura os moveu, mas no caso dos

espanhóis havia uma vontade rígida de dominação, um projeto de conquista

definido e que deveria ser implementado a qualquer custo. Já os portugueses

procuravam se amoldar às condições e às possibilidades das terras

conquistadas:

"Em nosso próprio continente a colonização espanhola caracterizou-se

largamente pelo que faltou à portuguesa: - por uma aplicação insistente em

assegurar o predomínio militar, econômico e político da metrópole sobre as terras

conquistadas, mediante a criação de grandes núcleos de povoação estáveis,

permanentes e bem ordenados. Um zelo minucioso e previdente dirigiu a

fundação das cidades espanholas na América."71

Sérgio Buarque dá detalhes deste zelo espanhol que faltou aos

portugueses. O Estado espanhol determinava com minúcias os locais onde

deveriam ser construídas as cidades, em termos de clima, ventos, altura, posição

em relação ao sol, animais, solo, vegetação, distância em relação ao mar, etc.

Mas é no traçado das cidades que este zelo melhor pode ser observado:

"O traço retilíneo, em que se exprime a direção da vontade a um fim

previsto e eleito, manifesta bem essa deliberação. E não é por acaso que ele

70 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.59.
71 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.60.
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impera decididamente em todas essas cidades espanholas, as primeiras cidades

'abstratas' que edificaram europeus em nosso Continente."72

Havia, nas determinações que os construtores espanhóis deveriam

seguir, um plano urbano rigoroso. "Os espanhóis, (...), dispõem de uma

legislação abundante, que previne, de antemão, toda fantasia e todo arbítrio na

edificação dos núcleos urbanos. "73 Esta legislação, por exemplo, especificava,

entre muitas outras coisas, a forma e as medidas da praça principal e de onde

deveriam sair as ruas, a largura destas de acordo com o clima e a existência ou

não de cavalos, etc. Cabe lembrar que as determinações eram respeitadas.

Já com os Portugueses não ocorria o mesmo, daí a diferença básica

entre o traçado das cidades da América espanhola e portuguesa:

"Assim, a cidade que os portugueses construíram na América não é

produto mental, não chega a contradizer o quadro da natureza, e sua silhueta

confunde-se com a linha da paisagem. Nenhum rigor, nenhum método, sempre

esse abandono característico, que se exprime bem na palavra 'desleixo'."74

Os Jesuítas, neste e em vários outros casos, fornecem a exceção que

confirma a regra: "No Brasil, foram (...) os jesuítas, durante os primeiros séculos,

os únicos portadores de uma organização que se orientava segundo um espírito

positivamente construtor. "7S

Comparemos os dois projetos colonizadores. O projeto português é

nitidamente comercial enquanto que o espanhol é mais global.

"Ao lado do prodígio verdadeiramente monstruoso de vontade e de

inteligência que constituiu o seu esforço colonizador e do que também pretendeu

ser a colonização espanhola, o empreendimento de Portugal parece tímido e mal

aparelhado para vencer. Comparada à colonização espanhola, a obra dos

72 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.61.
73 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.63.
74 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.62.
7S Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.6S.
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portugueses distingue-se principalmente pela predominância de seu caráter de

exploração comercial - (...); os espanhóis, ao revés, querem fazer do país

conquistado, um prolongamento orgânico do seu. Se não é tão verdadeiro dizer-

se que a Espanha prosseguiu até o fim em semelhante rota, o indiscutível é que

ao menos o impulso inicial foi nesse sentido. "76

É interessante observar que a Espanha não pôde ou não quis manter até

o fim semelhante intento e também que o aspecto comercial não estava ausente,

apenas existia ao lado de outros como o religioso, o político, etc. Devemos notar

igualmente que Sérgio Buarque não está falando aqui das causas (religiosas,

ideológicas, econômicas, políticas e sociais) que levaram os países hispânicos a

empreenderem os esforços colonizatórios, mas apenas dos projetos que os

nortearam. Estamos aqui na esfera ideológica, na esfera das construções

mentais que se são, por um lado, causas dos fenômenos históricos, por outro

lado, muitas vezes, mais justificam as ações dos agentes históricos perante as

suas próprias consciências do que as provocam.

Um exemplo e ao mesmo tempo uma conseqüência das diferenças entre

as colonizações espanhola e portuguesa é a criação de universidades. O autor

dá vários dados a respeito da criação de universidades na América Espanhola, já

nas primeiras décadas do século XVI e diz:

"Esse exemplo não oferece senão uma das faces da colonização

espanhola, mas justamente uma face que serve bem para ilustrar a vontade

criadora que a anima. Não se quer dizer que essa vontade criadora distinguisse

sempre o esforço castelhano e que nele as boas intenções tenham triunfado

continuamente sobre todos os obstáculos e prevalecido sobre a inércia dos

homens. Mas é indiscutivelmente por isso que esse esforço se distingue do

português, ocupado quase só em retirar da terra conquistada grandes benefícios,

76 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.66/67.
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sem grandes sacrifícios. Dir-se-ia que a colônia é simples lugar de passagem

para o governo como para os súditos."77

o caráter feitorial é o que melhor resume a colonização portuguesa. Tudo

estava subordinado aos interesses comerciais. O que em nada dissesse respeito

a esses interesses era deixado ao arbítrio dos homens e da natureza. Outros

exemplos deste caráter comercial da colonização portuguesa são dados como o

da ocupação litorânea. Os espanhóis construíam suas cidades em lugares altos e

no interior, enquanto que os portugueses não só as construíam quase que

somente no litoral como também "criavam dificuldades às entradas terra a dentro,

receosos de que assim se despovoasse a marinha"78 e de que com isso os

interesses comerciais ficassem prejudicados.

Mas, se havia uma intenção deliberada de proibir e de dificultar a

interiorização, como se explicam as bandeiras? Esta questão, que não poderia

deixar de ser levantada, dá oportunidade ao autor de fazer uma pequena

digressão sobre o assunto das bandeiras, também caro à época, principalmente

entre os paulistas preocupados em glorificar seu passado.

As bandeiras, de fato, contribuíram para a interiorização do Brasil.

Contudo, isto se deu por motivos alheios a Portugal. A região do atual Estado de

São Paulo, particularmente da cidade de São Paulo, de onde saíam as bandeiras,

era relativamente independente e isolada da Metrópole durante os primeiros

séculos do período colonial. Aqui, por exemplo, a mestiçagem com o índio foi

bastante intensa, assim como a utilização da "língua geral",79 isto é a dos

indígenas. A interiorização fez-se até contra o desejo de Portugal; havia contra

77Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.67.
78Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.69.
79Até fins do séc. XVII falava-se mais a língua indígena do que o português em sao Paulo, pelo
menos no recinto doméstico, salienta Sérgio Buarque. (Vide Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a
ed., p.88)
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ela proibições expressas ("E mesmo essa emigração faz-se largamente a

despeito de ferozes obstruções artificialmente instituídas pelo governo". 80)

E, se as bandeiras contribuíram para as feições atuais do Brasil, como

não foram um esforço continuado, a interiorização de fato só ocorre no século

XVIII com o descobrimento do ouro das minas gerais:

"Então [com o descobrimento das minas], e só então é que o Estado

português se decidiu a intervir mais energicamente nos negócios de sua

possessão ultramarina, mas usou de uma energia puramente repressiva, policial,

e muito menos dirigida a construir alguma coisa do que a absorver quanto lhe
,

pudesse ser de proveito."81

A interiorização, ao contrário do que ocorreu na América espanhola, não

se deu por um esforço deliberado. Não foi uma atitude metódica e racional, mas

mais uma aventura. Os homens que empreenderam as bandeiras eram "antes do

mais, puros aventureiros."82 E o mesmo tipo de aventureirismo que sempre

moveu os colonizadores, isto é, a noção de que por vezes é necessário jogar-se

corajosamente em determinados projetos arriscados e incertos, mas para mudar

de vida, para poder por fim aos desconfortos de uma vez por todas:

"As grandes entradas e os descimentos tinham aqui objetivo bem

definido: assegurar a mesma espécie de sedentarismo que os barões açucareiros

do Norte alcançavam sem precisar mover o pé dos seus engenhos. Por estranho

que pareça, a maior mobilidade, o dinamismo, da gente paulista, ocorre, nesse

caso, precisamente em função do mesmo ideal de permanência e estabilidade

que, em outras terras, pudera realizar-se com pouco esforço desde os primeiros

tempos da colonização."83

80Holanda, S. Buarque de. Raizes 1a 00., p.73.
81Holanda, S. Buarque de. Raizes 1a 00., p.74.
82Holanda, S. Buarque de. Raizes 1a 00., p.72173.
83Holanda, S. Buarque de. Raizes 18a 00., p.95.
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A digressão de Sérgio Buarque a respeito do bandeirantismo, além de ser

mais um exemplo do espírito de aventura que animou os colonizadores e seus

descendentes e servir para mostrar que as entradas não desmentem o caráter

geral de feitoria da colonização litorânea, serve também para mostrar uma vez

mais a adaptabilidade do dominador português, que neste sentido muito difere do

espanhol. Sendo que esta adaptabilidade, esta maleabilidade, foi uma vantagem

e uma das causas do sucesso= do empreendimento português. Exemplo dessa

maleabilidade é a miscigenação populacional e cultural com o indígena (embora

com predomínio do elemento europeu):

"Mas se é verdade que, sem o índio, os portugueses não poderiam viver

no planalto, com ele não 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 aspirações e, o que é

bem mais significativo, de sua linguagem. E foi, em realidade, o que ocorreu.?»

A principal causa do fenômeno das bandeiras foi econômica e

imediatista: carência de recursos para a aquisição de escravos. 86 Nem as

bandeiras nem a descoberta das minas, e a conseqüente interiorização do país,

desmentem a idéia de que a intenção dos portugueses era a de se valer do

"recurso fácil da colonização litorânea, graças à qual tais benefícios [comerciais]

ficariam mais acessíveis. "87 Ou seja, não desmentem o seu caráter feitorial:

"Mesmo em seus melhores momentos, a obra realizada no Brasil pelos

portugueses teve um caráter acentuado de feitorização, muito mais que de

colonização. Não convinha que se fizessem aqui grandes obras, ao menos

84 "Acredito mesmo que, na capacidade para amoldar-se a todos os meios, em prejuízo, muitas
vezes, de suas próprias características raciais e culturais, revelou o português melhores aptidões
de colonizador do que os demais povos, porventura mais inflexivelmente aferrados às
peculiaridades formadas no Velho Mundo." (Holanda, S. Buarque de. RaIzes 18a ed., p.96.)
85 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 18a ed., p.95.
86 "Sabemos que a expansão bandeirante deveu seu impulso inicial sobretudo à carência, em
São Paulo, de braços para a lavoura ou antes à falta de recursos econômicos que permitissem à
maioria dos lavradores socorrer-se da mão-de-obra africana." (Holanda, S. Buarque de. RaIzes
18a ed., p.94.)
87 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.75.
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quando não produzissem imediatos benefícios. Nada que acarretasse maiores

despesas ou pudesse resultar em prejuízos para a metrópole."88

Exemplos deste caráter puramente comercial são a proibição de imprensa

na colônia e a proibição da produção de trigo e vinho, que deveria ser comprado

da metrópole. Também eram proibidas manufaturas de ouro, prata, seda,

algodão, linho e lã. Mesmo assim, em alguns pontos, os espanhóis eram ainda

menos liberais que os portugueses. Por exemplo, quanto à entrada de

estrangeiros; no Brasil, exceto durante o período no qual a Espanha dominou

Portugal, os estrangeiros não encontravam restrições ao ingresso no país e ao

exercício de inúmeras atívidades.w O autor procura deixar claro na segunda

edição, que estas proibições eram um componente normal das políticas

mercantilistas da época, adotadas "aliás por todas as potências coloniais até ao

século XIX''90 e não eram fruto apenas, no caso de Portugal, do espírito feitorial,

apenas a ele se ajustavam bem. Na aplicação do sistema do exclusivo comercial,

os espanhóis mostraram mais uma vez maior determinação que os

Portuqueses."

Como conclusão do capítulo, temos que:

liA fisionomia mercantil, quase semita, dessa colonização, exprime-se tão

sensivelmente no sistema de povoação marginal, quanto no fenômeno já

estudado do desequilíbrio entre o esplendor rural e a miséria urbana. Justamente

essas duas manifestações são de particular significação pela luz que projetam

sobre as fases ulteriores de nosso desenvolvimento social. ''92

88 Holanda, S. Buarque de. Raizes 1a ed., p.80.
89 Estes exemplos encontram-se nas pp. 74 da 18a ed. e p.80 da ta. ed. de Raizes do Brasil.
90 Holanda, S. Buarque de. Raizes 18a ed., p.74.
91 A vida cultural, muito mais ativa na América espanhola do que na portuguesa, mais que negar
este fato, comprova-o. A críação de universidades e o desenvolvimento da imprensa nas colônias
espanholas vinham no sentido de reforçar seu projeto de dominação não apenas comercial,
enquanto que a metrópole portuguesa achava desnecessários esses meios de dlvutçação de
idéias e por eles se via ameaçada nos seus interesses comerciais e políticos. (Cf. Holanda, S.
Buarque de. Raizes 18a ed., p.85 e seguintes).
92 Holanda, S. Buarque de. Raizes 1a ed., p.79.
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A propósito, no tratamento que o autor dá às bandeiras vemos uma

diferença significativa entre a primeira edição e a revista.93

Na primeira, encontramos em algumas palavras e expressões um

exagerado ufanismo paulista em relação aos bandeirantes, uma clara ausência

daquele tom crítico, objetivo e isento que o autor procura dotar à sua obra.

Enquanto na primeira edição consta "A obra grandiosa das bandeíras",« na

revista consta simplesmente "A obra das bandeiras paulistas''.» E enquanto na

primeira consta "A expansão dos pioneers paulistas, entre os quais se destacam

figuras monumentais, como a desse extraordinário Antônio Raposo Tavares, não

tinha as suas raízes do (... )",96 na segunda encontramos apenas "A expansão dos

pioneers paulistas não tinha as suas raízes do (... )".97

Na mesma linha polêmica que vimos ressaltando aqui, Sérgio Buarque

procura neste capítulo, só que apenas na edição revista e através de mais uma

digressão razoavelmente longa, desfazer mitos acerca dos feitos dos

portugueses dos séculos XIV, XV e XVI nas áreas de navegações, comércio,

conquistas, etc. No geral minimiza-as, ou melhor, contraria aqueles que as

exageram. Uma parte desta digressão dedica-se ao tema da ausência de

revolução burguesa em Portugal, à qual já nos referimos, e outra, à literatura

lusitana. Por exemplo, o autor observa que o tom de Camões já é melancólico, de

glórias passadas.

93 Maria Odila, embora não se refira especificamente a RaIzes do Brasil, diz que Sérgio Buarque
"Propunha-se libertar a historiografia de valorizações épicas e das distorções de um
paroquialismo patrioteiro e apologético." (Dias, Maria Odila Leite da Silva. "Sérgio Buarque de
Holanda, historiador." In: Sérgio Buarque de Holanda. Col. Grandes Cientistas Sociais, Vol. 51.
SAo Paulo, Ed. Ática, 1985, p.12)
A autora dá como exemplo o tratamento dado a essa questão dos bandeirantes. Se pensarmos
em RaIzes do Brasil, realmente há uma atitude desmitificadora quando o autor ressalta os
interesses puramente comerciais das bandeiras e seu caráter aventureiro, porém, só na edição
revista é que podemos verificar mais claramente a vontade de contrariar valorizações
apologéticas das bandeiras.
94 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.72.
9S Holanda, S. Buarque de. RaIzes 18a ed., p.68.
96 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.72.
97 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 18a ed., p.72.
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A análise da literatura fornece a Sérgio B. de Holanda elementos

riquíssimos para o estudo da história e da sociedade. É bom lembrar que as

contribuições fundamentais do autor ao longo de sua carreira foram não só na

área da história como na da crítica literária. Neste capítulo, o estudo da literatura

portuguesa serve para melhor compreender o projeto colonizador português

assim como características importantes da mentalidade da época. A relação entre

literatura e sociedade aqui é no sentido de que se a literatura não é um espelho

perfeito da realidade, pelo menos podemos ver nela uma certa mentalidade da

época,98 mas apenas se tivermos muita argúcia, pois simplificações neste campo

são comuns. Outras vezes, a literatura é utilizada pelo autor como exemplo ou

como ilustração de uma idéia. É o caso da metáfora do pregador de Padre Vieira,

que é deslocada de seu sentido original e transformada numa metáfora dos

projetos que presidiram os empreendimentos colonizadores dos hispânicos e das

mentalidades da época.

São exemplos do estudo das mentalidades através da literatura os dois

seguintes trechos:

liA ordem que [a poesia portuguesa] aceita não é a que compõem os

homens com trabalho, mas a que fazem com desleixo e certa liberdade; a ordem

do semeador, não a do ladrilhador. É também a ordem em que estão postas as

coisas divinas e naturais pois que, já o dizia Antônio Vieira, se as estrelas estão

em ordem, 'he ordem que faz influência, não he ordem que faça lavor. Não fez

Deus o Céu em xadrez de estrêlas (...)' ".99

liA visão do mundo que assim se manifesta, de modo cabal, na literatura,

sobretudo na poesia, deixou seu cunho impresso nas mais diversas esferas da

atividade dos portugueses, mormente no domínio que em particular nos

98Alguns estudiosos ressaltam o fato de que parte da obra de Sérgio Buarque enquadra-se bem
na chamada "história das mentalidades". (Vide, por exemplo, Unhares, Maria Yedda. "O paraíso,
buscado um dia, nestas terras" Revista do Brasil, Ano 3 n.6/1987. Rio de Janeiro, Prefeitura da
Cidade do Rio de Janeiro/ RioArte-Fundação Rio, p.79)
99Holanda, S. Buarque de. RaIzes 18a ed., p.82.
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interessa: o da expansão colonizadora. Cabe observar, aliás, que nenhum

estímulo vindo de fora os incitaria a tentar dominar seriamente o curso dos

acontecimentos, a torcer a ordem da natureza. E ainda nesse caso será instrutivo

o confronto que se pode traçar entre eles e outros povos hispânicos. A fúria

centralizadora, codificadora, uniformizadora de Castela, que tem sua expressão

mais nítida no gosto dos regulamentos meticulosos (...)".100

Uma causa profunda da diferença entre o espírito centralizador do

espanhóis, em contraste com a preferência de acomodação dos portugueses,

lembrada no final da frase acima, diz respeito à questão da unidade nacional. A

Espanha desagregada por tanto tempo, com diferenças regionais e culturais

internas tão acentuadas e com a necessidade de expulsar os mouros de seus

territórios, desenvolveu uma mentalidade que se opunha a esta situação. A fúria

centralizadora "vem de um povo internamente desunido e sob permanente

ameaça de desagregação. Povo que precisou lutar, dentro de suas próprias

fronteiras peninsulares, com o problema dos aragoneses, o dos catalães, o dos

euscaros e, não só até 1492, mas até 1611, o dos mouriscos."101

Deste modo, "O amor exasperado à uniformidade e à simetria surge, pois,

como resultado da carência de verdadeira unidade. "102Portugal, pelo contrário, é

tido como o primeiro Estado nacional moderno. Devido à sua unidade política

precoce103 não precisou desenvolver o mesmo espírito dos espanhóis.

No final deste capítulo, Sérgio Buarque introduz a questão do papel

disciplinador que a igreja católica poderia ter exercido no Brasil. Os textos das

edições são relativamente diferentes, mas, em resumo, a idéia é a de que a Igreja

no Brasil era muito dependente do poder secular e por isso, não podia ser muito

rígida. Não conseguia se sobrepor ou mesmo contrariar a ordem instalada na

100Holanda, S. Buarque de. RaIzes 18a ed., p.82.
101Holanda, S. Buarque de. RaIzes 18a ed., p.82.
102Holanda, S. Buarque de. RaIzes 18a ed., p.83.
103Referindo-se a Portugal, Sérgio Buarque diz que "Sua unidade política, realizara-a desde o
século XIII, antes de qualquer outro Estado europeu moderno." (Holanda, S. Buarque de. RaIzes
18a ed., p.83.)
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colônia, mesmo se o desejasse. Por outro lado, muitos padres se aproveitavam

ou se acomodavam à situação. Mais uma vez os jesuítas foram exceção.

o homem cordial.

A expressão homem cordial, informa-nos Sérgio Buarque de Holanda, é

de Ribeiro Couto:

"O escritor Ribeiro Couto teve uma expressão feliz, quando disse que a

contribuição brasileira para a civilização será de cordialidade - daremos ao

mundo o 'homem cordial' ."104

A primeira vez que a expressão homem cordial aparece é em uma carta

de Rui Ribeiro Couto a Alfonso Reyes, de 07/03/1931, que a publicou no jornal

Monterey, editado pela Embaixada do México no Brasil. Vejamos um trecho

dessa carta:

"Nossa América, a meu ver, está dando ao mundo isto: o homem cordial.

O egoísmo europeu, batido de perseguições religiosas e de catástrofes

econômicas, tocado pela intolerância e pela fome, atravessou os mares e fundou

ali, no leito das mulheres primitivas e em toda a vastidão generosa daquela terra,

a família dos homens cordiais, esses que se distinguem do resto da humanidade

por duas características essencialmente americanas: o espírito hospitaleiro e a

tendência à credulidade. Numa palavra, o homem cordial."los

Continua Ribeiro Couto: "Observável nos nadas, nas pequeninas

insignificâncias da vida de todos os dias, ela toma vulto aos olhos do crítico, pois

104 Holanda, S. Buarque de. RaIzes do Brasil. 1a ed. Rio de Janeiro, José Olympio, 1936, p.t 01.
lOS Couto, Rui Ribeiro. "EI hombre cordial, producto americano." Revista do Brasil, Ano 3
n.6/1987. Rio de Janeiro, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro/ RioArte-Fundação Rio, p.30.
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são índices dessa civilização cordial que eu considero a contribuição da América

Latina ao mundo. "106

Por algum desses fenômenos culturais que fazem com que intelectuais e

artistas de farta produção sejam conhecidos pelo grande público por uma única

palavra, expressão ou idiossincrasia pessoal, por alguma tendência

simplificadora que todos temos, o fato é que Sérgio Buarque ficou conhecido, e

até hoje, pelo homem cordial.

Vejamos como se desenvolve esse tema em Raízes do Brasil e,

lateralmente, algumas análises que alguns estudiosos fizeram sobre o assunto.

Antes de tudo, porém, é preciso tecer alguns comentários sobre os equívocos de

interpretação a que foi sujeita a expressão.

o maior equlvocow' decorre de se tomar a expressão "homem cordial"

apenas em um dos seus sentidos, que é positivo. Palavras como bondade,

gentileza, caridade, hospitalidade, amor, etc, estariam próximas de cordialidade.

Sem dúvida, mas o sentido dado à palavra por Sérgio Buarque é mais geral,

abrange também o ódio, a intolerância, a intempestividade, o egocentrismo, etc.

Isso porque cordial é tudo o que vem do coração e do coração provêm os

sentimentos mais nobres e os mais mesquinhos. Na edição revista há uma longa

nota a respeito do homem cordial, com a finalidade de desfazer esses equívocos,

particularmente o de Cassiano Ricardo. Entre outras coisas, a nota diz: "Não

pareceria necessário reiterar o que já está implícito no texto, isto é, que a palavra

'cordial' há de ser tomada, neste caso, em seu sentido exato e estritamente

etimológico". 108

106 Couto, Rui Ribeiro. "EI hombre ..." p.31.
107 Sérgio Buarque é responsável, em parte, por este equívoco ao utilizar, às vezes, expressões
como a seguinte: "o despotismo condiz mal com a doçura de nosso gênio". (Holanda, S. Buarque
de. RaIzes 1a ed., p.142.)
108 Holanda, S. Buarque de. RaIzes do Brasil, 18a ed. Rio de Janeiro, José Olympio, 1984, p.106.
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Na 18a ed. de Raízes há também, em anexo, uma carta de Sérgio

Buarque a Cassiano Ricardo.109 Nela, reiterando o que dissera acima, o autor diz

que cordialidade não é o oposto de maldade. Contudo, ao contrário do que

dissera acima, diz agora que, mesmo no sentido não apenas etimológico, a

palavra deve ser associada ao que vem do coração.

Se cordialidade fosse tomada no sentido de bondade, em oposição a

maldade, acrescenta Sérgio Buarque, "Cabe-me dizer-lhe ainda que também não

creio muito na tal bondade fundamental dos brasileiros. Não pretendo que

sejamos melhores, ou piores, do que outros povos."110

Mesmo após a publicação desta carta, que manifesta uma certa

impaciência do autor com o prolongamento da polêmica, muitos iriam insistir na

suposta atitude ahistórica que Sérgio Buarque teria tido ao creditar ao homem

brasileiro um "caráter' cordial. Nela, o autor além de admitir ter sido o

responsável por certos erros de interpretação na primeira edição e que tentou

corrigi-los na edição revista (segunda edição),»! não deixa dúvidas quanto ao

caráter transitório, histórico, do homem cordial:112

109 Publicada originalmente na revista Colégio n. 3, São Paulo, em setembro de 1948.
110 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 18a ed., p.145.
111 Apesar das conclusões um tanto bizarras de Cassiano Ricardo, que veremos a seguir, cabe a
ele o mérito de ter notado a diferença entre a primeira e a segunda edições de RaIzes quanto ao
tratamento dado ao homem cordial. Diz Cassiano Ricardo, corretamente, que Sérgio Buarque, na
segunda edição, "reexamina o conceito de 'homem cordial' e agora sob novos aspectos, que não
figuravam na primeira edição." (Ricardo, Cassiano. O Homem Cordial e Outros Pequenos Estudos
Brasileiros. Rio de Janeiro, Instituto Nacional do Livro - MEC, 1959, p.8.)
Outros autores, como Iglésias e Lamounier, não notam essas diferenças entre as edições nessa
questão, assim como em outras, como dissemos. Lamounier, a propósito da polêmica do homem
cordial, diz que a expressão foi mal interpretada, mas que "É também verdadeiro que se podem
pinçar no texto, de resto sóbrio e escorreito, duas frases que sugerem o velho estereótipo do
brasileiro bondoso, pacífico, cordato." (Lamounier, Bolivar. "Raízes do Brasil." Revista do Brasil,
Ano 3 n.6/1987. Rio de Janeiro, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro/ RioArte-Fundação Rio,
p.60) Concordamos com o que ele diz, de fato há margem para confusões no texto, mas esquece
Lamounier de dizer que isso é muito mais válido para a primeira edição do que para a segunda.
Iglésias cita a polêmica que ocorreu em tomo do homem cordial, mas, apesar de observações
muito argutas, que veremos proximamente, também esquece de mencionar as diferenças entre
as edições. (Vide Iglésias, Francisco. "Evocação de Sérgio Buarque de Holanda". Revista do
Brasil, Ano 3 n.6/1987. Rio de Janeiro, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro/ RioArte-Fundação
Rio, p.125).
112 Apesar de sua análise ser em certos pontos arguta, Jaguaribe parece não ter interpretado
corretamente alguns elementos de RaIzes do Brasil. Como exemplo extremo daremos a frase a
seguir, que revela uma grande incompreensão do autor sobre o tema do homem cordial e de sua
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"Por fim quero frisar, ainda uma vez, que a própria cordialidade não me

parece virtude definitiva e cabal que tenha de prevalecer independentemente das

circunstâncias mutáveis de nossa existência. Acredito que, ao menos na segunda

edição de meu livro, tenha deixado este ponto bastante claro. Associo-a antes a

condições particulares de nossa vida rural e colonial, que vamos rapidamente

superando. Com a progressiva urbanização, (...), o homem cordial se acha

fadado provavelmente a desaparecer, onde ainda não desapareceu de todo. E à

vezes receio sinceramente que já tenha gasto muita cera com esse pobre

defunto. "113

Segundo Lamounier, Cassiano Ricardo foi um dos responsáveis pela

apropriação autoritária da expressão homem cordial: "Embora a noção do

'homem cordial' seja habitualmente associada ao livro Raízes do Brasil, de Sérgio

Buarque de Holanda, sua interpretação em função do projeto autoritário coube a

Cassiano Ricardo."1l4 Provavelmente, refere-se Lamounier à utilização da

expressão homem cordial por parte de alguns com o fito de escamotear a

violência e o autoritarismo da sociedade brasileira.lls

transitoriedade: "Basta, evidentemente, andar hoje pelas ruas do Rio de Janeiro e de São Paulo
para se observar que a cordialidade se tomou extremamente escassa." (Jaguaribe, Hélio. "Raízes
do Brasil e a transição para a sociedade de massas." In: Mascarenhas, Sérgio. (org.) RaIzes e
perspectivas do Brasil. Campinas, Papirus e Ed. da Unicamp, 1985, p.26)
113Holanda, S. Buarque de. RaIzes 18a ed., p.145/146.
114Lamounier, Bolivar. "Formação de um Pensamento Político Autoritário na Primeira República.
Uma Interpretação". In: Fausto, Boris. [direção do Período Republicano]. História Geral da
Civilizaçao Brasileira, Vol. 2, Sociedade e Instituições (1889-1930) Tomo 111, O Brasil Republicano.
Rio de Janeiro, Difel, 1977, p.368.
IIS O texto de Cassiano Ricardo, ao qual a carta acima de Sérgio Buarque responde, e que mais
louva do que critica RaIzes, é curioso sob vários aspectos; principalmente pelo contraste com o
texto e as idéias de Sérgio Buarque sobre o homem cordial. Provavelmente sua visão
corresponde, em parte, à visão comum que se tem até hoje da expressão; por isso, vejamos
algumas de suas conclusões sobre o Brasil: "Que estamos elaborando uma civilização de fundo
mais emotivo que a dos outros povos, - não há dúvida; Que detestamos a violência porque o
nosso estilo de vida é o da mansidão social, - certíssimo; Que a bondade (ao invés da
cordialidade) é a nossa contribuição ao mundo, - é uma verdade que a observação dos fatos
confirma plenamente." (Ricardo, Cassiano. O Homem Cordial e Outros Pequenos Estudos
Brasileiros. Rio de Janeiro, Instituto Nacional do Livro - MEC, 1959, p.21/22)
Mais por curiosidade, é interessante notar ainda a inversão que o autor faz da idéia que
normalmente temos a respeito das idéias fora do lugar, tema que iremos tratar mais à frente: "Em
qualquer hipótese, o certo é que as idéias francesas e americanas, rousseaunianas ou
enciclopedistas chegam até nós atrasadas de quase dois séculos. Já o Brasil, com a sua
democracia social, havia antecipado os filósofos da igualdade e da fraternidade." (Ricardo,
Cassiano. Idem p.42)
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Voltando ao texto de Raízes, vemos que a cordialidade não se confunde,

tampouco, com a polidez, a boa educação, a civilidade. 116Explica o autor:

"A lhaneza no trato, a hospitalidade, a generosidade, virtudes tão

gabadas pelos estrangeiros que nos visitam, formam um aspecto bem definido do

caráter nacional. Seria engano supor que, no caso brasileiro, essas virtudes

possam significar 'boas maneiras', civilidade. São antes de tudo expressões

legítimas de um fundo emocional extremamente rico e transbordante. "117

o próprio autor é responsável, porém, em parte, como ele próprio admite,

como vimos, pela confusão provocada pela expressão e pela idéia do homem

cordial, pelo menos na primeira edição. Vejamos dois exemplos de frases dessa

primeira edição que poderiam ter suscitado equívocos e suas correspondentes na

edição revista.

Próximo do fim do livro, em sua primeira versão, num determinado

contexto que será estudado posteriormente, o autor cita a cordialidade como

"atitude que se tentou definir como peculiar ao nosso pOVO".1I8A modificação

realizada na edição revista, "comportamento social que se tentou definir como

116É interessante notar que se os estrangeiros surpreendem-se com a hospitalidade do brasileiro,
este, quando vai ao exterior, impressiona-se com a polidez dos estrangeiros. Polidez, segundo
Sérgio Buarque, é "mímica deliberada de manifestações que são espontâneas no 'homem cordial';
é a forma natural e viva que se converteu em fórmula. Além disso a polidez é, de algum modo,
orçanlzação de defesa ante a sociedade." (Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.102) Vários
hábitos e expressões verbais do cotidiano manifestam e ilustram a oposição do homem cordial ao
formalismo, às relações não carregadas de uma certa intimidade, à hierarquia organizada e
disciplinada por normas impessoais: o uso generalizado dos diminutivos; o emprego do pronome
de tratamento você, que de origem formal se transformou em informal; o hábito de se omitir o
nome de família; o hábito de se misturar freqüentemente negócios e amizade; as práticas
religiosas católicas mais intimistas e mais familiares que em outros lugares, etc. .
117Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.101.
Este trecho na edlção revista é quase igual ao da primeira edição, a não ser pela Inclusão desta
frase: "(o .. ) caráter brasileiro, na medida, ao menos, em que permanece ativa e fecunda a
influência ancestral dos padrões de convívio humano, informados no meio rural e patriarcal."
(Holanda, S. Buarque de. RaIzes 18a ed., p.1 06/1 07) O esclarecimento é importante por deixar
mais claro ainda, para os incautos, que este traço do caráter brasileiro não é supra-histórico, ou
ahistórico; pode e deve desaparecer na medida em que o ruralismo e o patriarcalismo
desapareçam e novas influências sobreponham-se a ele.
118Holanda, S. Buarque de. Raizes 1a ed., p.155.
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tradicionalmente peculiar ao nosso POVO",119mostra bem que quando se fala em

cordialidade não se trata do "caráter" nacional, definitivo e acabado.

A frase "Com a cordialidade, a bondade, não se criam os bons

princípios",120 da primeira edição, foi modificada na edição revista para "Com a

simples cordialidade não se criam os bons princípios."121 Ora, a primeira frase

identifica a cordialidade com a bondade, que é justamente o erro que o autor

denuncia.

Vistos esses pontos a respeito do significado da expressão homem

cordial, vejamos como o tema se desenvolve no livro.

O capítulo que aborda a questão do homem cordial inicia combatendo

uma idéia comum a respeito da gênese e do caráter do Estado:

"O Estado, ao contrário do que presumem alguns teóricos, não constitui

uma ampliação do círculo familiar e, ainda menos, uma integração de certos

agrupamentos, de certas vontades particulares, de que a família é o melhor

exemplo. Não existe, entre o círculo familiar e o Estado, uma gradação, mas

antes uma descontinuidade e até uma oposição. "122 Essa indistinção, segundo

Sérgio Buarque, é um prejuízo romântico do século dezenove.

O personalismo, como vimos, no Brasil, nutre-se no ambiente familiar

patriarcal. À despersonalização do mundo moderno corresponde a possibilidade

de aquisição da cidadania. O indivíduo moderno perde os fortes elos de

afetividade, de distinção, de reciprocidades devidas, que o ligavam à comunidade

local, à família, à vizinhança, etc. 123 Torna-se um ser isolado e sem

119Holanda, S. Buarque de. Raizes 18a 00., p.139.
120Holanda, S. Buarque de. Raizes 1a 00., p.156.
121Holanda, S. Buarque de. Raizes 18a 00., p.140.
122Holanda, S. Buarque de. Raizes 1a 00., p.93.
123 O homem cordial vem, segundo Lamounier, do "grupo primário" na terminologia norte-
americana, ou do sentimento de "comunidade" da sociologia alemã de Ferdinand Tõnnies.
(Lamounier, Bolivar. "Raízes do Brasil." Revista do Brasil, Ano 3 n.6/1987. Rio de Janeiro,
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro/ RioArte-Fundaçao Rio.)
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referências.'> Em compensação, ao romper com uma ordem que o fazia uma

pessoa particular, ganha, potencialmente, a sua cidadania, seus direitos e

deveres impessoais. O brasileiro, com seu personalismo arraigado pelos fatores

analisados, acostumado a respeitar relações próximas e concretas de

parentesco, compadrio, dependências pessoais, tem demostrado dificuldades de

se relacionar com essas entidades demasiadamente abstratas que são o Estado,

as leis, os partidos, os interesses gerais, etc. Enquanto este estado de coisas

perdurar, não será possível o ingresso do país num novo patamar de

sociabilidade, ou seja, na modernidade:

"Com efeito, onde quer que prospere e assente em bases muito sólidas a

idéia de família - e principalmente onde predomina a família de tipo patriarcal -

tende a ser precária e a lutar contra fortes restrições, a formação e a evolução da

sociedade segundo os conceitos modernos." [itálicos nosscs]!>

A modernidade, como sabemos hoje melhor do que na década de 30,

mesmo a modernidade "específica" que experimentamos no Brasil, não destruiu a

família, mas certamente destruiu a família tradicional. A independência

econômica da mulher e dos filhos, o ingresso desses no mercado de trabalho, a

educação fora da família, os meios de comunicação de massa, os movimentos

feministas, as mudanças nas leis que regulam o casamento, etc, provocaram

mais mudanças na estrutura familiar do que às vezes nos lembramos. É nesse

sentido que Sérgio Buarque considera a família, isto é, a família tradicional,

colonial, patriarcal, como uma das estruturas sociais que se opõem à

modernidade. Família tradicional e modernidade opõem-se. Em termos mundiais,

os tempos atuais (década de 30), diz o autor, caracterizam-se pelo "decisivo

triunfo de certas virtudes antifamiliares por excelência, como o são, sem dúvida,

124 "o empregado transforma-se em um simples número: a relação humana desapareceu."
(Holanda, S. Buarque de. Raizes 1a ed., p.95)
125 Holanda, S. Buarque de. Raizes 1a ed., p.97/98.
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aquelas que repousam no espírito de iniciativa pessoal e na concorrência entre

os cidadãos. "126

Modernidade, entre outras coisas, é isso, é o rompimento e a superação

dessa ordem familiar, de modo que surja o indivíduo, o cidadão, o proletário, o

burguês, o funcionário burocrático.

Sérgio Buarque desenvolve suas idéias freqüentemente através da

oposição de conceitos, como já tivemos a oportunidade de observar, por

exemplo, no tipos aventureiro e trabalhador, no semeador e o ladrilhador, no rural

e urbano. A noção de ruptura entre a ordem tradicional e a moderna, introduzida

acima, é trabalhada brilhantemente pelo autor através de uma série de antíteses.

Na frase abaixo, encontramos em oposição o geral e o particular, o intelectual e o

material, o abstrato e o corpóreo:

"Só pela superação da ordem doméstica e familiar é que nasce o Estado

e é que o simples indivíduo se faz cidadão, contribuinte, eleitor, elegível,

recrutável e responsável ante a leis da Cidade. Há nesse fato um triunfo nítido do

geral sobre o particular, do intelectual sobre o material, do abstrato sobre o

corpóreo e não uma depuração sucessiva, uma espiritualização das formas mais

naturais e rudimentares". 127

No decorrer do capítulo que trata do homem cordial encontramos ainda

outras oposições, sempre para melhor desenvolver a idéia, queremos crer, de

que o ingresso na modernidade não é simplesmente uma evolução, mas uma

ruptura radical com certos hábitos, valores e padrões de relacionamento

social.128 Daí a dificuldade que encontramos para efetuar essa transição. Se a

126 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.9S.
127 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.93.
128 Isso não quer dizer que o autor ache indispensável para a transição uma revolução, no sentido
que nos acostumamos a dar hoje à palavra, isto é, uma ruptura violenta e concentrada no tempo.
Para Sérgio Buarque uma revolução lenta estava em processo no Brasil. A transição é
revolucionária no sentido de que exige e provoca mudanças radicais em todas as esferas da
sociedade.
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transição fosse apenas uma evolução natural e gradual, não haveria motivos para

que com ela nos preocupássemos. Vejamos essas oposições:

A primeira oposição é entre Antígona da tragédia de Sófocles, que

representa a "realidade concreta e tangível que é a família"129 e Creonte, que

representa a "noção abstrata, impessoal da Cidade."130

A segunda oposição é entre a "lei geral" e a "lei particular'. "Em todas as

culturas, o processo pelo qual a lei geral suplanta a lei particular, faz-se

acompanhar de crises mais ou menos graves e prolongadas, que podem afetar

profundamente a estrutura das sociedades. "131

A terceira oposição é entre o "trabalho das velhas corporações e guildas

de artesãos" e o dos assalariados "nas usinas modernas". 132

E a quarta oposição é a que criou os "antagonismos de classe": "Foi o

moderno sistema industrial que, separando os empregadores e empregados nos

processos de manufatura e diferenciando cada vez mais as suas funções,

suprimiu a atmosfera de intimidade que reinava entre uns e outros e estimulou os

antagonismos de classe." [itálicos nossosp»

Em todos os exemplos, a mesma idéia que opõe a noção de ruptura

histórica à noção de progresso linear. A modernidade é uma ruptura e não uma

simples evolução. Daí, não são poucas as "dificuldades que se opõem à abolição

da velha ordem familiar por outra, em que as instituições e as relações sociais,

fundadas em princípios abstratos e inumanos, tendem a substituir-se aos laços

de afeto e de sangue."134 Essas "dificuldades" são justamente os entraves de que

vimos falando ao ingresso do país na modernidade, uma nova ordem fundada no

129Holanda, S. Buarque de. Raizes 1a ed., p.94.
130Holanda, S. Buarque de. Raizes 1a ed., p.94.
131Holanda, S. Buarque de. Raizes 1a ed., p.94.
132Holanda, S. Buarque de. Raizes 1a ed., p.94.
133Holanda, S. Buarque de. Raizes 1a ed., p.94/95.
134Holanda, S. Buarque de. Raizes 1a ed., p.96.



193

individualismo, que é o oposto do personalismo. Nova ordem que engloba as

instituições e as relações sociais.

Vimos que a transição é revolucionária, que não representa

simplesmente uma linha evolutiva, como a idéia de progresso sugere. Porém,

dizer que é revolucionária não quer dizer que seja fruto de uma decisão

consciente da população e portanto adiável ou antecipável. É um processo que,

segundo nossa interpretação do pensamento de Sérgio Buarque, possui um

dinamismo próprio, uma vez desencadeado por forças externas e internas à

sociedade. Entre os principais motores das mudanças estão a industrialização e

a urbanização. No trecho abaixo, podemos notar que as cidades são os locais

"naturais" dos novos padrões de sociabilidade e também uma certa

inelutabilidade das mudanças:

"Ainda hoje persistem, aqui e ali, mesmo nas grandes cidades, algumas

dessas famílias 'retardatárias', concentradas em si mesmas e obedientes ao

velho ideal que mandava educarem-se os filhos apenas para o círculo doméstico.

Mas essas mesmas tendem a desaparecer ante as exigências imperativas das

novas condições de vida." [itálicos nossosp»

Se o autor considera as transformações da sociedade no sentido da

modernidade inevitáveis, poderíamos perguntar por que ele se preocupa com os

entraves que se opõem a estas transformações, como temos sustentado aqui.

Acreditamos que não existe uma inelutabilidade absoluta nestas transformações,

segundo o autor. Há uma força tendente a transformar a sociedade, força

derivada principalmente, repetimos, dos processos de industrialização e de

urbanização, que têm um dinamismo próprio; contudo, esta força encontra

entraves à sua livre manifestação, resistências representadas pelas

"sobrevivências" do personalismo, da cordialidade, da família patriarcal, da

mentalidade gestada pelo escravismo, etc.

135 Holanda, S. Buarque de. Raizes 1a ed., p.96.
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Se analisarmos os vários resultados lógicos possíveis que poderiam advir

da relação entre os elementos tradicionais de uma sociedade como o Brasil e os

elementos "modernos" de transformação, e supondo que haja, realmente, uma

certa oposição entre esses elementos modernos e os tradicionais,

encontraríamos as seguintes possibilidades: 1) os tradicionalismos acabam

desaparecendo, mas, dependendo de sua força, retardam o processo de

transição; 2) os tradicionalismos conservam-se parcialmente e impõem um limite

à transição, que seria assim sempre incompleta; 3) os tradicionalismos

conservam-se, mas circunscritos a determinadas atividades, regiões, ou

populações, gerando um dualismo econômico e social; 4) ou, finalmente, os

tradicionalismos e os elementos modernos em contato interagem gerando uma

sociedade híbrida, moderna e tradicional ao mesmo tempo, não dual, mas

específica.

Apenas como hipótese exploratória, acreditamos que podemos enquadrar

boa parte do pensamento econômico e social do Brasil em torno dessas

possibilidades.

A grosso modo, acreditamos que a primeira possibilidade é a que

podemos identificar em boa parte do pensamento econômico de cunho

neoclássico e keynesiano-desenvolvimentista. Ex.: Eugênio Gudin, Roberto

Simonsen e Rostow.

A segunda é a do pensamento isebiano. Ex.: Hélio Jaguaribe.

A terceira é a do dualismo cepalino. Ex.: Celso Furtado.

A quarta é a da crítica ao dualismo. Ex.: Francisco de Oliveira e Roberto

DaMatta.

Os marxistas, mais preocupados com as condições do surgimento de

uma outra ordem, a do socialismo, oscilariam ao longo do tempo entre as várias
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possibilidades. A teoria da dependência ficaria entre as duas últimas

possibilidades.

É claro que essa categorização que fizemos é uma simplificação:

poderíamos pensar em outras possibilidades, as fronteiras entre as correntes de

pensamento nem sempre são muito nítidas, o pensamento de cada autor ou

escola nem sempre pode ser reduzido a estes termos, etc. Caberia-nos

desenvolver estas idéias e muito. A razão que nos levou temerariamente a

levantá-Ias foi a seguinte: acreditamos que Sérgio Buarque, em Raízes do Brasil,

enquadraria-se nas duas primeiras possibilidades.

o autor, em plena década de 3D, época em que certos elementos da

modernidade já são bastante visíveis no país, vê-se diante de um processo de

transição problemática. A modernidade exige padrões de sociabilidade e uma

tradição que não são os nossos; no entanto, essa modernidade mostra-se como

algo desejável e, no longo prazo, inevitável. Ao mesmo tempo, observa que

certas heranças conservam-se mais do que seria de se esperar, têm grande

capacidade de sobrevivência a despeito das forças que as combatem.'> Certos

arcaísmos sobrevivem até mesmo travestidos de modernos, como é o caso do

bacharelismo. O autor não tem resposta para este problema, sua contribuição

notável, além da extraordinária análise de nossa formação histórico cultural, foi

no sentido de apontar o problema, que, afinal, respeitadas as diferenças,

continua válido até hoje.137

136 Um exemplo da preocupação do autor com as "sobrevivências": "no Brasil, onde este traço
persiste [o uso de diminutivos], mesmo nos meios mais fortemente atingidos pela urbanização
progressiva, sua presença pode denotar uma lembrança e um surviva/, entre tantos outros, dos
estilos de convivência humana plasmados pelo ambiente rural e patriarcal, cuja marca o
cosmopolitismo dos nossos dias ainda não conseguiu apagar." (Holanda, S. Buarque de. RaIzes
18a ed., p.109) O autor refere-se aqui ao hábito de usar diminutivos; o exemplo é prosaico e
colocado em nota na eolção revista, mas o que queremos destacar é a sua preocupação com as
muitas sobrevivências, o que fica evidenciada no "entre tantos outros". Notar também que o
cosmopolitismo atua no sentido de apagar as sobrevivências, mas. nem sempre com total
sucesso.
137 "Não estamos, portanto, diante de uma análise de tipo meramente cultural das características
herdadas ou recriadas pelos brasileiros, nem do ensaio que intui sem buscar apoio nos fatos; nem
da descrição do que ocorre, como se da soma de muitos fatos pudesse resultar um conhecimento
novo. Sérgio Buarque interpreta, sintetizando, analisando, instruindo e apontando alternativas."
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o homem cordial pode ser pensado como um homem de mentalidade e

hábitos do passado vivendo em uma época que não é mais a sua, em uma época

que se transforma rapidamente. Desta forma, se tomarmos a expressão homem

cordial como emblemática dos conflitos entre as tendências modernizantes da

sociedade e suas raízes tradicionais, ou mais ainda, como símbolo das

contradições entre a nossa formação histórica e as mudanças radicais trazidas

pela urbanização e industrialização, veremos que o que menos importa em

Raízes do Brasil é a expressão "homem cordial" em si mesma e que não designa

o caráter ou a psicologia do brasileiro de modo superficial e intuitivo, como

querem alguns críticos.138 A expressão homem cordial nos leva à questão que

consideramos - esta sim - o centro do livro que é a do impasse da modernidade;

questão que, por sua vez, nos leva à atualidade de Raízes do Brasil.

(Cardoso, Fernando Henrique. "Brasil: as Raízes e o Futuro". Revista do Brasil, Ano 3 n.6/1987.
Rio de Janeiro, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro/ RioArte-Fundaçao Rio, p.54)
138 Iglésias é um dos que não vêem no homem cordial apenas um traço da psicologia do
brasileiro: "Trata-se, pois, de autor de funda sensibilidade para o social, ciente de que em História
não há traços fixos, mas tudo vive em processo, em pennanente mudança, (...). As mudanças na
sociedade alteram as linhas psicológicas, derrubando-se a tlcção de prender o autor nas malhas
dos que exigem uma psicologia estática, como princípio explicativo. Seu entendimento evitou-lhe
o desvio e o perigo psicologizante. Como bom historiador, reconheceu a categoria de processo,
de modo que a idéia de cordialidade, como fundamento da vida brasileira, pennanente, não
procede, a não ser como combate fácil e ligeiro. Tem-se, por certo, hipertrofiado a passagem, por
simples gosto de ataque e falta de outros argumentos, deixando-se de lado a excelência do resto
do volume." (Iglésias, Francisco. "Evocaçao de S. Buarque de Holanda". Revista do Brasil, Ano 3
n.6/1987. Rio de Janeiro, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro/ RioArte-Fundaçao Rio, p.126)
Por tudo o que foi dito no capítulo e conforme as palavras acima de Iglésias, não concordamos
em colocar o homem cordial como o centro do livro, a não ser que a interpretação da expressão
seja a que adotamos acima. O homem cordial, enquanto descrição do caráter do brasileiro, não
tem a importância fundamental no livro que quiseram lhe atribuir. Estranhamente, Sérgio Buarque
de Holanda, apesar do que falamos sobre a não centralidade da expressão no livro, apesar de
toda a produção posterior a Raizes do Brasil, apesar das retificações que teve que fazer, inclusive
a de dizer que "o defunto já havia consumido muita cera", ficaria para sempre associado à
expressão homem cordial (que, como vimos, nem é dele).
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Capítulo VI O Impasse da Modernidade.

Idéias fora do lugar.

No final do capítulo que trata do homem cordial, Sérgio Buarque de

Holanda procura introduzir o tema do tipo de absorção que fazemos das idéias

estrangeiras, associando-o ao tema desenvolvido da cordialidade. Os mesmos

fenômenos que estão por trás da cordialidade em diversos níveis - histórico,

cultural e "psicológico" - também se relacionam com a maneira como recebemos,

modificamos, interpretamos e aplicamos a produção intelectual que nos vem de

fora. Se não, vejamos:

"A antipatia instintiva pelas formas rituallsticas, que vimos notando

através das várias esferas de nossa vida social, pode justificar-se em parte por

isso, que no fundo tais formas não nos são necessárias. Normalmente nossa

reação ao meio em que vivemos não é uma reação de defesa. A vida íntima do

brasileiro não é bastante coesa, nem bastante disciplinada para envolver e

dominar toda a personalidade, ajustando-a como uma peça consciente ao

ambiente social. Ele é livre, pois, para se abandonar a todo o repertório de idéias

e de gestos que encontra em seu meio, ainda quando obedeçam ao mais

rigoroso formalismo. Esse ponto é importante, principalmente porque nos elucida

sobre outro aspecto interessante da questão que nos ocupa. Nossa assimilação

desses gestos e idéias por isso mesmo que não nos são necessários, tem caráter

puramente mecânico."1

O homem cordial assimila mecanicamente as idéias; por isso, não precisa

demonstrar coerência, nem de idéias nem de atitudes. Por isso, pode trocar de

idéias como quem troca de roupas, pode estar sempre na última moda cultural

I Holanda, Sérgio Buarque de. RaIzes do Brasil. 1a ed. Rio de Janeiro, José Olympio, 1936,
p.110.
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sem ter nem mesmo feito a crítica das idéias que foram substituídas. Esse é um

tema que tem preocupado vários escritores e cientistas sociais já de longa data e

é um dos principais temas de Raízes do Brasil.

Roberto Schwarz foi quem cunhou o termo "idéias fora do lugar" no

primeiro capítulo de seu livro de crítica literária Ao Vencedor as Batatas,2 que

aliás, cita Raízes, em suas poucas mas densas páginas, duas vezes. Sua

expressão tem sido muito empregada desde então e muitas vezes criticamente.

Schwarz nos adverte que a discussão não é nova, remonta ao século passado;'

coube a ele dar um novo e original tratamento à questão.

Resumindo muito, a idéia básica é que certas idéias, ou ideologias,

devido ao sistema de dependência, ao serem transplantadas dos centros

produtores de cultura para o Brasil, encontrando um ambiente bastante diverso

do original, se ajustavam mal às condições locaís.s desempanhando, muitas

vezes, apenas um papel ornamental. Entre as conseqüências, Schwarz aponta a

perda relativa de capacidade crítica ("este sistema de impropriedades decerto

rebaixava o cotidiano da vida ideológica e diminuía as chances de reflexão'") e

uma confusão ideológica ("o quiprocó das idéias não podia ser rnaior'v). O autor

reconhece que, por exemplo, liberdade do trabalho, igualdade perante a lei, etc,

eram também ideologia na Europa (no sentido de construção intelectual baseada

na realidade, mas distorcida e utilizada como meio de encobrir a exploração do

2 Schwarz, Roberto. Ao Vencedoras Batatas. 2a ed., São Paulo, Duas Cidades, 1981.
3 "Cada um a seu modo, estes autores [do séc. XIX] refletem a disparidade entre a sociedade
brasileira, escravista, e as idéias do liberalismo europeu." (Schwarz, Roberto. Ao Vencedor as
Batatas. 2a ed., São Paulo, Duas Cidades, 1981, p.13)
4 "Em conseqüência [da dependência ideológica e da fixidez das relações sociais no Brasil], um
latifúndio pouco modificado viu passarem as maneiras barroca, neoclássica, romântica,
naturalista, modernista e outras, que na Europa acompanharam e refletiram transformações
imensas na ordem social." (Schwarz, Roberto. Ao Vencedor as Batatas. 2a ed., São Paulo, Duas
Cidades, 1981, p.21/22)
S Schwarz, R. Ao Vencedor p.22.
6 Schwarz, R. Ao Vencedor p18.
Daí, "aquele 'desconcerto' que foi nosso ponto de partida: a sensação que o Brasil dá de dualismo
e factício - contrastes rebarbativos, desproporções, disparates, anacronismos, contradições e o
que for (...)" (Schwarz, R. Ao Vencedor ... p19)
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trabalho e a desigualdade real), mas aqui, no período escravista, essas idéias

eram falsas num sentido original, nosso; eram ideologia de segundo grau.

Cremos que Roberto Schwarz quis mostrar que se houve apropriação

criativa, se houve, por vezes, uma "seleção" oportuna (ou oportunística) de idéias

estrangeiras, se houve contribuições originais de brasileiros à cultura mundial,

não é menos verdade que certos "transplantes" mostram-se desajustados,

provocando fenômenos às vezes interessantes e ricos, às vezes apenas

extravagantes. Sua intenção primordial ao levantar a questão foi entender melhor

a obra de Machado de Assis, que segundo ele, refletiria brilhante e genialmente

as dicotomias trazidas pelas "idéias fora do lugar'. Ou seja, é impossível

entender determinados aspectos de nossa cultura sem levar em conta essa

questão."

Veremos agora como Sérgio Buarque já se preocupava com esta

questão, mas antes façamos a seguinte pergunta. O que distingue a discussão

das idéias importadas da discussão já levantada da herança cultural ibérica, que

afinal também foi importada? Cremos que os temas podem ser distinguidos, entre

outros motivos, pelas épocas a que se referem e pela amplitude dos problemas

postos. A herança ibérica, e mais especificamente a herança portuguesa, e

mesmo a africana, em rigor, não são estrangeiras até a independência, pois até

então não éramos um estado nacional. Não era nativa, como a indígena, mas não

era estrangeira; era extraterritorial, digamos assim. O que está em pauta quando

se fala na questão da herança ibérica é a nossa inserção na civilização ocidental

7 Sérgio Buarque também aborda certos aspectos de nossa literatura sob ótica semelhante. O
romantismo, segundo ele, pode ser visto como idéia fora do lugar (embora não use esta
expressão), na medida em que, apesar de certos elementos nativos e originais, foi,
fundamentalmente, cópia do romantismo europeu. No entanto, não copiamos tudo, certas
condições locais favorecem determinadas assimilações culturais. No caso, uma certa crise moral
e nostálgica: "Nos livros, na imprensa, nos discursos, a realidade começa a ser, infalivelmente, a
'dura', a 'triste' realidade. A transição do convívio das coisas elementares da natureza para a
existência rigorosa e abstrata das cidades, deve ter estimulado em nossos homens uma crise
subterrânea, voraz. Os melhores, os mais sensíveis, puseram-se a detestar francamente a vida, o
'cárcere da vida', para falar na linguagem figurada do tempo." (Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a
ed., p.124.)
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e européia, neste sentido é uma questão mais ampla, como dissemos. A questão

da recepção das idéias estrangeiras coloca-se à medida em que o estado

nacional desenvolve-se e consolida-se durante o século passado. A partir do

momento em que desenvolvemos a unidade nacional, uma'cultura até certo ponto

homogênea, uma consciência da nacionalidade, é que começamos a poder

enxergar a cultura produzida fora do país como sendo não a nossa. Colocam-se

então os problemas de como recebemos determinadas idéias, como adotamos

umas e rejeitamos outras e como nossa cultura, que é essencialmente européia,

relaciona-se com determinadas idéias, teorias, sistemas e modismos culturais e

políticos. Em outros termos, somos um ramo da civilização européia, mas não

podemos ter idéias próprias, assim como os países da Europa mantém certa

originalidade nas suas? Não temos criatividade e autonomia suficientes para

produzir cultura própria, ainda que inserida numa tradição ocidental? Seremos

sempre apenas consumidores de idéias e não produtores? 8

A primeira alusão mais direta às "idéias fora do lugar' em Raízes do

Brasil, citada acima, é encontrada no capítulo que trata prioritariamente do

homem cordial, mas é no capítulo sexto, "Novos Tempos", que o tema é mais

desenvolvido. O capítulo inicia-se por lembrar que poderíamos supor

erroneamente que as características do homem cordial constituiriam-se em um

fator favorecedor da associação entre os homens, já que a sua atitude perante a

sociedade não seria de defesa, já que o homem cordial evitaria a todo custo o

isolamento. Contudo, "Essa aptidão para o social está longe de constituir um fator

apreciável de ordem coletiva"," pois o homem cordial é acima de tudo

8 Colocada a questão nesses termos, evitamos cair numa dicotomia radical entre nacionalismo e
universalismo (ou ocidentalismo). Cremos que Sérgio B. de Holanda também procurava evitar
cair nesses extremos: valorização acrítica de tudo o que é estrangeiro e rejeição total a tudo o que
não é considerado genuinamente brasileiro (nacionalismo de parte dos Modernistas ligados ao
Integralismo).
9 Holanda, S. Buarque de. Raizes 1a ed., p.113.
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personalista e se afirma perante os seus semelhantes "atento apenas ao que o

distingue dos demais, do resto do mundo."lO

o cordialismo personalista dos intelectuais brasileiros, advindos, em

geral, de famílias patriarcais enraizadas no latifúndio tradicional e treinados em

universidades européias ou locais europeizadas (pelo menos até a década de

30), fruto da herança ibérica hegemônica em contato com as condições locais de

uma sociedade rural e escravagista, é responsável pela maneira específica com

que esses intelectuais absorvem a cultura estrangeira. O intelectual brasileiro,

formado no mundo coeso da família tradicional, deixa-se seduzir facilmente por

idéias em vez de se formar por elas. É como se as teorias, os sistemas, as idéias,

ficassem na superfície de uma mente formada fundamentalmente por hábitos

tradicionais e impermeável àquelas idéias.

"(...) a personalidade individual dificilmente suporta ser comandada por

um sistema exigente e disciplinador. É freqüente entre os brasileiros que se

presumem intelectuais, a facilidade com que se alimentam, ao mesmo tempo, de

doutrinas dos mais variados matizes e com que sustentam, simultaneamente, as

convicções mais díspares. Basta que tais doutrinas e convicções se possam

impor à imaginação por uma roupagem vistosa - palavras bonitas ou argumentos

sedutores. "li

Certos críticos do termo e da discussão das "idéias fora do lugar" notam

que a recepção das idéias estrangeiras não é passiva, que fazemos uma seleção

das idéias "disponíveis no mercado" e que as absorvemos de acordo com nossos

interesses (com o que, provavelmente, R. Schwarz não oíscordaríe).u Sérgio

10 Holanda, S. Buarque de. Raizes 1a ed., p.113.
11 Holanda, S. Buarque de. Raizes 1a ed., p.113/114. O tema das idéias fora do lugar, como
podemos observar por este trecho, é estreitamente ligado ao tema do bacharelismo. Os mesmos
fenômenos geraram os bacharéis e a maneira pela qual assimilam a cultura estrangeira.
12 Vide, por exemplo:
Cardoso, Fernando Henrique. As Idéias e seu Lugar. Petrópolis, Vozes, 1980, p.17 a 19.
Costa, João Cruz. Contribuiçao à História das Idéias no Brasil. 2a. ed. (1a. ed. de 1955). Rio de
Janeiro, Civilizaçao Brasileira, 1967, p.4 a 7.
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Buarque também, muitos anos antes, já estava ciente do fato de que a nossa

realidade social e cultural é que determina quais idéias serão assimiladas do

exterior e privilegiadas no cenário intelectual brasileiro. Tanto é assim, que ele

diz, por exemplo, que o positivismo foi uma das correntes do pensamento que

melhor se aclimataram no nosso solo em detrimento de outras, já que, devido à

nossa formação histórica, demonstramos "Um amor pronunciado pelas formas

fixas e pelas leis gerais, que circunscrevem a realidade complexa e difícil dentro

do âmbito dos nossos desejos".13

A principal "idéia" fora do lugar tratada por Sérgio Buarque é o

positivismo e não somente por ser fora do lugar, mas pelos defeitos inerentes ao

próprio positivismo e pela sua presença e influência ainda por demais visíveis no

debate intelectual da época. Vemos nos trechos abaixo que a assimilação

preferencial do positivismo relaciona-se com as características apontadas de

nossa formação histórica e intelectual.

"O prestígio da palavra escrita, da frase lapidar, do pensamento inflexível,

o horror ao vago, ao hesitante, ao fluído, que obrigam à colaboração e ao

esforço, assim a certa dependência e mesmo abdicação da personalidade têm

determinado assiduamente nossa formação espiritual. Tudo quanto dispense um

trabalho mental contínuo e fatigante, as idéias claras, lúcidas, definitivas, que

favorecem uma espécie da atonia da inteligência, parecem-nos constituir a

verdadeira essência da sabedoria. É possível compreender-se o sucesso do

positivismo entre nós e entre outros povos parentes do nosso, como o Chile e o

México, justamente por esse repouso que permitem ao espírito as definições

irresistíveis e imperativas do sistema de Comte."14

Morse, Richard M. O Espelho de Próspero: Cultura e idéias nas Américas. sao Paulo, Cia. das
Letras, 1988, p.156.
Ortiz, Renato. Cultura Brasileira e Identidade Nacional. sao Paulo, Brasiliense, 1985, p.30/31.
13Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.118.
14Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.118.
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o "desajuste" do positivismo no Brasil começa a se revelar na

incapacidade que os positivistas demonstraram em entender e em aceitar a

nossa realidade.» E fica mais evidenciado na incapacidade desses positivistas

de criarem uma força positiva no cenário político nacional: "o seu instinto

essencialmente negador vedou-lhes continuamente a possibilidade de inspirarem

qualquer sentido construtivo, positivo aos nossos negócios públicos. As virtudes

que ostentavam - a probidade, o desinteresse pessoal - não eram forças com que

lutassem contra políticos mais ativos e menos escrupulosos. "16

o positivismo é uma idéia fora do lugar por isso, por ser apenas mais um

exemplo de uma fuga da realidade através das idéias, por ser assimilada entre

nós de forma superficial e deturpada e por ter perdido no transplante qualquer

força "positiva" que pudesse eventualmente possuir.

Sérgio Buarque já encontrava, assim como Schwarz posteriormente, um

desajuste entre as idéias importadas e as condições de sua aplicação no Brasil.

Normalmente, quem tem maior acesso às idéias importadas e quem se

deixa seduzir por elas são as elites dominantes. Sérgio Buarque observa que "os

movimentos reformadores no Brasil partiram sempre de cima para baixo". 17

Acreditamos que um dos motivos pelo qual a modernidade seja travada

no Brasil, segundo Sérgio Buarque, seja justamente este: devido à origem de

classe dos reformadores políticos, as reformas que experimentamos são sempre

limitadas e superficiais. As mudanças não conseguem o mínimo de radical idade

que teriam se conduzidas pelas massas ou se, pelo menos, fossem realizadas

sob pressão dessas massas." Essas, ao contrário, no máximo assistem

IS "Não existiria, à base dessa confiança no poder milagroso das idéias, um secreto horror à
nossa realidade nacional? No Brasil, os positivistas foram sempre paradoxalmente negadores."
(Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.120)
16 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.120/121.
17 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.122.
18 "No caso brasileiro, o amplo reconhecimento dos direitos políticos do conjunto da população
não resultou de pressões de baixo para cima - como aconteceu na maioria dos países da Europa -
o que já é um fator desfavorável para a consolidação da democracia polftica." (Fausto, Boris.
"Soberania Popular e Desigualdade Social". Folha de sso Paulo, 9/01/93. Cad. 6 folha 5.)
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passivamente aos movimentos políticos que não entendem nem lhes despertam

interesse:

liA nossa independência, as conquistas liberais que fizemos durante o

decurso de nossa evolução política, vieram quase de surpresa; a grande massa

do povo recebeu-as sempre com displicência, quando não com hostilidade. "19

As idéias fora do lugar têm função substitutiva. A cópia superficial nos

coloca num mundo ilusório e nos faz esquecer de nós mesmos, cria como que

uma ilusão coletiva: "Modelamos a norma de nossa conduta entre os povos pela

que seguem ou parecem seguir os países mais cultos, e então nos envaidecemos

da ótima companhia."20

As idéias políticas fazem parte privilegiada do ideário que assimilamos

acriticamente. O liberalismo político é tratado pelo autor como "idéia fora do

lugar", no sentido de que embora exercesse muito fascínio entre parte das elites,

sua assimilação foi apenas superficial. É idéia fora do lugar também no sentido

de que na Europa o liberalismo foi criado ou utilizado como bandeira de luta pela

burguesia contra a aristocracia, sendo que no Brasil foi apropriado justamente

pela aristocracia. Também nota um certo uso oportunista do liberalismo, quando

é utilizado contra princípios de autoridade hierárquica:

''Trouxemos de terras estranhas um sistema completo e acabado de

preceitos, sem saber até que ponto se ajustam à vida brasileira. Na verdade a

ideologia impessoal e antinatural do liberalismo democrático, com as suas

maiúsculas impressionantes e com as suas fórmulas abstratas, jamais se

naturalizou entre nós. Só assimilamos efetivamente esses princípios, até onde

eles coincidiram com a negação pura e simples de uma autoridade incômoda,

confirmando o nosso instintivo horror às hierarquias21 e permitindo tratarmos com

19 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.1221123.
20 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.144.
21 Aqui mais uma vez achamos que se trata de hierarquia rígida, organizada segundo normas
inflexíveis e não de qualquer hierarquia, já que somos uma sociedade hierarquizada.
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familiaridade os governantes. A democracia no Brasil foi sempre um lamentável

mal-entendido. Uma aristocracia rural e semifeudal importou-a e tratou de

acomodar-se como lhe fosse possível às suas leis, que tinham sido justamente a

bandeira de combate da burguesia européia contra os aristocratas, e isso só

porque essas leis pareciam as mais acertadas para a época e eram exaltadas

nos livros e nos discursos."22

Sérgio Buarque não poupa tampouco o Integralismo, cópia mal adaptada

do fascismo italiano, e o comunismo, eivado, à época, no Brasil, de elementos

anarquistas.» Quanto ao fascismo brasileiro, que ainda veremos adiante, a

crítica principal é que não passa de uma reação conservadora e que lhe falta,

assim como ao comunismo local, "a energia sobranceira"24 que lhes é comum

nos países de origem. As alusões ao comunismo são poucas no livro. Ao

Integralismo essas alusões são mais freqüentes, embora muitas vezes não sejam

explícitas. Ocorrem também críticas direcionadas aos porta-vozes intelectuais

desta direita mais radical 'lo Brasil. Há, na primeira edição, por exemplo, uma

nota relativamente longa contra Octávio de Faria.

A posição política expressa em Rarzes do Brasil.

Enfrentemos agora a questão da posição política expressa em Raízes do

Brasil, já que através desta discussão poderemos melhor entender a questão do

impasse da modernidade nos seus aspectos políticos.

22Holanda, S. Buarque de. RaIzes do Brasil. 1a ed., p.122.
23 Na edíção revista, diz o autor, em nota, que a situação do comunismo no Brasil já não é essa
de 1936 e que agora o problema é quase o oposto, qual seja, já não falta a disciplina partidária;
porém, a disciplina perante o chefe é mais emocional do que uma "adesão consciente e refletida
aos princípios marxistas." (Holanda, S. Buarque de. RaIzes do Brasil, 18a ed. Rio de Janeiro, José
Olympio, 1984, p.141.)
24Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.159.
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Antônio Cândido, em sua famosa introdução a Raízes do Brasil, na qual

afirma que esse livro, Casa Grande & Senzala, de Gilberto Freyre e Formação do

Brasil Contemporéneo, de Caio Prado Jr., são os três livros "chaves" da formação

intelectual de sua geração,25 diz:

"Para nós [os que adotavam posições de esquerda], os três autores

citados foram trazendo uma visão de Brasil que parecia adequar-se ao nosso

ponto de vista. Traziam a denúncia do preconceito de raça, a valorização do

elemento de cor, a crítica dos fundamentos "patriarcais" e agrários, o

discernimento das condições econômicas, a desrntstttlcação da retórica liberal. "26

Continua Cândido, os "jovens da direita" não recepcionaram bem esses

livros, "Esses nossos antagonistas preferiam certos autores mais antigos, com

orientação metodológica de tipo naturalista ou (no sentido amplo) positivista,

como Oliveira Viana e Alberto Torres, dos quais tiravam argumentos para uma

visão hierárquica e autoritária da sociedade, justamente a que Sérgio Buarque de

Holanda criticava em Raízes do Brasil.''27

Diz Cândido, em outro texto do mesmo teor, que em Raízes, "mas

também noutros escritos [de Sérgio B. de Holanda], existem s.ementes de um

ponto de vista radical."28

25 CAndido, Antônio. "O significado de 'Raízes do Brasil' ". In: Holanda, Sérgio Buarque de.
RaIzes do Brasil, 18a ed. Rio de Janeiro, José Olympio, 1984, p.xxxix. Neste sentido é que
afirmamos que RaIzes do Brasil é um livro de formação. Duplamente, por tratar de nossa
formação sócio-econômica e cultural e por ser um livro que se incorporou à nossa cultura, que
influenciou e continua a influenciar geraçôes, direta e indiretamente. RaIzes contribuiu para a
nossa visão de Brasil.
26CAndido, A. "O significado ...' " p.xli.
27 cãnctdo, A. "O significado ...' " p.xli.
28 cánotdo, Antônio. "Sérgio, o radical." In: Nogueira, Ar1inda Rocha e outros (org.). Sérgio
Buarque de Holanda: Vida e otx», São Paulo, Secretaria do Estado da Cultura, Arquivo do
Estado, USP e Instituto de Estudos Brasileiros, 1988, p.63.
cãnoloo esclarece o que entende por sementes radicais (na mesma página e nas seguintes):
"Chamo aqui de radical o pensamento que visa à transtormaçãc da sociedade num sentido de
igualdade e justiça social, implicando a perda de privilégios das camadas dominantes. Com uma
particularidade: este pensamento se desenvolve nos setores progressistas das classes médias, e
não é propriamente revolucionário, no sentido marxista estrito. (...) Ora, eu penso cada vez mais
que em pelo menos RaIzes do Brasil Sérgio Buarque de Holanda foi um dos expoentes do
pensamento radical brasileiro." [p.64]
Os elementos radicais encontrados em RaIzes do Brasil, segundo cãndtdo. são:
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A ressalva que fazemos ao que foi dito acima por Cândido é quanto à

visão antiautoritária de Sérgio Buarque. Não que seja impossível encontrar no

livro certos trechos em que poderia ser detectada, mas também há trechos que

poderiam nos levar a pensar o contrário, principalmente se lermos a primeira

edição e não a edição revista. Ora, Cândido, como muitos, apesar de falar do

livro inserindo-o no contexto da década de 30, cita, na verdade, a edição revista

(de 1947), onde, agora sim, os elementos antiautoritários ganham maior peso,

enquanto elementos eventualmente autoritários são atenuados.>

Alguns exemplos:

Na primeira edição consta: "Entre nós, já o dissemos, o personalismo é

uma noção positiva - talvez a única verdadeiramente positiva que conhecemos.

Ao seu lado todos os lemas da democracia liberal são conceitos puramente

decorativos, sem raízes profundas na realidade." [itálicos nossospo

Enquanto que na edição revista o trecho foi alterado para: "É inegável

que em nossa vida política o personalismo pode ser em muitos casos uma força

positiva e que ao seu lado os lemas da democracia liberal parecem conceitos

- o livro foi publicado num momento que obrigava os intelectuais a tomarem posição ideológica,
polarizados entre o fascismo e o socialismo.
- o livro é "claramente" contra os autoritarismos herdados (oligárquico) e contemporâneos
(Integralismo).
- o primeiro a dizer que o povo tinha de assumir as rédeas de seu destino.
O momento político demandava, de fato, pensamos nós, um posicionamento político claro e
radicalizava as posições, mas, como vimos, o que reinava era uma grande confusão ideológica
(ou, como diz Bosi, "inconseqüência ideológicaj e uma indefinição sobre os rumos que o país e o
mundo poderiam ou deveriam tomar. Que há traços de radicalidade em Raizes concordamos,
embora em menor quantidade e menos claros na primeira edição do que na edição revista. Não
concordamos, porém, que haja no livro uma análise claramente contra o autoritarismo.
29 No texto de AntOnio Cândido que estamos analisando não há indicação explícita sobre a
edição utilizada; porém, podemos afirmar que utiliza a edição revista porque o autor cita o
capítulo IV do livro como sendo "O Ladrilhador e o Semeador", sendo que isto não é válido para a
primeira edição, na qual o capítulo IV chama-se "O Passado Agrário (Continuação)". Outro dado
relevante é que Cândido não menciona a diferença entre as edições.
Talvez outro motivo que o leve, assim como a muitos outros leitores de Raizes, a não atentar
para os elementos autoritários do livro seja o fato de que realmente Sérgio Buarque, tomou-se,
posteriormente, claramente antiautoritário, como o demonstram sua obra, suas atitudes políticas,
seus depoimentos na imprensa e depoimentos de pessoas próximas a ele.
30 Holanda, S. Buarque de. Raizes 1a ed., p.152.
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puramente ornamentais ou declamatórios, sem raízes fundas na realidade."

[itálicos nossos]»

o que parece transparecer na primeira edição é um incompatibilidade

entre a sociedade brasileira e a ordem democrática, enquanto que na edição

revista é denunciada a democracia puramente formal.

Quando se trata de abordar o caudilhismo latino-americano, retificações

substantivas no mesmo sentido são feitas na edição revista:

Primeira edição: "Isto explica bem como nos países latino-americanos,

onde o personalismo - ou mesmo a oligarquia, que é o prolongamento do

personalismo no espaço e no tempo - conseguiu abolir as resistências da

demagogia liberal, acordando os instintos e os sentimentos mais vivos do povo,

tenha assegurado, com isso, uma estabilidade política que de outro modo não

teria sido possíveL" [itálicos nossos]»

Edição revista: "Isso explica como, entre nós e, em geral, nos países

latino-americanos, onde quer que o personalismo - ou a oligarquia, que é o

prolongamento de personalismo no espaço e no tempo - conseguiu abolir as

resistências liberais, assegurou-se, por essa forma, uma estabilidade política

aparente, mas que de outro modo não seria possíveL" [itálicos nossoslv

E como deixar de enxergar no trecho seguinte, da primeira edição e

suprimido na edição revista, senão uma defesa de um tipo de "caudilhismo

esclarecido"?:34

31 Holanda, S. Buarque de. Ra(zes 18a ed., p.138.
32 Holanda, S. Buarque de. Ra(zes 1a ed., p.152.
33Holanda, S. Buarque de. Ra(zes 18a ed., p.138
34Sérgio Buarque de Holanda utiliza essa expressão "caudilhismo esclarecido", quase ao final de
Ra(zes (p.158 da 1a ed.), mas com outro sentido. Ele assim designa os líderes fascistas "da
Europa moderna". Aqui estamos nos referindo ao típico caudilhismo latino-americano, mais
especificamente aos caudilhos que tiveram maior brilho, que realizaram mais, apesar de
déspotas.



209

"A formação de elites de governantes em torno de personalidades

prestigiosas tem sido, ao menos por enquanto, o princípio político mais fecundo

em nossa América. "35

Poderíamos dizer que "fecundo" refere-se somente às realizações

concretas desses homens, sem nenhuma conotação de juízo de valor.>

Contudo, os trechos abaixo, que vêm logo a seguir no livro estudado,

parecem defender, ou pelo menos aceitar, o que chamamos de "caudilhismo

esclarecido" Uá que se trata de personalidades "prestigiosas", e não simples

ditadores):

"O Chile teve os decênios mais felizes de sua história sob o regime

inaugurado por Diego Portales, que soube arrancar o país do perigo das

ditaduras ou da anarquia, mediante um poder acentuadamente oligárquico."

[itálicos nossosp?

O mesmo trecho foi modificado na edição revista: "Para os chilenos, os

três decênios 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." [itálicos nossos)38

Na primeira frase acima, o fato de Diego Portales ter afastado o perigo

das ditaduras parece indicar que Sérgio Buarque quer ressaltar a diferença entre

o caudilho e outros ditadores, por isso dissemos que Sérgio Buarque parece

defender um "caudilhismo esclarecido" e não quaisquer ditaduras, mesmo na

35 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.152.
36 Parece ser, de fato, este o sentido que o autor quis dar às realizações de governos autoritários,
como comprova o trecho: "A tese de que os expedientes tirAnicos nada realizam de duradouro é
apenas uma das muitas invenções fraudulentas da mitologia liberal, que a história está longe de
confirmar. É certo que tais invenções, em si, não constituem argumento sério contra o liberalismo
e que existem outros recursos, além da tirania, para a consolidação e a establílzação de um
organismo social e nacional." (Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.157)
37 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.1521153.
38Holanda, S. Buarque de. RaIzes 18a ed., p.138.
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primeira edição.39 E ele mesmo reconhece na edição revista este fato, pois nesta

consta apenas que o ditador afastou o perigo da anarquia e não mais da

ditadura, isto é, Portales não poderia ter afastado o perigo da ditadura pelo

simples fato de ter sido um ditador (ou um caudilho).

E na segunda frase podemos observar ainda que os decênios mais

felizes dos chilenos se transformaram nos decênios que passam por ser os mais

ditosos.

Sérgio Buarque refere-se também a Costa Rica: "Ainda hoje a maior

estabilidade e a relativa prosperidade da pequena república de Costa Rica,

explica-se largamente pelos mesmos motivos. A idéia de uma entidade imaterial e

impessoal, pairando sobre os indivíduos e presidindo aos seus destinos é

dificilmente inteligível para a mentalidade dos povos da América Latina."4O

Já que os textos acima poderiam transparecer uma descrença em relação

à democracia na América Latina, na edição revista houve a inclusão da seguinte

explicação, uma manifestação de repúdio aos ideais contrários à democracia:

"A existência de tais situações, em verdade excepcionais, chega a fazer

esquecer que os regimes discricionários, em mãos de dirigentes 'providenciais' e

irresponsáveis, representam, no melhor caso, um disfarce grosseiro, não uma

alternativa, para a anarquia. "41

39 Por isso não podemos concordar com Dante Moreira Leite quando diz que o livro vislumbra
apenas uma alternativa "ditatorial e intransigente" para o Brasil: "Como se vê, Sérgio Buarque de
Holanda supõe que, para os ibéricos, a alternativa para a anarquia é um governo ditatorial e
intransigente; para esclarecer esse ponto de vista, assinala que, com o desprestígio da obediência
cega, em vão temos importado formas de governo capazes de dominar 'nosso natural inquieto e
desordenado'. Embora essa idéia seja em parte amenizada pela suposlção de que tais
características não são biológicas, na verdade não indica as condições reais que permitiriam sua
transtormação." (Leite, Dante Moreira. Caráter Nacional Brasileiro. (2a. ed. revista, refundida e
ampliada). são Paulo, Pioneira, 1969, p.288) Quanto ao que diz sobre as condições de
transtormação, também discordamos. As características apontadas por Sérgio Buarque como
incompatíveis com os princípios democráticos estavam em processo de rápida transformação.
principalmente devido ao processo de urbanização, como vimos.
40 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.153.
41Holanda, S. Buarque de. RaIzes 18a ed., p.138.
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Um outro exemplo da acentuação dos elementos democráticos na edição

revista é a análise que Sérgio Buarque faz do papel essencialmente conservador

de nossas elites ilustradas, aprofundando a análise do bacharelismo (que já

aparecia na primeira edição):

Com "o declínio do mundo rural e de seus representantes mais

conspícuos essas novas elites, a aristocracia do 'espírito', estariam naturalmente

indicadas para o lugar vago. (...) Nenhuma congregação achava-se tão

aparelhada para o mister de preservar, na medida do possível, o teor

essencialmente aristocrático de nossa sociedade tradicional como a das pessoas

de imaginação cultivada e de leituras francesas."42

Diz o autor ainda, que há "outros traços por onde nossa intelectual idade

ainda revela sua missão nitidamente conservadora e senhorial";43 entre eles:

· a "presunção (...) de que o verdadeiro talento há de ser espontâneo, de

nascença, como a verdadeira nobreza".«

· o "voluntário alheamento ao mundo circunstante, o caráter transcendente,

inutilitário, de muitas das suas expressões mais típicas."4s

· o saber como "instrumento capaz de elevar seu portador acima do comum dos

mortais."46

· o "prestígio de determinadas teorias que trazem o endosso de nomes

estrangeiros e difíceis, e pelo simples fato de o trazerem"."

· e, finalmente "uma concepção do mundo que procura simplificar todas as coisas

para colocá-Ias mais facilmente ao alcance de raciocínios preguiçosos."48

Exemplo dessa última: "miragem da alfabetização do pOVO."49

42Holanda, S. Buarque de. RaIzes 18a ed., p.1221123.
43Holanda, S. Buarque de. RaIzes 18a ed., p.123.
44Holanda, S. Buarque de. RaIzes 18a ed., p.123.
4S Holanda, S. Buarque de. RaIzes 18a ed., p.123.
46Holanda, S. Buarque de. RaIzes 18a ed., p.123.
47 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 18a ed., p.123.
48Holanda, S. Buarque de. RaIzes 18a ed., p.123.
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Tudo isso é fruto de um certo "bovarismo", de "um incrível desencanto em

face das nossas condições reais."50

Na primeira edição constam as questões da "miragem da

alfabetizaçâo"," a utilização do termo "bovarismo" (que bem representa nossa

relação de fascínio e inadequação com a cultura estrangeira, especialmente a

mais vistosa, superficial e acrítica) e a do "invencível desencanto de nossa

realidade e de nossa tradição"52 por parte dos intelectuais, mas a crítica é mais

contundente na edição revista. Na primeira edição a ênfase é na crítica cultural

enquanto na edição revista esta crítica mescla-se com a crítica do caráter

politicamente conservador desses intelectuais, isto é, na edição revista há uma

preocupação política maior nas críticas.

Tendemos a considerar que Raízes do Brasil, na sua primeira edição,

apresenta, em determinados momentos, uma certa descrença, quase que um

niilismo, em relação à democracia no Brasil, um dos elementos essenciais à

modernidade. É certo que isso reflete a chamada crise do liberalismo, à qual já

nos referimos, e a ascensão dos totalitarismos no mundo, o que fazia parecer que

os ideais liberais democráticos entravam em fase de fatal decadência. Nesses

momentos do livro é que se vislumbram os elementos que poderiam nos fazer

crer no espírito não democrático do autor à época. Mais que não democrático,

acreditamos que o livro reflete uma certa indefinição política, que, como vimos,

era comum entre os intelectuais da época de elaboração do livro. Como

prevalecia no autor o espírito crítico, ele não se identificava claramente com

nenhuma das posições ideológicas que se combatiam nos cenários internacional

e nacional. Por ocasião da revisão do livro, em 1947, o autor já teria optado

inequivocamente pelas posições democráticas. Esta posição já estava contida

parcialmente na primeira edição, mas contraposta a outras. É desta forma que

49 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 18a ed., p.123.
50Holanda, S. Buarque de. RaIzes 18a ed., p.124.
51 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.128.
52Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.130.
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podemos compreender, por exemplo, o importante trecho a seguir, da primeira

edição e suprimido na edição revista, que além de criticar a modernidade

enquanto cópia de modelos externos, parece demonstrar dúvidas em relação ao

futuro dos ideais liberais democráticos:

"Os nossos teóricos e sábios falam, ainda hoje, a mesma linguagem de

há cinqüenta ou cem anos, apenas com outras palavras. Assim os pensamentos

e os conselhos que eles nos servem visariam criar, ao termo de nossa evolução,

um quadro social milagrosamente destacado de nossas tradições portuguesas e

mestiças. O prestígio moderno e provavelmente efêmero das superstições liberais

e protestantes parece-lhes definitivo, eterno, indiscutível e universal; elas valem

como paradigma para julgarem do nosso atraso ou de nosso progresso." [itálicos

nossos]S3

A oscilação ou ambigüidade política, a que nos referimos, pode ser

observada, por exemplo, comparando-se os trechos seguintes:

"De tudo isso resulta uma confirmação do que se vem dizendo aqui sobre

a adoção de fórmulas democráticas no Brasil e em outros países do continente, a

saber que ela resultou simplesmente de um mal-entendido. "54

"Apesar de tudo não é justo afiançar-se sem apelo nossa

incompatibilidade absoluta com o democratismo liberal" 55

Para o autor, apesar de certas incompatibidades, há "zonas de

confluência e de simpatia"56 entre os ideais democráticos e "certos fenômenos

decorrentes das condições peculiares de nossa formação nacional",57 que são os

seguintes, resumidamente: S8

53Holanda, S. Buarque de. Raizes 1a ed., p.128.
54Holanda, S. Buarque de. Raizes 1a ed., p.153.
55Holanda, S. Buarque de. Raizes 1a ed., p.153
56Holanda, S. Buarque de. Raizes 1a ed., p.153.
57Holanda, S. Buarque de. Raizes 1a ed., p.153.
S8 Neste ponto há mais uma diferença relevante entre as edições. Na primeira, o autor fala que
há zonas de confluência entre os ideais democráticos e nossa formação; contudo, o autor, em
seguida, diz que irá citar "fatores que teriam particularmente militado em prol da eleição do ideal
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1. Nossa repulsa às "hierarquias racíonais".»

2. "(... ) a impossibilidade de uma resistência eficaz contra certas influências

novas (por exemplo, do primado da vida urbana, do cosmopolitismo), que em

toda parte, nos tempos modernos, foram aliadas das idéias democrático-

liberais. "60

3. "(... ) a relativa inconsistência dos preconceitos de raça e de cor."61

4. "(... ) as idéias da Revolução Francesa encontram apoio em uma atitude que

não é estranha ao temperamento nacional. A noção da bondade natural do

homem combina singularmente com o nosso já assinalado 'cordialismo'."62 Sérgio

Buarque admite, porém, que "no liberalismo a idéia da bondade natural do

homem é simples argumento."63 Na verdade existe uma incompatibilidade entre o

cordialismo e a democracia, como já havia ficado evidenciado.

Temos que reconhecer que esses fatores não poderiam nos fazer

acreditar fortemente no estabelecimento duradouro da democracia no Brasil;64 os

do liberalismo de parte dos responsáveis por nossa orientaçSo polftica." [itálicos nossos] (Holanda,
S. Buarque de. Raizes 1a ed., p.154) Ou seja, são fatores associados às classes dirigentes e não
à sociedade como um todo. Na edição revista não há esta limitação da abrangência dos fatores.
59 Holanda, S. Buarque de. Raizes 1a ed., p.154. Interpretamos esse argumento, que não é muito
claro, da seguinte forma. Como somos anti-hierárquicos (no sentido de personalistas e abertos a
uma certa mobilidade social), somos contrários aos sistemas autoritários fundados numa forte e
rígida hierarquia como, por exemplo, a que ocorre nas ditaduras. A democracia, segundo o autor,
opõe-se ao princípio da hierarquia nesse sentido, por isso há uma certa tendência que nos
aproxima da democracia. Outra explicação plausível poderia ser a seguinte. A democracia, sendo
apenas formal e ainda assim com muitas limitações, poderia, dentro de certas circunstâncias,
facilitar o arranjo de poder entre os grupos dominantes, particularmente, a distribuição de poder
entre as oligarquias locais e o governo central. Esse argumento seria mais forte no caso da
primeira edição, já que nesta as "zonas de confluência" referir-se-iam principalmente às classes
dirigentes.
60 Holanda, S. Buarque de. Raizes 1a ed., p.154. Este trecho é um pouco diferente na edição
revista: "(...) que, pelo menos até recentemente, foram aliadas naturais das idéias democrático-
liberais." (Holanda, S. Buarque de. Raizes 18a ed., p.139). A correção foi necessária, já que em
muitos países a industrialização e a urbanização, em muitos casos, deu-se acompanhada de
autoritarismo ou totalitarismo.
61Holanda, S. Buarque de. Raizes 18a ed., p.139.
Esse fator não se encontra na primeira edição
62Holanda, S. Buarque de. Raizes 1a ed., p.154.
Esse trecho deve ter favorecido a interpretação errônea corriqueira do "homem cordial".
63Holanda, S. Buarque de. Raizes 1a ed., p.155.
64 Lamounier, analisando Raizes, lembra que o autor opunha-se aos movimentos de extrema-
esquerda e de extrema-direita e era "cético quanto às possibilidade imediatas de quaisquer forças
democrático-liberais (...). Longe de abraçar qualquer destas alternativas, optou pela dissecação
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argumentos a favor da probabilidade do estabelecimento da democracia no Brasil

são fracos e o autor estava ciente disso.s' O único argumento mais convincente

poderia ser o segundo, mas não nas condições políticas de 1936 com o avanço

dos totalitarismos no mundo moderno. Além disso, militam contra a democracia

todos os elementos estudados anteriormente, isto é, nossas raízes. O autor

chega mesmo a dizer que um tipo de fascismo desvirtuado, o Integralismo,

poderia ganhar maior número de adeptos no Brasil do que já ganhara até

então.66

Por este motivo, entre outros, acreditamos que o autor não poderia estar

muito convencido da vitória consistente da democracia no Brasil, mesmo que na

época da primeira versão já tivesse feito uma opção clara e pessoal pela

democracia, da qual não há indícios claros na primeira edição. Um ano após a

publicação de Raízes do Brasil é instalado o Estado Novo no Brasil. Quando da

revisão do livro, em 1947, a conjuntura política era totalmente outra no Brasil e no

mundo, de forma que os ideais democráticos poderiam parecer não só

desejáveis, mas bastante viáveis. Esses fatos, além do fundamental, que é o

amadurecimento das posições políticas e intelectuais do autor, sem dúvida, foram

decisivos quando da revisão do livro.s?

analítica da estrutura social a elas subjacente, insistindo sempre nas mudanças, particularmente
na crescente importância das cidades, que iriam a médio prazo forçar uma reestruturação da vida
social e política brasileira." (Lamounier, Bolivar. "Raízes do Brasil." Revista do Brasil, Ano 3
n.6/1987. Rio de Janeiro, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro/ RioArte-Fundação Rio, p.61)
6S Diz Lamounier: "O mais comum [na literatura da época] (...) era a tese da incompatibilidade de
nossas origens ibéricas com qualquer tentativa de ordenação democrática das instituições,
quando não a afirmação pura e simples de que somente um modelo autoritário poderia conduzir
nossa formação histórica a um desfecho natural e harmônico." De fato, ao contrário da literatura
da época a que se refere Lamounier, Sérgio Buarque enxerga alguns elementos que
compatibilizam a democracia com nossa formação sócio-cultural, mas também enxerga vários
elementos que vão na direção oposta, como o próprio Lamounier já havia lembrado (fatores que
"dificultam o advento das formas de convivência democráticaj. (Lamounier, B. "Raízes ..." p.SS.)
66 Vide Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.158.
67 Wilson Martins, ao contrário da maioria dos comentadores, considera que há no livro uma certa
defesa do caudilhismo, uma posição política mal definida e ambígua frente aos pólos políticos em
luta, um sentimento de falência do liberalismo, uma certa inspiração nas teorias irracionalistas e
que todos esses elementos eram muito próprios da época; nesses aspectos Sérgio B. de Holanda,
ao escrever RaIzes do Brasil, não teria sido inovador nem teria estado à frente de sua época.
(Martins, Wilson. História da Inteligência Brasileira, Vol. VII (1933-1960). São Paulo, Cultrix e Ed.
da USP, 1979, p.78 e seguintes).
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o teor das críticas ao liberalismo é outro ponto que nos faz questionar o

espírito claramente democrático de Raízes, na sua primeira versão. Há no livro,

como ao gosto da época, um sentimento de crise do liberalismo e da democracia.

Sérgio Buarque estava preocupado em denunciar algumas "das muitas invenções

fraudulentas da mitologia Iiberal".68 Por exemplo: "O ideal humanitário, que na

melhor das hipóteses ela [a "bienveillance" democrática] predica, é

paradoxalmente impessoal; sustenta-se na idéia absurda de que o maior grau de

amor está por força no amor ao maior número de homens e, por isso mesmo,

insiste na excelência, na infalibilidade, na intangibilidade do voto da maioria ('o

povo não erra' pretendem os declamadores liberais), subordinando assim,

subrepticiamente, os ideais qualitativos à quantidade."69

O trecho acima foi modificado na edição revista, de forma a excluir a

crítica à democracia e ao princípio do voto da maioria. Não há mais os

"declamadores liberais": "(...) sustenta-se que a idéia de que o maior grau de

amor está por força no amor ao maior número de homens, subordinando, assim,

a qualidade à quantidade.''7OSe a intenção, neste caso, foi polemizar com os

mitos do liberalismo democrático, e de fato acreditamos que esta intenção esteve

presente, perguntamo-nos, por que esta intenção foi minimizada na edição

revista? A resposta está no que dissemos acima, a intenção do autor na revisão,

no que toca os aspectos políticos, foi reforçar as passagens de cunho

democrático e amenizar as passagens de cunho contrário. Ou seja, Sérgio B. de

Holanda retirou conscientemente da edição revista vários dos elementos da

primeira edição (1936) que não mais correspondiam, ou correspondiam mal, ao

seu pensamento democrático atual (1947).

68Holanda, S. Buarque de. Raizes 1a ed., p.157.
69Holanda, S. Buarque de. Raizes 1a ed., p.156.
70 Holanda, S. Buarque de. Raizes 18a ed., p.140.
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o impasse da modernidade através das idéias políticas fora do lugar.

Como vimos, a questão das idéias fora do lugar pode ser tratada

enfatizando-se os aspectos pollticosu: além disso, na medida em que certas

idéias políticas acabam por se transformar em sistemas legais e princípios

organizativos das nossas instituições políticas, elas podem ser analisadas pelo

prisma de sua adequação ou não ao corpo social. Em outros termos, a

organização política de um povo pode estar também ''fora do lugar', não tanto por

ser estrangeira, mas por não ser a mais indicada, dentro de certos pressupostos,

para regular a vida política deste mesmo povo. Voltemos a essas questões,

observando novos ângulos.

Sérgio Buarque diz que Alberto Torres havia apontado bem este

problema da separação da política e da vida social, entre a "nação e sua vida

política".72 Contudo, esse "publicista, cuja obra goza hoje de larga popularidade",

diz irônica e polemicamente nosso autor, não deixou de acreditar que "a letra

morta pode influir de modo enérgico sobre os destinos de um povo."73

Assim, Alberto Torres seria mais um dos "nossos reformadores"."

criticados por Sérgio Buarque nos seguintes pontos:

Um remédio freqüentemente apontado contra nossos males "está em

pretender-se compassar os acontecimentos segundo sistemas, leis ou

regulamentos de virtude provada, (...) A rigidez, a impermeabilidade, a perfeita

71 Quanto à central idade da questão política no texto de Sérgio B. de Holanda, Lamounier diz que
"Raizes do Brasil pode ser visto, no essencial, como uma investigação sobre os fatores que
dificultam ou estimulam, em nossa estrutura social, o advento de formas de convivência
democrática. (...) As 'raízes' de que fala o título do livro são os fatores, tanto os longínquos,
ligados à nossa tradição ibérica e colonial, quanto os mais próximos, continuamente reproduzidos
pela estrutura social brasileira, que dificultam ou favorecem a constituição do Estado e da
sociedade civil numa direção efetivamente democrática."
72Holanda, S. Buarque de. Raizes 1a ed., p.145.
73 Holanda, S. Buarque de. Raizes 1a ed., p.145.
74 Holanda, S. Buarque de. Raizes 18a ed., p.133.
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homogeneidade da legislação parecem-nos constituir o único requisito obrigatório

de boa ordem social. Não conhecemos outro recurso.

Escapa-nos esta verdade de que não são as leis escritas, fabricadas

pelos jurisconsultos, as mais legítimas garantias de felicidade para os povos e de

estabilidade para as nações. Costumamos julgar, ao contrário, que os bons

regulamentos e a obediência aos preceitos abstratos representam a floração

ideal de uma apurada educação política, da alfabetização, da aquisição de

hábitos civilizados e de outras condições igualmente excelentes."75

Esse tipo de erro seria muito comum no Brasil, segundo Sérgio Buarque,

e sua difusão causada pela assimilação apressada de idéias ligadas ao

comtismo, ao spencerismo, ao marxismo, e a "tantas ideologias semelhantes, de

que foi singularmente fértil o século que antecedeu o nosso. "76

Como já dissemos, Sérgio Buarque não dá nenhuma receita política para

o Brasil, interessa-se mais em denunciar erros interpretativos e falsos

reformismos. E não dá receita, não aponta saídas, justamente porque não

acredita no poder reformador de simples mudanças legais e institucionais. É

neste sentido que critica a crença exagerada no poder das idéias, principalmente

quando deslocadas da realidade que pretendem modificar:

75 Holanda, S. Buarque de. Raizes 18a ed., p.133. Citamos aqui a edição revista porque está
neste ponto bem mais clara e concisa que a primeira. Além disso, na edição revista esta crítica
aparece generalizada contra os "nossos reformadores", enquanto que na primeira edição ela é
voltada inicialmente especificamente contra Alberto Torres, para somente linhas à frente ser
generalizada como na edição revista.
76 Holanda, S. Buarque de. Raizes 1a ed., p.146.
Outro erro cometido pelos nossos "reformadores", embora desta vez o autor não o relacione à
questão das idéias fora do lugar, seria ignorar que "a pura e simples substituição dos detentores
do poder público é um remédio aleatório, quando não precedida e até certo ponto determinada
por transformações complexas e verdadeiramente estruturais na vida da sociedade." (Holanda, S.
Buarque de. Raizes 18a ed., p.133.)
Nestas críticas levadas a cabo por Sérgio Buarque vemos uma vez mais que não é bem verdade
que o recorte de Raizes seja essencialmente "culturalista", como costuma-se pensar, já que as
"transformações verdadeiramente estruturais" não se restringem, naturalmente, à esfera
institucional nem à esfera cultural, entendida no sentido de hábitos, tradições, crenças, produção
e reprodução intelectual e artística de um povo, mas englobam também as relações econômicas e
as relações de poder formais e informais de uma dada formação social.
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"Foi essa crença que presidiu a toda história das nações ibero-

americanas desde que se fizeram independentes. As rebeliões que desligaram

esses povos das metrópoles adotaram como base das suas cartas pol íticas os

princípios de Revolução Francesa então na ordem do dia, pelos mesmos motivos

que ainda hoje levam certos povos coloniais e semicoloniais a contemplarem com

unção os ideais apregoados pela Terceira Internacional. "77

Se Sérgio Buarque não dá receitas, pelo menos aponta quais os

obstáculos para uma verdadeira transformação na sociedade brasileira:

"Contra sua cabal realização [da revolução brasileira] é provável que se

erga, e cada vez mais obstinada, a resistência dos adeptos de um passado que a

distância já vai tingindo de cores idílicas. Essa resistência poderá, segundo seu

grau de intensidade, manifestar-se em certas expansões de fundo sentimental e

místico limitada ao campo literário, ou pouco mais. Não é impossível, porém, que

se traduza diretamente em formas de expressão social capazes de restringir ou

comprometer as esperanças de qualquer transformação profunda." [itálicos

nossos]78

Como, segundo o texto, essas transformações podem ser comprometidas

ou restringidas, RaIzes do Brasil, ao esclarecer quais são os entraves a estas

transformações, tem um papel político a desempenhar, ainda que limitado à

esfera do debate intelectual." O verdadeiro historiador, segundo Sérgio

Buarque, preocupa-se sobretudo com o presente quando estuda o passado.

Longe de dever ser "engajado", o historiador não pode ser desligado da

atualidade, dos problemas sentidos e levantados pelo presente.w É neste sentido

77 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.148.
78 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 18a ed., p.136.
79 Nesse sentido concordamos com Dante Moreira Leite quando diz que para se analisar RaIzes
do Brasil é preciso "lembrar que, apesar de uma perspectiva sociológica e psicológica, o seu
objetivo é fundamentalmente político, dando-se a esta palavra o seu sentido mais amplo, de
discussão de formas de governo e seu ajustamento a detenninada população. Sob este aspecto
está muito ligado aos problemas da época em que foi escrito." (Leite, Dante Moreira. Caráter
Nacional Brasileiro. (2a. ed. revista, refundida e ampliada). São Paulo, Pioneira, 1969, p.286).
80 Em uma palestra bastante posterior a RaIzes, Sérgio discorre sobre o trabalho do historiador:
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que dizemos que Sérgio Buarque ao escrever Raízes estava fundamentalmente

preocupado com o problema da transformação e da modernização da sociedade

brasileira e, conseqüentemente, como sua arena são as idéias, em polemizar

contra os intelectuais que, no seu entendimento, estavam comprometidos política

ou ideologicamente com as forças interessadas na manutenção desses entraves

ou que, de alguma forma, retardavam nossa evolução.

Através da discussão a seguir poderemos retomar, para efeito de

integração e síntese, esse ponto e alguns outros que tratamos anteriormente.

Tendo afirmado o autor que o liberalismo e o caudilhismo, apesar de

opostos politicamente, procedem da mesma "ninhada"," assim como Machiavel e

Rousseau pertencem à mesma família de filósofos políticos, e tendo colocado o

termo despersonalização como a conseqüência lógica do liberalismo

democrático, o autor diz: "Uma superação da doutrina democrática só será

possível, efetivamente, quando tenha sido vencida a antítese do impersonalismo-

caudilhismo."82 o que seria a superação da antítese impersonalismo-

caudilhismo? O texto da versão inicial mostra uma vez mais uma certa

obscuridade do autor, principalmente quando se trata de proposições políticas.

Na edição revista, o autor esclarece melhor suas idéias pol íticas ao dizer

que a superação da antítese acima (agora modificada para "Iiberalismo-

caudilhismo") "nunca se consumará enquanto não se liquidem, por sua vez, os

fundamentos personalistas e, por menos que o pareçam, aristocráticos, onde

"Ninguém menos apto, em realidade, para conhecer e valorizar o passado do que aquele que
voluntariamente fecha os olhos à sua época, às solicitações e aos estímulos do mundo que o
cerca. (...) Nesta faculdade de apreender em tudo a vida presente, o mundo presente, está, com
efeito, uma das qualidades dominantes no historiador." (Holanda, Sérgio Buarque de. "O Senso
do Passado." Revista do Brasil, Ano 3 n.6/1987. Rio de Janeiro, Prefeitura da Cidade do Rio de
Janeiro/ RioArte-FundaçAo Rio, p.84)
E na entrevista a Richard Graham também diz algo no mesmo sentido:
"O passado, é claro, leva ao presente e ajuda a explicá-lo. A função do historiador, no entanto, é
nos fazer esquecer do passado, nos libertar dele." (Graham, Richard. "Uma Entrevista". Revista
do Brasil, Ano 3 n.6/1987. Rio de Janeiro, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro/ RioArte-
Fundação Rio, p.108)
81 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.149.
82Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.149/150.
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ainda assenta nossa vida social. Se o processo revolucionário a que vamos

assistindo, e cujas etapas mais importantes foram sugeridas nestas páginas, tem

um significado claro, será este o da dissolução lenta, posto que irrevogável, das

sobrevivências arcaicas, que o nosso estatuto de país independente até hoje não

conseguiu extirpar. Em palavras mais precisas, somente através de um processo

semelhante teremos finalmente revogada a velha ordem colonial e patriarcal, com

todas as conseqüências morais, sociais e políticas que ela acarretou e continua a

acarretar. "83

Daí afirmarmos, uma vez mais, que todos os elementos de nossa

formação estudados pelo autor em Raízes do Brasil tenham sido levantados para

melhor compreender as causas de nossa dificuldade em ingressarmos numa

ordem mais moderna, que aqui chamamos de modernidade.

A preocupação de Sérgio B. de Holanda com a questão dos entraves ao

nosso ingresso na modernidade não o impede, contudo, de criticar os que

também preocupam-se com a questão da modernidade, mas de um modo

considerado equivocado pelo autor. É que não conquistaríamos a modernidade

simplesmente através de cópias. Pretender fazê-lo seria repetir os erros do

passado, seria criar práticas e instituições artificiais. e "desajustadas" às nossas

condições reais. Modernidade seria para o autor encontrarmos nosso próprio

caminho, seriam maiores autonomia e soberania culturais. O autor critica aqueles

que crêem "que o país não pode crescer pelas suas próprias forças naturais. "84

Daí a importância do tema das "idéias fora do lugar' em Raízes.

Vamos citar o último parágrafo do livro em partes para melhor comentá-

lo.

O primeiro período do parágrafo foi suprimido da edição revista. É uma

introdução em linguagem filosófica ao assunto que se seguirá, que é o da

83 Holanda, S. Buarque de. Raizes 18a ed., p.135.
84 Holanda, S. Buarque de. Raizes 1a ed., p.131.
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necessidade de adequação da forma (organização política do país) à essência (a

realidade histórica, social e cultural do país):

"O essencial de todas as manifestações, das criações originais como das

coisas fabricadas, é a forma. A realização completa de uma sociedade também

depende de sua torrna.'>

O primeiro exemplo de inadequação é o liberalismo, sempre entendido na

acepção não puramente econômica do termo, por estar deslocado de nossa

realidade e por ter provocado mais males que trazido benefícios. Assim como o

liberalismo é algo artificial às nossas condições histórico-sociais, outros sistemas

como o fascismo e o comunismo também o seriam se implantados no país.

"Se no terreno político e social o liberalismo revelou-se entre nós antes

um destruidor de formas preexistentes do que um criador de novas; se foi

sobretudo uma inútil e onerosa superfetação, não será pela experiência de outras

elaborações engenhosas que nos encontraremos um dia com a nossa realidade."

[itálicos nossosp-

Sérgio Buarque não modificou muito o último parágrafo de Raízes na

edição revista, mas fez, além do corte referido acima, uma pequena alteração

neste segundo período de forma a encurtá-lo e a abrandar a crítica ao liberalismo

nele contida, como o fez em outros trechos já citados. O período citado acima

ficou assim:

"Se no terreno político e social os princípios do liberalismo têm sido uma

inútil e onerosa superfetação, não será pela experiência de outras elaborações

engenhosas que nos encontraremos um dia com a nossa realidade." [itálicos

nossosp?

8S Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.160.
86 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.160/161.
87 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 18a ed., p.142.
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No restante do parágrafo não há diferenças entre as ediçôes," vamos

continuar encontrando uma linguagem filosófica um pouco obscura, do tipo da

que, ao longo de todo o livro, procurou eliminar na edição revista. Continuemos a

observar o texto:

"Poderemos ensaiar a organização de nossa desordem segundo

esquemas sábios e de virtude provada, mas há de restar um mundo de essências

mais íntimas que, esse, permanecerá sempre intacto, irredutível e desdenhoso

das invenções humanas. Querer ignorar esse mundo será renunciar ao nosso

próprio ritmo espontâneo, à lei do fluxo e do refluxo, por um compasso mecânico

e uma harmonia falsa. Já temos visto que o Estado, criatura espiritual, opõe-se à

ordem natural e a transcende. Mas também é verdade que essa oposição deve

resolver-se em um contraponto para que o quadro social seja coerente consigo.

Há uma única economia possível e superior aos nossos cálculos e imaginações

para compor um todo perfeito de partes tão antagônicas. O espírito não é uma

força normativa, salvo onde pode servir à vida social e onde lhe corresponde. As

formas exteriores da sociedade devem ser como um contorno congênito a ela e

dela inseparável: emergem continuamente das suas necessidades específicas e

jamais das escolhas caprichosas. Há, porém, um demônio pérfido e pretensioso,

que se ocupa em obscurecer aos nossos olhos estas verdades singelas.

Inspirados por ele, os homens se vêem diversos do que são e criam novas

preferências e repugnâncias. É raro que sejam das boas. "89

Envolta em uma embalagem por vezes elegante, por vezes pretensiosa,

que, como dissemos, destoa do tom claro e sóbrio que caracteriza o restante do

livro na sua segunda versão e mesmo a maior parte da primeira edição, está a

mensagem de que o arcabouço político do país deve corresponder à sua

realidade social. Colocado desta forma ninguém discordaria do conteúdo desta

afirmação. Os problemas são como encontrar essa correspondência e, além

88 Exceto apenas por uma palavra substituída e sem maior relevância.
89 Holanda, S. Buarque de. RaIzes 1a ed., p.160/161.



224

disso, como estruturar um Estado que, ao mesmo tempo que "adequado" à

realidade do país, possa promover ou pelo menos não criar obstáculos ao

ingresso do país na modernidade com todos os seus corolários não só em termos

de desenvolvimento econômico como políticos e sociais. Este último trecho deixa

estas e muitas outras perguntas em aberto, como por exemplo, qual o conteúdo,

ainda que em termos bastante genéricos, deste Estado? Democrático ou

autoritário? Quais os principais interesses a serem contemplados? Essa

conclusão um pouco vaga do livro reflete, cremos, a perplexidade e a indefinição

pol ítica do autor nos idos de 1936. Contudo, essas mesmas perplexidade e

indefinição política não o impediram de nos legar através de Raízes do Brasil,

uma visão penetrante, lúcida e extremamente rica de nossa formação histórica e

social.w Talvez tenham sido justamente essas perplexidades que o tenham

levado ao estudo de nossas raízes próximas e distantes. Preocupado com a

modernidade e com os rumos do país, pessimista quanto às possibilidades e

virtudes da democracia no Brasil e no mundo, voltou-se às nossas realidades

"mais íntimas". Se é necessário adequar a "construção formal" à "essência", é a

essa última que se dirige primeiro. Por isso, esse trecho final, com a sua falta de

definições mais c/aras, não apaga o grande mérito do livro que é começar a

primeira parte da tarefa, qual seja, apontar aspectos fundamentais de nossa

formação histórica. Não poderíamos equacionar a questão de nosso ingresso no

mundo moderno sem antes compreender nosso passado e nosso presente, pelo

menos naquilo que apresenta de sobrevivências do passado e, nessa

compreensão, basearmos nossos projetos e sistemas políticos. O fracasso de

construções artificiais, copiadas, ou mal-copiadas, tem demonstrado, segundo o

pensamento do autor, que a primeira tarefa a cumprir é descortinar o passado e o

90 Iglésias parece pensar algo semelhante, embora não achemos que se possa separar
claramente os capítulos políticos dos históricos: "Não está nos capítulos políticos, porém, a
grandeza do livro, mas nos cinco primeiros. Poucas vezes se escrevera com tanta agudeza e
criatividade sobre a história do Brasil. O gênero parecia outro em suas mãos." (Iglésias,
Francisco. "Evocação de Sérgio Buarque de Holanda". Revista do Brasil, Ano 3 n.6/1987. Rio de
Janeiro, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro/ RioArte-Fundação Rio, p.125)
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presente naquilo que apresenta de mais profundo e peculiar. É a realizar essa

tarefa que ele se propõe em Raízes do Brasil.
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Conclusões.

o objetivo principal deste estudo foi proceder a uma análise

pormenorizada de Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. Raízes do

Brasil pode ser caracterizado como um ensaio de teor polêmico sobre a nossa

formação histórico-social, dando ênfase aos traços desta formação que se

constituiam em entraves para o ingresso do país na modernidade, entendida

como o desenvolvimento de padrões de sociabilidade semelhantes aos dos

países do hoje chamado Primeiro Mundo. Modernidade seria desenvolvimento

econômico, industrialização, urbanização, racionalização do trabalho,

burocratização das organizações públicas e privadas, desencantamento,

despersonalização, etc. E modernidade incorporaria também o alargamento da

cidadania, a melhoria dos padrões de vida, erradicação da miséria, educação

popular e democracia, embora, como vimos, esta última talvez devesse ficar para

um futuro indefinido.

Os fatores limitativos de nossa modernidade, à época do livro, eram,

segundo o autor, nossas heranças próximas e remotas como o escravismo, o

ruralismo, a recepção acrítica de idéias importadas, o bacharelismo, a

cordialidade, etc, ou seja, os principais temas do livro.

Nossa estratégia analítica foi verificar como esses temas aparecem, são

desenvolvidos e ligam-se entre si no texto. Antes porém, fizemos um rápido

levantamento do contexto no qual a obra se insere e tecemos comentários sobre

o estilo, o método e as influências observadas no livro. A literatura crítica a

respeito do livro foi comentada ao longo da dissertação. O fio condutor de nossa

análise foi sempre a idéia de que o que dá unidade e coerência à obra é a

questão da modernidade travada.
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A participação intensa e direta no movimento modernista foi fundamental

na determinação dos interesses intelectuais posteriores do nosso autor. Desse

movimento intelectual herdou o interesse pelos estudos brasileiros, a idéia de

que a absorção de idéias estrangeiras não deve ser mecânica e automática, a

postura crítica em relação a vários aspectos da vida social (costumes, artes,

política, ciências sociais, etc) e uma certa "disposição para o moderno", ou seja a

percepção de que era fundamental a nossa evolução, que deveríamos nos livrar

dos aspectos de nossa tradição que nos impediam de transitar para a

modernidade, apenas a modernidade não deveria se confundir com cópia, nem

com uma fina camada de verniz europeu. Essas preocupações aparecem

claramente em Raízes do Brasil, no teor crítico da obra, nas várias polêmicas que

trava no interior do livro, explícitas ou não, na vontade de se contrapor a visões a

respeito de nossa formação histórica e social consideradas ultrapassadas e, sem

completar a lista, em várias passagens favoráveis à modernização do país,

embora não haja nitidez de propostas nesse sentido.

A década de 30 parece concentrar mudanças nos cenários sócio-político,

intelectual e ideológico do país. É em um ambiente extremamente fervilhante que

surge Raízes do Brasil. Do ponto de vista ideológico o ambiente é de grande

ambigüidade e confusão. Do ponto de vista intelectual a década dá nascimento a

novas visões a respeito do país. Cremos que Raízes representa uma novidade no

cenário das ciências sociais no Brasil, mas não pelos mesmos motivos que os

apontados por alguns críticos, como a lucidez política ou a posição claramente

antiautoritária. Pelo contrário, nesses pontos Raízes não se destaca muito da

produção da época. A novidade está na abordagem metodológica do autor, que

integra elementos estruturais e superestruturais de maneira muito elaborada, na

visão dinâmica dos fenômenos históricos e nas influências recebidas. O caráter

de ensaio abrangente e alguns dos temas abordados também não o diferenciam

de livros anteriores e contemporâneos. Os críticos se dividem quanto ao teor
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científico do livro. Cremos que Raízes apresenta efetivamente uma análise

sociológica e histórica de nossa formação. Não é simplesmente um ensaio

impressionista nem obra ideológica sobre o caráter nacional.

Procedemos ao longo de toda a dissertação a uma comparação entre as

edições original (1936) e a revista (1947). A comparação nos permitiu verificar

vários pontos. A maioria dos comentadores de Raízes do Brasil não leva em

conta as modificações entre as edições e acaba por cometer erros de

anacronismo. Não enxergam, assim, que a postura democrática de Sérgio

Buarque ainda não estava totalmente delineada em 1936 e que em determinados

momentos do livro, em sua primeira edição, há pouca clareza a respeito de qual

seria a melhor opção política para o Brasil em termos destas grandes linhas que

são a democracia de massas e um "caudilhismo esclarecido". Na edição revista

os elementos democráticos são bastante acentuados pelo autor, assim como os

elementos contrários são atenuados ou eliminados. Exageram na visão imparcial

quanto aos negros e aos bandeirantes, que só pode ser observada a partir da

edição revista. Exageram na importância atribuída pelo autor à análise

documental, que apenas começa a despontar na época da primeira edição. E,

para dar mais um exemplo, não percebem que certa confusão em torno do

homem cordial é provocada pelo próprio autor na primeira edição, como ele

próprio admite em publicações posteriores.

Apesar das diferenças entre as edições, o brilhantismo estilístico, a

capacidade de realizar associações argutas e inesperadas e muitas outras

qualidades presentes na obra do autor como um todo, já estavam presentes em

Raízes desde a sua primeira edição. Apenas essas qualidades amadurecem a

partir de 1936, em parte através de um esforço continuado e consciente.

A primeira grande questão do livro é a da tensão entre uma herança

cultural transplantada e as condições locais. Se possuímos uma "alma comum" à

dos Ibéricos, se inegavelmente fazemos parte da chamada civilização ocidental,
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por outro lado isso não significa para o autor que não podemos desenvolver

manifestações culturais próprias. Essa questão é também a central para o

movimento Modernista e representa, portanto, o elo de ligação entre o jovem

Sérgio Buarque de Holanda, intelectual modernista, e o historiador maduro que

começa a despontar em Raízes do Brasil.

De nossa herança cultural, tomada no sentido amplo, o autor destaca ao

longo de todo o livro aqueles pontos que permitem esclarecer a questão de nosso

ingresso problemático na modernidade.

O personalismo, por exemplo, é uma tradição ibérica bastante antiga. Os

ibéricos, e os brasileiros por conseqüência, resistem às transformações que

apontam para a supremacia do individualismo moderno. Nas sociedades

tradicionais as relações são pessoais, íntimas, informais, nas sociedades

modernas são impessoais, mecânicas. O personalismo, ao diminuir nossa

capacidade de associação, é uma dessas heranças que recebemos dos Ibéricos

e se constitui num entrave à modernidade; personalismo esse que é reforçado

pelo latifúndio patriarcal e expressa-se através do bacharelismo.

Sérgio Buarque levanta o tema da ausência de revolução burguesa em

Portugal. A burguesia lusitana preferiu amalgamar-se com a aristocracia; deste

modo, os valores, instituições e práticas próprias do mundo burguês não puderam

se desenvolver como em outros países onde a ruptura com o mundo feudal foi

mais radical. As repercussões dessa ausência foram sentidas aqui. No Brasil, por

sua vez, também não houve revolução burguesa. Sérgio Buarque talvez tenha

sido um dos pioneiros a levantar esse tema no Brasil, que acabaria por ocupar

boa parte das discussões das ciências sociais.

Os temas do personalismo, o da falta de ética do trabalho entre nós e o

do espírito de aventura estão bastante ligados. O espírito de aventura presidiu os

projetos colonizadores. A vontade de obter lucros rápidos, ainda que às custas de

muitos riscos, é o que levou os colonizadores à empresa colonizadora. As
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colonizações espanhola e portuguesa se distinguiram pelo projeto mais global

dos espanhóis contraposto ao caráter mais feitorial da empresa portuguesa.

Esses últimos distinguiram-se também por uma maior capacidade de adaptação

ao meio e ao mercado. Tais características marcaram profundamente nossa

formação. Por exemplo, foram responsáveis pelo latifúndio, pela utilização da

mão-de-obra escrava e pela excessiva ruralização da sociedade brasileira.

O latifúndio escravista, por sua vez, propiciou a rotina e a manutenção da

preCariedade das técnicas agrícolas. A questão da burocracia surge em Raízes

do Brasil no contexto das transformações ocorridas na sociedade a partir de

meados do século passado e que dizem respeito à passagem do predomínio

agrário ao urbano na determinação dos rumos e da face do país. Outro tema, o

do bacharelismo também relaciona-se com os demais e com a questão do

impasse da modernidade. O bacharelismo é um fenômeno associado à origem

rural das elites brasileiras. Esta origem dessas elites personalistas, aristocráticas

e despóticas, condizia mal com os conhecimentos adquiridos nas cidades e nas

universidades locais e estrangeiras. O bacharelismo é uma forma de

compatibilizar esse fundo emocional e de classe com as idéias novas. Essas

contradições são responsáveis também pela recepção acrítica das idéias

estrangeiras e, através de um reformismo de fachada, pela incompatibilidade

entre as instituições políticas do país e as práticas sociais, tema comum na

época.

O escravismo, outro tema do livro que representa um entrave ao ingresso

do país na modernidade, acentua o patriarcalismo e a autarquia rural, além de

dificultar a formação de uma ética do trabalho. O autor sabia muito bem, contudo,

que os elementos relacionados às transformações na organização econômica

eram o principal fator de modernização e racionalização da sociedade. A análise

de Sérgio Buarque sobre a dinâmica de nossa sociedade desmente aqueles que

pretendem afirmar que o autor descura de aspectos econômicos estruturais ou
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ainda que utiliza categorias fixas. A industrialização e a urbanização eram os

principais fatores de mudança na sociedade brasileira. Sabia o autor estar o país

em pleno curso de transformações, apenas perguntava-se o porque das

dificuldades que encontrávamos e, por vezes, parecia cético quanto ao sucesso

cabal daquelas transformações, dada a resistência da tradição.

O espírito polêmico de Raízes do Brasil pode ser observado na escolha

de vários dos temas tratados, particularmente no do bacharelismo. Era uma forma

de polemizar e de criticar as elites bem pensantes da nação. Neste sentido,

podemos ver uma certa linha de continuidade entre o espírito Modernista e o

livro. Sérgio Buarque quer também desfazer mitos e equívocos e desmascarar

posições pseudo-científicas. Mas não quer apenas polemizar, pois acaba por

introduzir ou, no mínimo, ajudar a introduzir no cenário intelectual do país uma

nova abordagem dos problemas sociais.

Outros temas abordados também podem ser relacionados com a questão

mais geral da modernidade; o homem cordial, por exemplo, pode ser tomado

como expressão dos conflitos entre as tendências modernizantes da sociedade e

suas raízes tradicionais, ou mais ainda, como símbolo das contradições entre a

nossa formação histórica e as mudanças radicais trazidas pela urbanização e

industrialização. A ordem social tradicional, familiar, pessoal, é rompida pela

revolução industrial, pela urbanização e pelas mudanças de valores

correspondentes; surgem então o indivíduo, o proletário, o burguês, o burocrata

e, potencialmente, o cidadão. O homem cordial, com todas as suas qualidades e

defeitos, é o contrário do que seria um homem plenamente adaptado do

capitalismo moderno, regulado, adepto de uma ética do trabalho, acostumado a

relações formais e a respeitar entidades abstratas como o estado democrático e

leis impessoais. É um homem do passado em uma sociedade que se transforma.

A avaliação de Dante Moreira Leite de que Raízes do Brasil trata do

caráter nacional, e sob uma ótica psicológica, teve muita repercussão nos meios
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acadêmicos. Grosso modo, os comentadores se dividem entre os que concordam

com Leite e os que acham que se encontram no livro análises de cunho histórico

e sociológico.

Quanto à posição política de Raízes, a grande maioria dos comentadores

segue Antônio Cândido ao atribuir ao livro uma atitude antiautoritária. Exceção

feita a Wilson Martins.

Referindo-se a todas a obras tratadas por Dante M. Leite e não

especificamente a Raízes (pois não diria que é uma obra deformadora da

realidade), Adalberto Marson destaca o fato de que: "importa encontrar na obra

produzida pelo ideólogo a realidade, por mais deformador que ele seja, pois uma

problemática real levantada na simbologia dos conceitos e no confronto das

afirmações, torna-se também, dialeticamente, uma chave explicativa de certos

aspectos da realidade."l

É essa também a nossa concepção ao proceder a uma releitura do livro.

Consideramos que Raízes do Brasil pode ainda hoje fornecer algumas chaves

para o entendimento do Brasil atual, até mesmo através das deformações que

porventura possa apresentar (e acreditamos que não apresente muitas). Que o

livro é atual não nos resta dúvida. Muito do que vemos hoje nos debates sobre o

Brasil remete a Raízes e à década de 30. Isso não quer dizer, por outro lado, que

consideramos que o pais seja o mesmo em suas características apontadas pelo

autor. Quer dizer que muito do que é o Brasil hoje pode ser traçado desde suas

origens longínquas: ibéricas, coloniais, rurais, escravistas e personalistas. Sem

dúvida, Sérgio Buarque de Holanda pode nos ajudar em muito nesta tarefa.

1 Marson, Adalberto. "Sobre a Ideologia do Caráter Nacional: uma Revisão." Revista de História.
N.86, abril/junho de 1971. São Paulo, p.524.
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Observações:

1) No livro de Barbosa, Francisco de Assis (org.), Raízes de Sérgio Buarque de

Holanda, acima citado, encontram-se, além dos textos diretamente citados, vários

artigos de Sérgio Buarque de Holanda anteriores a Raízes do Brasil.

2) A Revista do Brasil, Ano 3 n.6/1987, acima citada, é dedicada a Sérgio

Buarque de Holanda e apresenta, além dos diretamente citados, vários outros

textos importantes para a dissertação, entre eles alguns do próprio Sérgio

Buarque.
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3) No livro de Nogueira, Arlinda Rocha e outros (org.), Sérgio Buarque de

Holanda: Vida e Obra, acima citado, encontram-se vários textos consultados,

além dos diretamente citados na dissertação. São eles: "Sérgio Buarque de

Holanda, o Homem." de Arlinda Rocha Nogueira, "Sérgio Buarque de Holanda -

O Professor." de José Sebastião Witter, "Ao Mestre com Carinho." de Suely

Robles Reis de Queiroz, "Pulsações, Sangrias e Sedimentação: Sérgio Buarque

de Holanda e a Análise da Sociedade Paulista no Século XVII." de Ilana Blaj,

"Sérgio Buarque de Holanda e o Estudo dos Meandros de uma Sociedade

Movediça nos Territórios do Ouro: Povoamento Tumultuário e o Processo de

Sedimentação Social no Século XVIIL" de Maria Inês Machado Borges Pinto e

"Os Livros e as Histórias: Perfil do Professor Sérgio." de Vera Cristina Neumann.

4) Localizamos e consultamos alguns textos de Sérgio Buarque de Holanda não

contidos (com exceção do primeiro) na extensa e excelente bibliografia elaborada

por Rosemarie Erika Horch, publicada no livro de Nogueira, Arlinda Rocha e

outros (org.), Sérgio Buarque de Holanda: Vida e Obra, acima citado. Os textos

encontram-se na revista Digesfo Econ6mico, São Paulo, todos publicados entre

março de 1947 e outubro de 1948. São eles:

"Mentalidade capitalista e personalismo.", março de 1947, ano 111, n. 28, pp. 31-

44.

"A pesca em nossa economia colcnial.", abril de 1947, ano 111, n.29, pp. 67-70.

"Da lei Eusébio a crise de 1864.", maio de 1947, ano 111, n. 30, pp. 57-61.

"O arroz em São Paulo na era colonial.", junho de 1947, ano 111, n. 31, pp. 56-58.

"O algodão em São Paulo nos séculos XVI e XVIL", outubro de 1947, ano 111, n.

35, pp. 83-87.

"Fiação e tecelagem em São Paulo na era colonial.", novembro de 1947, ano 111,

n. 36, pp. 74-79.

"Lanifícios seiscentistas de São Paulo.", dezembro de 1947, ano IV, n. 37, pp.

132-135.

"A fábrica de ferro de Santo Amaro.", janeiro de 1948, ano IV, n. 38, pp. 78-81.

"Ainda a siderurgia de Santo Amaro.", fevereiro de 1948, ano IV, n. 39, pp. 141-

145.
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"A mais antiga fábrica de tecidos de São Paulo. ", abril ale 1948, ano IV, n. 41, pp.

108-112.

"Fiação doméstica em São Paulo.", outubro de 1948, ano IV, n. 47, pp. 122-125.



I
n-o' /l, ç A O
rs- C. P 6--

) ~:~'A:3D -\-qs
I-------------~

STORE

~""'FGV www.fgvsp.br--
EAESP

BIBLIOTECA KARL A. BOEDECKER
Av. Nove de Julho, 2029 . Bela Vista

01313-902 - São Paulo - SP
Tel.: (11) 3281-7729

bibref@fgvsp.br

devolver a obra na última data indicada

~ ~

FORM ESPECIAL- B3x155 - BL 100)(1 DEGlvll- 5/200' - (BI-534",,)

LD
m<,

co
N

1199500261

http://www.fgvsp.br
mailto:bibref@fgvsp.br

