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Duas versões sobre a formação
do Brasil-Nação

Seria possível produzir um discurso sobre o Brasil desapaixonado, científico, verdadeiro?
Dificilmente. É por isso que todas as representações do Brasil são relevantes, pois,
/untas, revelam uma idéia do Brasil complexa, poliédrica, composta de muitas idéias

José Carlos Reis
P rofessor do Departamento de

História da UFMG

pr-Oblei-na que se pro-
põe ao debate é:
COÍflO se deu a for-
mação do Brasil-Na-
ção? Não há resposta

única, fechada, sistemática para esta
questão. Esta história pode ser rela-
tada de muitas formas. O Brasil é
um pais vasto e complexo, contra-
ditório e extremamente dinâmico,
o que impede que se possa ter uma
representação consensual, homogê-
nea, estável, cia sua identidade na-
cional. Quem somos, o CUC fomos
e o que queremos ser? O que signi-
fica a afirmação "sou brasileiro"?
Qual é O "conteudo empírico" des-
sa emoção? A resposta depende do
sujeito histórico brasileiro que toma
a palavra. Pode-se pensar o Brasil
de múltiplos modos e todos susten-
táveis por uma argumentação coe-
rente e reconhecível. Existem ver-
sões cio Brasil de origem senhorial,
burguesa, proletária, classe média,
camponesa, sem-terra, paulista, mi-
neira, nordestina, sulista, negra, in-
dígena, feminina, imigrante,
migrante, caipira, urbana, suburba-
na. litorânea, sertaneja, oficial, mar-
ginal, militar, civil, etc... A maioria

cicias ainda não formulada, silenci-
osa. Mas cada um desses persona-
gens se sente "brasileiro" de uni
modo particular e conta essa sua
experiência de forma diferenciada.
Quem são os "heróis" cia historia
brasileira? Quais são os grandes
eventos, as datas mais fortes? Em
que direção o Brasil se encaminha?
Que juízo de valor elaborar sobre
as experiências brasileiras? A res-
posta revelará a identidade social e
histórica de quem toma a palavra,

há representações cia iclenticia-
de brasileira que são hegemônicas,
há idéias do Brasil que são domi-
nantes, mas revelam apenas a força
do sujeito que as articula. Não fa-
lam de uma identidade brasileira em
51, de uma brasilidade enquanto tal,
essencial. Quando se discutem as
identidades nacionais do Brasil, tem-
se "discursos", "representações",
que emergemn de sujeitos brasilei-
ros particulares e que pretendem
valer para todos os brasileiros. Es-
ses discursos e representações usam
a história dita científica para legiti-
mar seus interesses e paixões. Ima-
ginário, mitologia e reabertura de
arquivos se confundem. Seria pos-
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sível produzir um discurso sobre o
Brasil desapaixonado, científico.
vercktdeiro? Dificilmente. E por isso
que todas as representações do Bra-
sil sao relevantes, pois. juntas, re-
velam uma idéia do Brasil comple-
xa, poliedrica: urna ideia c'Ofl1{)OSt1
de idéias. de pr( >jeros. um polígono
de múltiplas faces ao mesmo tem-
po opostas e interligadas em uma
mesma figura. Pensar o Brasil como
um todo é "por junto', confronta-
das, contrastadas, as múltiplas rc-
presentaçoes qu os diversos sujei-
tos históricos produziram para se
localizarem na trajetória brasileira e
escolherem uma direção para a cons-
tflJçà() do seu futuro. A identidade-
histórica não é constituída pelo con-
gelamento do passado, por urna
homogeneidade artificial. A "identi-
dade histórica" é construída em cada
presente, em uma relação de recep-
ção e recusa de passados e de aber-
tura e fechamento aos futuros.

Escolhemos duas versões da foi--
mação da identidade nacional bra-
sileira para abordar aqui: a das eli-
tes imperiais, considerada aqui como
de "extrema direita", articulada pelo
botânico e viajante alemão Karl Pli.
Von Marlius e pelo maior historia-
dor do século XIX, Francisco Adolfo
de Varnhagen; e a do homem mé-
dio urbano, considerada aqui como
"democrata radical", formulada por
um dos maiores historiadores do
século XX, Sérgio Buarque de
Holanda. Não sabemos se essa ter-
minologia acima ainda é aceitável,
mas a usaremos apenas corno "ex-
pressoes' que permitam diferenci-
ar as duas versões do Brasil. Em
todo caso, poderemos discuti-la. Nós
as escolhemos por representarem
visões diametralmente opostas do
Brasil, que tornam visível a impos-
sibilidade de se referir a urna iden-
tidade brasileira homogênea, fecha-
da, esrável, há inúmeras outras pers-
pectivas sobre o Brasil, tantas
quantos podem ser os matizes das
combinações das cores.

A versão "da extrema direita"

Francisco de V:irnhagen ( 181 ói
1878) é considerado o 1 lerodoto
brasileiro", o fundador da história
cio Brasil. Foi na década de 1850

O jovem imperador
precisava muito da

história e dos
historiadores. Ele

precisava da história
para legitimar-se no

poder. O Brasil
Independente
precisava dos

historiadores para
se "representar",

construir uma idéia
de si, uma
identidade

que surgiu a obra (Id' história cio Bra-
sil Independente mais completa,
documentada e com posições polí-
ticas explícitas: a "1 listória Geral cio
Brasil". Esta obra foi possível por-
que o processo cl-.j independência
política se consolidou naqueles anos.
E foi no interior desse processo his-
tórico que surgiu a outra condição
favorável ao surgimento da obra de
Varnhagen: a instirucionalizaçáo da
pesquisa histórica no Instituto 1 lis-
tórico e Geográfico Brasileiro
(111G13). A independência política
consolidada e as lutas internas ge-
radas e por ela reprimidas, o Brasil
possuía um 'perfil" cio qual ainda
não tomara	conhecimento.

Varrihagen desenhará o perfil do Ira..
sil Independente, oferecerá à
nação urna imagem cio seu Passado
e um futuro. Aqui já se percebe a
união indissolúvel entre situaçao his-
tórica, interesses e emoções de Um
grupo determinado e pesquisa cien-
tífica. O IHGB tinha como niissào ela-
borar cientificamente o perfil da na-
cão brasileira e, ao mesmo tempo,
formular os interesses e paixões do
grupo que o criou e financiou. O
imperador foi o protetor de
\'arnhagen e do IHGB. oferecendo-
lhes os recursos para a sua rnissào,

histórico brasilei-
ro se iniciou sob uma dupla inspi-
ração: instirucionalmente. o 111GB
imitava o Institut Hi.storique de Pa-
ris e compartilhava corri os france-
ses alguns valores revolucionários;
mas a pesquisa histórica mais influ-
ente, e que também fez historia,
esteve sob inspiração alemã: Karl
Ph. vbn Martius teve urna repercus-
s;ao enorme sobre o pensamento
histórico e político brasileiro, e
\'arnhagen, teuto-brasileiro, conso-
lidou essa influência, 1 louve tensões
entre o IHGB francóf'ilo e os histo-
riadores germanófilos .A diferença
aparecia, sobretudo, na visão cio in-
dígena e nos métodos para aculturá-
lo, O IHGB era romântico,
i'ousseauniano, tinha uma visão idí-
lica do nosso bom selvagem e pro-
punha métodos brandos para tra zê-
lo à fé cristã. Von Martius e
Varnhagen propunham métodos
duros para domina-los e tinham urna
visão cética sobre a possibilidade
de sua integração à civilizaçao. Esta
segunda visão do indígena, a ale-
mã, 'ai-se impor, e 05 métodos du-
ros que propunha legitimarão as
práticas dos colonizadores.

O jovem imperador precisava
muito da história e dos historiado-
res. Ele precisava da história para
legitimar-se no poder. O Brasil In-
dependente precisava (los historia-
dores para se 'representar", cons-
truir uma idéia de si, uma identida-
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de que lhe permitisse agir, tomar a
história em suas mãos. Era preciso
formular uni projeto para a jovem

ção. O que o Brasil foi e queria
se tornar? Para responder a esta
questà0 o 111GB, em 1840, estabe-
leceu um prêmio Pani quem elabo-
rasse o melhor plano para a escrita
da historia do Brasil. () texto pre-
miado foi o cio botânico e viajante
alemão Karl Ph. Von Martius. Na sua

onografia intitulada "Como se
deve escrever a 1 listória do Brasil".
publicada na 'Revista cio 111GB' em
1845, Von Martius definiu as linhas
mestras de um projeto histórico ca-
paz de garantir urna identidade na-
cional ao Brasil. Surgiu a interpre-
tação do primeiro Bras il-Naçio,
ulrraconsenadora e elitista, que en-
tranhou profundamente na popula-
ção brasileira. Von Martius lançou
os alicerces do mito cia "democra-
cia racial brasileira". Para ele, a iden-
tidade brasileira deveria ser busca-
da no que mais singulariza o Brasil:
"a mescla de raças".

Para Martius, apesar de insistir
sobre "mescla de raças" e demo-
cracia racial", no essencial, a histó-
ria do Brasil será a história de um
ffflO dos portugueses, pois o por-
tuguês foi o conquistador e senhor,
ele deu as garantias morais e físicas
ao Brasil. O português foi o inven-
tor e motor essencial do Brasil. O
historiador deverá mostrar funda-
mentalmente a vicia portuguesa no
Brasil, Quanto às demais raças, o
historiador "filantrópico, humano e
Cristão' não poderá deixar de
abordá-las e defendê-las- Para ele:
se o português é a raça mais im-
portante, as raças etiópica e indíge-
na reagiram positivamente. Mas, na
verdade, em sua visão, percebe-se
Utri grande desdém pela presença
C contribuição desses grupos ao
Brasil-Nação. Ele diz defender
mescla de raças, mas lamenta a mis-
cigenação e considera geneticamen-
te o mestiço inferior e doente, in-
capaz de fazer história. Ele até dará

alguma atenção aos indígenas. Quan-
to ao negro, será breve, oferecen-
do poucos dados e propondo algu-
mas poucas questões. A questão
principal quanto ao negro, segundo
ele, seria esta: o Brasil teria tido

Sob influência
franco-alemã, o

pensamento
histórico brasileiro
começou racista,
autoritaríssimo,

violento e
excludente. A Terra

do Brasil era
legitimamente

portuguesa, e a ação
portuguesa, oficial
ou particular, era

justa e civilizadora

UM clesenvolviinento diferente sem
a introdução dos negros escravos?
'leria sido para melhor ou para
pior?... Esta pergunta atormentará os
historiadores brasileiros, que clarão
a ela urna resposta negativa, isto é.
'foi pior", até a chegada de "Casa
Grande & Senzala", em 1933.

Além de enfatizar a mescla de
raças, embora privilegiando a raça
branca, outro aspecto em qie \'on
Martius considera que o historiador
do Brasil deverá insistir será o da
unidade brasileira. A história do Bra-
sil deverá ser centralizada no im-
perador. Apesar da variedade de
usos e costumes, dos climas, das
atividades económicas, das raças e

da extensão territorial, o historiador
deverá enfatizar a unidade. À dife-
rença, ele deverá dar um tratamen-
to comum. Como a extensão
territorial dificulta essa unificação,
ele propõe que se façam histórias
regionais que garantam uma dire-
ção à centralização. Seu texto de-
verá ser patriótico, despertando o
amor ao BrasiL Em sua defesa cio
Brasil unido: monárquico, cristão : o
historiador precisará lutar contra a
desconfiança entre as províncias,
contra a fragmentação cio território
e a agitação republicana.

Sob influência franco-alemã, o
pensamento histórico brasileiro co-
meçou racista, autoritaríssimo, vio-
lento e excludente. A terra do Bra-
sil era legitimamente portuguesa, e
a ação portuguesa, oficial ou parti-
cular, era justa e civilizadora. Os
"descobridores" a conquistaram e
eram seus legítimos donos. Não im-
porta se o Brasil se tornara um enor-
me "campo de concentração' de
negros e indígenas. Não importa se
os negros eram submetidos em sua
África e escravizados em urna terra
estrangeira; não importa se (>5 indí-
gena,, morriam ao simples contato
corri o branco. Tudo isso fazia parte
do plano da Providência, era uma
'astúcia de Deus", que fazia o bem
por linhas tortas. O que importa não
é o custo, irias o resultado da ação
portuguesa: a integração do Brasil
à civilização ocidental, a revelação
da verdadeira fé a esses pagàos, a
iiriplantaçào da ordem real, da lei,
a preservação da unidade territorial.
Estes objetivos legitimavam qual-
quer violência. O Brasil não pode-
ria continua!' excluído da civiliza-
ção ocidental, e a missão portugue-
sa era levá-lo ao seio da Providên-
cia! Aqueles habitantes do Brasil que
com prometessem a sua integração
à cultura européia deveriam ser ou
excluídos ou eliminados. E esses
habitantes constituíam mais cia me-
tade da população brasileira! Nessa
versão clã nossa identidade, a prá-
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P"' P1 ilacd. brasileira CorriprolTietia
O I3rasil-\açao A nação brasileira se
restringia ao Estado e aos poucos bran-
cos das elites! Estas tinham até nojo'
cio mestiço, não queriam Comparti-
lhar com ele a identidade brasileira e
foram cruéis em sua exclusão.

Varnhagen, em sua Histõria Ge-
ral do Brasil'. fortalecerá esse proje-
to de um Brasil português e para os
portugueses. Sobre os indígenas, ele
será explícito: ou faziam a primeira
comunhao, pegavam na enxada, acei-
tavam a autoridade do rei e iam para
a escola religiosa, ou sua extinção
seria inevitável e legítima. Ou se es-
queciam de que eram indígenas ou
mereceriam o extermínio! A jovem
nação mio poderia ter, em seu seio,
selvagens! Aqueles homens exóticos,
Varnhagen os descreverá sem afei-
ção. Era, segundo ele, unia gente
Pouco numerosa, nômade, que vivia
em cabildas e morava em aldeias Iran-

sitorias. Violentos, bárbaros, sem amor
à Pátria, com os laços de família mui-
to irouxos. Eram falsos e infiéis, in-
constantes, ingratos, desconfiados,
impiedosos. ciespudoracios, imorais,
insensíveis, indecorosos! Eram fria-
mente brutais! Diante dos estudos que
fez, ele se surpreendia que houves-
se ainda poetas e filósofos que viam
o estado selvagem como feliz. Os
indígenas passam por privações,

TUO têm lei, religião, vivem na
selvageria, na ferocidade. As leis tor-
nam feliz o homem que se sujeita :1

elas. O Direito, a Justiça e a Razão
SO melhores cio que o instinto, o
apetite e o capricho. O selvagem não
tinha nada a oferecer para a melhoria
da situação da humanidade!

Felizmente, a Providência Divi-
na fez com que o cristianismo vies-
se, dar fim a tão triste e depravado
estado! Essas gentes errantes des-
frutavam, sem a paz e a cultura cio

espírito, elo fértil 50k) cio Brasil. Esse
é o passado do Brasil que deverá
sei- esquecido ou que não deverá
influenciar na construção do futuro
da nação brasileira. Deverá atéser
preservado como antímodelo, isto
é, como modelo daquilo que o Bra-
sil não quer ser. Aliás, os capítulos
dedicados ao indígena na 'História
Geral cio Brasil" teriam esta função:
mostrar que o futuro cio Brasil não
poderia ter nesse passado a sua raiz.
O presente e o futuro do Brasil se
assentariam em uni outro passado.
aquele que veio cio exterior para
pôr fim a essa barbárie e selvageria
interiores. Com a chegada do Cristi-
anismo, do Rei, cia Lei, da Razão,
da Paz, da Cultura, da Civilização.
com a chegada dos europeus a este
território, o Brasil surgiu e integrou-
se no seio (ia Providencia.

Quanto aos negros. Varnhageri
dedicará a eles poucas páginas, para
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ele. ostraficantes o .'reir( )S fizeram
uni grande mal ao Brasil. entulhando

as SUaS cidades e engenhos de
egre5 .AcOlOfliZ1cf1() africana

teve uma grande entrada no Brasil,
o que O obrigava aconsagrar algu-
mas linhas a essa gente. Mas fazia
votos de que UITI (lia as cores de tal
modo se combinassem que desapa-
receriam totalmente do nosso povo
as características (Ia origem africa-
na e a acusação da procedência es-
crava de um dos troncos da popu-
lação brasileira. Ide considera que
a escravidão no Brasil foi mais sua-
ve do que em outros países da
América- Ao passar tais gentes pelo
Brasil, como escravos na verdade
melhoraram de sorte A escravidão
é injusta mas, mesmo assim, me-
lhoraram de sorte ao entrar em con-
tato com gente mais polida, com a
civilização e o cristianismo. Por cau-
sa desse encontro, os negros da
América são melhores do que os
africanos. Eles se distinguem pela
sua força física, pelo seu gênio ale-
gre para suportar a sua sorte, pela
sua capacidade de trabalho. Com (.)
seu canto sempre melodioso e afi-
nado, embora monotono, disfarça-
vam as maiores penas. Entretanto,
fizeram mal ao Brasil, com os seus
costumes pervertidos, seus hábitos
indecorosos. Escravos, viviam alhei-
os à ternura da família, tinham o co-
ração endurecido. Sem os negros. o
Brasil teria sido muito melhor! Foi um
erro a colonização africana do Brasil.
Se quisessem ser incluídos na Nação.
que se tomassem brancos na pele e
no espírito. Afinal, podia a jovem na-
ção se identificar e incluir derrota-
dos, escravizados e negros?

Mas, se a colonizaçào portugue-
sa salvou o Brasil, corno Varnhagen
J ustificaria a Independência? Para
ele, felizmente, a idéia de indepen-
dência foi levada adiante pela pró-
pria Família Real! A Independência
do Brasil foi muito estranha: não foi
feita contra a Família Real, mas pela
Própria Família Real portuguesa! É

uma situacao lao curiosa e inespe-
rada ciue só a história pode fazer
compreender. Foi um príncipe por-
tuguês que liderou o processo de
emancipação política do Brasil, lu-
tando contra os seus próprios súdi-

Varnhagen considera
que a escravidão no
Brasil foi mais suave

do que em outros
países da América. A
escravidão é injusta
mas, mesmo assim,

os escravos
melhoraram de sorte

ao entrarem em
contato com gente
mais polida, com a

civilização e o
cristianismo

tos portugueses, por um outro povo,
um outro país, um outro projeto de
nação! A essa independência
Varnhagen não se opõe. Sua fideli-
dade é ao Rei, à Monarquia, que
garantem a unidade e o cristianis-
mo. Divisão e separação só se for
entre reis, os únicos qualificados
para o governo. A uni príncipe por-
tuguês o Brasil deve a liderança da
sua independência, e ao seu filho o
Brasil deve a consolidação da sua
unidade. ( ) patriotisiTio caboclo, fon-
te do nacionalismo atual, ele o con-
sidera prejudicial ao Brasil.

Em Minas Gerais, por exemplo,
esse nacionalismo caboclo apareceu
em alguns planos aéreos de insur-

reição. que foram logo denuncia-
dos e severamente punidos. Na ver-
dade, ele acusa, só havia um ver-
dadeiro rebelde: Silva Xavier. Urna
figura antipática. feia e espantada.
ambiciosa. que tinha se dado mal
no Exército e na mineração e só
era hábil dentista. Era pobre. sem
respeito e louco. Seu pensamento
estav:1 abrasado por patriotismo e
independencia. O patíbulo deu-lhe
a glória que jamais teria tido vivo.
Infeliz! Seus companheiros não eram
tão febris quanto ele. Varnhagen la-
mentaaviolência da repressão. mas
a considerou necessária. E se ven-
cesse a revolucao, ele pergunta, o
Brasil estaria hoje em melhor esta-
do 5 tmna pequena república
encravada no Império teria sido um
mal, e outras nacões logo se apro-
veitariam (1:1 quebra da unidade e
voltariam a lutar por outros territó-
rios brasileiros. Ainda bem (]UC a
Providência veio em socorro do Bra-
sil e o manteve unidc.resguardan-
do-o na única situaçao em que po-
demos procurar ser felizes e fazer-
nos respeitar como nação.

Enfim. \mrnliagen defende a pre-
,cnça portuguesa no Brasil. faz ()
elogio da colonizaçào portuguesa,
é compreensivo com os seus erros
e despotismo. A Independência não
foi prejudicial porque garantiu a
continuidade do Brasil colonial no
nacional: um Brasil português. A
Independência não interrompeu o
passado. melhorou-o. O Brasil con-
tinuava português, imperial e inde-
pendente! A nação brasileira seria
planejada e construída pelo Estado
Imperial, autoridade indiscutível,
absoluta. A Independência flão foi
problemática porque o Estado não

foi comprometido: continuava nas
mãos da dinastia de Bragança. O
Estado brasileiro seguirá o modelo
do Estado português. A unidade
deverá ser preservada a qualquer
custo. (_) Estado será o centro da
nação gigantesca: assegurará a or-
dem. a lei, a religião, a unidade.
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Ele continuará a açào civiliadora
da Europa branca. A uniformidade
cultural e a unidade nacional se fi-
zeram com repressões sangrentas.
Mas legítimas!

Era essa a história que o Brasil
recém-independente precisava? Ou
era a que as elites brasileiras, os
descendentes dos "descobridores",
dos conquistadores, precisavam para
levar adiante a sua' nova naçao,
em meados do século XIX? Essa
tória realizava uni 'elogio cio Brasil
luso-brasileiro - , dos seus herois por-
tugueses do passado, expressando
uma confiança incondicional em
seus descendentes. Essa história nàc
falava de tensões, separações, con-
tradições, exclusões, conflitos, re-
beliões, insatisfações, pois uma his-
tória assim levaria o Brasil à guerra
civil e à fragmentação: isto é, abor-
taria o Brasil que lutava para se
constituir como poderosa nação,
como um outro Portugal. Essa histó-
ria legitima a repressão a toda ex-
pressão espontanearnente "brasilei-
ra". Varnhagen será o formulador
dessa história e se tornará o primei-
ro grande "inventor do Brasil", aque-
le que guiará os conservadores dc
todos os matizes. que querem um
Brasil branco, cristão, unido, sem
conflitos, ocidentalizado, controlado
sem contestação pelas elites ins-
taladas no Estado, que se tornaria
uma potência mundial, um impé-
rio colonial, um outro (o mesmo)
Portugal.

A versão "democrática
radical"

Sérgio Buarque de Holanda
(1902/1982), em 1929, na Alema-
nha, pensou em escrever um livro
sobre o Brasil, uma "Teoria (Ia Amé-
rica', que acabou se tornando um
dos textos mais sintéticos e sofisti-
cados da historiografia brasileira:
Raízes cio Brasil, publicado em
1936- Sérgio Buarque, também sol)
influência alemã, construirá sobre o

Brasil uma interprelaç'ao completa-
mente antivarnhageniana.

Em 1922. a Semana de Arte Mo-
derna e o PCB haviam aprofundado
o esforço de "redescoberta do Bra-
sil". A década de 20 pode ser ca-

0 Estado saído da
Revolução de 30

passou a investir em
educação superior,
para a formação de
quadros e para o

debate mais
aprofundado dos

problemas do Brasil.
O ensino secundário

e superior, que era
dominado pela

Igreja, começou a
ser laicizado

racterizada pela erupção constante
de oposições à sociedade
oligárquica. Depois, os anos 30 se-
rão anos de intenso debate, época
de radicalização ideológica e políti-
ca. Percebe-se, então, mais nirida-
mente, a distância entre a socieda-
de civil e o Estado, entre o Brasil
real e o Brasil legal, entre a "reali-
dade brasileira" e as idéias impor-
tadas. Nos anos 30, todos os inte-
lectuais querem decifrar o enigma
cio Brasil e interferir na produção
cio seu futuro. Discutiram-se, então,
as identidades brasileiras, os obstá-
culos ao seu desenvolvimento, as
formas de vencer o atraso.

O Estado saído da Revolução de

30 passou a investir em educaça0
superior, para a formação de qua-
dros e para o debate mais
aprofundado dos problemas cio Bra-
sil. Os ensinos secundário e superi-
or, que eram dominados pela Igre-
ja, começaram a ser laicizados. As
classes médias foram incorporadas
às faculdades recém-fundadas de
Filosofia, Letras e Ciências 1 fuma-
nas, como a cia USP. No ensino e na
pesquisa de história. o 111GB per-
deu sua influência, que passou, ago-
ra, a ser cia universidade. Essas mu-
(lanças flO conhecimento histórico
e social refletem as mudanças sig-
nificativas que ocorriam na socie-
dade. A sociedade é mais comple-
xa, com novos e atuantes sujeitos
sociais. A urbanização, palco das
ações desses atores, acelera-se. O
Brasil fazia a transição de unia soci-
edade baseada na economia
agropecuária para uma sociedade
dominada pelo capitalismo inclustri-
ai, com os seus sujeitos característi-
cos: a burguesia, o proletariado e
as classes médias. Nos anos 30, por-
tanto, há uma crise aguda da ordem
oligárquica. A Revolução de 30 não
foi longe o bastante para romper
com a organização social vigente,
mas a abalou e pôs em xeque a
validade cias interpretações cio Bra-
sil que a legitimavam.

Se, durante o século XIX, a rea-
lidade' social excluía e o pensamen-
to a apoiava, agora a realidade con-
tinuava excluindo, mas sem o aval
cúmplice cio pensanlento brasilei-
ro, que passou a defender a inclu-
5() social de negros, índios, mu-
lheres, pobres de todo tipo. enfim,
de todos os marginalizados da soci-
edade oligárquica. E o mestiço não
era nem inferior, nem doente, nem
incapaz de fazer história. O Brasil
não teria futuro excluindo a sua pró-
pria população cio gozo cios direi-
tos da cidadania. O Brasil precisava
mudar e não poderia continuar mais
na mão dos seus conquistadores. Se
esses conquistadores e seus descen-
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dentes dl0ifl1ra1'I' 5(.,1fl contestaçao
no passado, nos anos 30 a contesta-
ção radicaliza - o Brasil precisa-
va ser "redescoberto' e reconstruído
pela sua própria população. O fu-
turo deverá ser radicalmente dife-
rente do passado. 0 grande tema
dos redescoh'jdo' do Brasil" será
o da revolução brasileira", isto é, a
reconquista do Brasil pelos brai-
leiros. Sérgio Buarque de Holanda
será um dos pensadorc's (lestSa 1. i'e-
voluçào brasileira'

Em Raízes do Brasil, ele constata
o grande obstáculo par:l a c'orstr11(':(
de uma identidade brasileira: teiu
dificuldade em nos representar em
nossos próprios termos. Vivemos nos
trópicos sem uma cultura adequada,
própria, tropical. Participamos do de-
senvolvimento ria cultura dc um ou-
tro lugar. Entre o conhecimento do
Brasil e a realidade brasileira, há uni
abismo: pensamos com idéias inade-
quadas à nossa realidade social. Como
podemos então fazer projetos para o
futuro? Se não estamos sintonizad
com o nosso tempo histonco especi-
fico, com o nosso passado e presen-
te, como planejar, agir e construir o
futuro? Para inventar um futuro, é pre-
ciso saber quem somos e gostar do
que somos, e para isso será preciso
reconhecer nossas raízes ibéricas. A
construção de uma "sociedade nova'
exige a adequaç'ao do pensamento à
realidade, o que pressupõe um re-
encontro com  nossa história. f o
que ele fará: para pensar o que o
Brasil deveria ser, ele discutirá o que
somos, de que espírito fomos Icitos.
E, quando o pensamento encontra a
realidade, o diagnóstico é simples e
duro: infelizmente.  som s
"fleoportugueses" O que isto signifi-
ca? Varnhagen propunha que a Na-
Çao não incluísse indígenas, negros e
mestiços. Holanda retruca: em que
Os Portugueses seriam melhores do
que eles? A Nação precisa é esque-
cer sua origem ibérica! Se Vamhagen
estudou a história indígena para
apresentá-la Como antimodelo para a

Nação. 1-lolanda fará o mesmo com
os portugueses: o que o Brasil nao
quer ser mais é neoportugues!

Os portugueses da época do
descobrimento não eram europeus
plenos, argumenta holanda. Eles

Em Raízes do Brasil,
Sérgio Buarque

constata o grande
obstáculo para a

construção de uma
identidade brasileira:
temos dificuldade em
nos representar em

nossos próprios
termos.

Participamos do
desenvolvimento da

cultura de um
outro lugar

viviam em um territorio 1 ronteirico
entre a Europa e a África e sào meio
europeus. meio arabe-atricanos. A
sociedade portuguesa integrou-se
tardianientc'à Europa. Por essa r:1-
zão, a mentalidade portuguesa t.'
original - seu caráter é indeciso,
impreciso. ( ) caráter ibérico desen-
volveu o culto da personalidade.
Cada indivíduo vale por seu mérito
próprio, e não pelo nome herdado.
São reconhecidos os indivíduos in-
dependentes. auto-suficientes, for-
tes fisicamente. heróicos. Os valo-
res desses individuos sao a honra, a
fidelidade, o livre arbítrio. O resul-
tado trágico dessas disposições ibe-
ricas'.a frouxidão da estrutura soci-

al, das associações que impliquem
solidariedade e ordem. Os ibéricos
recusam toda hierarquia e coesão
social e tendem ao individualismo
anárquico. Rejeitam o trabalho ma-
nual, pois este exige a dedicação a
algo exterior. Especulativos, apre-
ciam o ócio e se sentem 'nobres"
por isso. O indivíduo não quer alte-
rar o mundo social, que nem mes-
mo reconhece e identifica. Só São
solidários entre si por motivos
afetivos e só se submetem pela obe-
diência . 1 lá necessidade do líder
carislT)álico, do ca',idilho, que reine
mítica e despoticamente. Eles o
aceitam, respeitam-no e o aclamam
apaixonadamente, pois cada um,
individualmente, identifica-se com
ele. Ele realiza o sonho de dada um:
ser, individualmente, de forma ca-
prichosa e absoluta.

Essa é a nossa raiz ibérica, que
nos impede de nos tornarmos uma
naç'ao moderna, racional na admi-
nistração. na produção econômica
e nas relações sociais. 1 lolanda re-
cita vivamente tal origem: queira-
mos ou não, ele afirma, estamos
ass ciados a Portugal e temos urna
alma comum. De lá nos veio a for-
ma atual de nossa cultura. Nem o
contato e a mistura de raças fize-
ram-nos diferentes dos ibéricos,
como gosta ria nl( .s de sê-lo. Dadas
essas caracteristicas culturais, a ex-
ploracao dos tropicos nao foi feita
por cmiii empreendimento miietodic
e racional. Foi feita com abandono
e desleixo. Fez-se apesar dos seus
autores. Os portugueses coloniza-
ram como "avenici rei ros" - só co-
lheram os frutos da árvore encon-
trada. Vieram procurar prosperida -
de sem custo. A exploração agrária
colonial não foi planejada, mas fei-
ta ao sabor das conveniências. Os
aventureiros portugueses nào fun-
daram uma sociedade agrícola, ape-
nas depreciaram a terra. Eles fize-
ram uma exploração agrícola de
baixa qualidade técnica, visando
extrair riquezas do solo sem sacrifí-
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cios e com poucos investimentos.
Eles se adaptaram à terra e não pre-
tenderam submetê-la a normas fi-
xas. Misturaram-se à ierra, ao indí-
gena, ao negro. Foi um domínio
i'nole e brando.

Eis o que significa ser
"neoportuguês": os brasileiros agem
de forma mais 'aventureira" do que
Corno "trabalhadores. Eles tinham
horror ao trabalho manual. A agri-
cultura não é planejada, aparelhada
e racional - é urna depredacão cia
natureza um esforço para colher
sem plantar. Tudo se faz com des-
leixo e abandono, sem projeto e
sem método. (I)s brasileiros não se
associam por interesses racionais,
mas pela festa, na bebida e na co-
mida, na religiosidade. E os negros
só fizeram acentuar essa disposição
portuguesa nos brasileiros, ao em
vez de marcarem urna diferença que
alterasse o perfil do brasileiro em
relação ao rio português. Essa
plasticidade aventureira tem suas
vantagens, mas não conduz à cons-
trução de uma sociedade marcaria
pela organização, pela associação,
pelo planejamento, pelo método.
Esta plasticidade foi essencial aos
portugueses para o seu sucesso co-
lonizadorA forma portuguesa de
"criar um mundo nos trópicos" é
recomendável aos brasileiros que
querem criar um 'novo mundo nos
trópicos'? 1 [olanda opõe-se à conti-
nuidade cio Brasil português. Ele só
esta tratando desse passado para
que os brasileiros compreendam
como eles não deverão construir a
sua nova sociedade. Portugal é o
antimnoclelo.

No mundo rural brasileiro, onde
o colonizador aventureiro portugu -
ês se instalou, vive urna família di-
latada com o poder do paterfamilias
também dilatado. O pátrio poder é
ilimitado e inabalável. O quadro fa-
miliar é tão forte que persegue os
indivíduos na cidade. Nossa vida
pública, social e política é marcada
pela família rural colonial- Esta ofe-

rece a idéia mais moral de poder,
obediência, coesão. 1-lã uma inva-
são do público pelo privado, do
Estado pela família. Os partidos
políticos eram vistos como "famíli-
as políticas", mas quais vínculos

Após 1850, com o
crescimento das
cidades, o fim do

tráfico negreiro e as
novas atividades

financeiras, a vida
rural tradicional

sofreu mudanças. O
Brasil se dividiu em
duas mentalidades
que se opunham: o
racional versus o

tradicional, o urbano
versus o rural

afetivos e pessoais uniam chefes e
demais membros. Os partidos polí-
ticos sào cópias cia vida familiar -
um chefe e seus agregados e es-
cravos, que devem ao primeiro in-
condicional lealdade. Essa socieda-
de familiar resiste à mudança que
vem de fora. Ela vive em um tem-
po com um ritmo eterno.

Após 1850, com o crescimento
das cidades, o fim do tráfico ne-
greiro e as novas atividades finan-
ceiras, essa vida rural tradicional
sofrerá mudanças. O Brasil se divi-
diu em dois mundos que se
hostilizavam, duas mental idades que
se opunham: o racional versus O tra-
clicional, o urbano versus o rural. Mas

o Brasil escravista estava
despreparado para mudanças radi-
cais. Os setores retrógrados resisti,
ram e buscaram um equilíbrio com
o novo emergente. 1 lolancla se
impacienta! Ele gostaria de falar de
mudanças profundas! Mas o
patriarcalismo e o pe rson aI ismo vi-
gentes as abortavam. A burguesia
urbana adotou atitudes Peculiares d0
patriarca rural. As cidades ainda
dependiam do campo. sofriam a sua
ditadura. Na colônia, as poucas ci-
dades eram administradas e domi-
nadas pelos senhores de terras. No
século XIX, as cidades ameaçaram
romper com a ordem tradicional. 'vIas
sem muito sucesso, pois contami-
nadas pela mentalidade rural. Ser
neoportugues significa também isto:
ser rural, ser fannliar, desinteressar-
se pela vida pública e viver na
autarquia da casa grande, com uma
identidade afetiva, privada, longe da
cidade, isolado de todos.

A cada passo do seu pensamen-
to sobre o passado brasileiro. uma
idéia se impõe: o mundo que o por-
tuguês criou não pode mais infki-
enciar o presente e o futuro do Bra-
sil. Os brasileiros precisam esque-
cer as suas raízes ibéricas, e o me-
lhor modo de superá-las é conhecê-
las em toda a sua precariedade como
projeto social. Nossa anarquia vem
de lá, nossa desordem é traclicio-
nal. Não nos interessa mais ser Or-
g:inizaclos por ca u clilhos e ditado-
res. O modelo do poder patriarcal,
no qual predomina a autoridade ab-
soluta do pai sobre urna sociabili-
riade familiar/ afetiva, não devemos
Ler saudade dele. A família rural
colonial não deve continuar sendo
nosso modelo moral de poder. Pre-
cisaflios romper e superar fossas
raízes ibéricas.

No Brasil neoportuguês, a famí-
lia é mais forte do que o Estado e O

controla. A família forte é uni obs-
táculo à constituição cio Estado rn0
demo. Aqui, não hã separaçào et1
tre a esfera pública e a privada. No
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Fstado patrimonial neoportugues, a
gestão pública é assunto de inte-

esse 
privado das famílias. Os fun-

O riOS desse Estado exercem as

suas funções "pessoalmente": per-
seguem prornOVern premiam. 1)10-
queiam' O recrutamento dos servi-
dores depende da confiança pesso-
al, e não da competência e eficiên-
cia. Falta ao Estado brasileiro
eopOrtuges a organização impes-

soal e burocrática. A burocracia es-
tatal não é organizada para se obter
maior agilidade e eficiência, mas
para acolher e proteger familiares,
amigos e clientes. Ao invés de ser-
vir à agilidade e eficiência, a gi-
gantesca burocracia serve à lenti-
dão, à inoperatividade administrati-
va. A administração pública não se
interessa por questões objetivas,
pois está dominada por questões
privadas, afetivas. pessoais. A vida
familiar é um empecilho à vida so-
cial fundada em princípios abstra-
tos. A educação familiar cria
inadaptados a unia sociedade mo-
derna. Portanto, incapazes de dis-
tinguir o público do privado, os bra-
sileiros neoportugueses transformam
o Estado e os partidos políticos em
assuntos de chefes familiares.

No mundo social, circula um
mem cordial': hospitaleiro ou agres-
sivo, amigável ou hostil, generoso
ou mesquinho, amigo eterno ou ini-
migo terrível, dependendo de pe-
quenos detalhes da relação pesso-
al. Esse "tipo cordial" adequado ao
brasileiro neoportuguês, trata des-
conhecidos como se fossem irmãos,
primos, agregados e até escravos...
Seu comportamento social. objeti-
Vo, é afetivamente transbordante.
Subjetivo, O "homem cordial' quer
Ser íntimo, quer ser "amigo", flào

quer ficar sozinho. Ele tem horror a
distancias e, se elas existem, ele sim-
plesmente as imole. Por exemplo:
na expressão religiosa, torna-se ín-
tifliO de Cristo e dos santos; na rela-
ÇaO Com os superiores, torna-se logo
discípulo, seguidor, fiel... Ele rei-

'indica um superior "gente fina e
boa", 'simples e humilde', isto é,
próximo e pessoal. Esse 'homem
cordial" está longe de aceitar urna
ordem coletiva impessoal, legal. Ele
é individualista, indisciplinado. A

O passado não
se abole com um
golpe de ficção.
Não se muda só
porque se "quer

mudar".
A mudança é um

esforço,
um trabalho
penoso, uma
construção
difícil, tensa.

A tradição
resiste ao novo

personalidade cordial está pronta
para obedecer cegamente ao líder
carismático, à idéia sistemática.

Segundo 1 lolanda, o Brasil vive
urna lenta revolução: transita de urna
sociedade rural, regida por privilégi-
os. familiar, para uma sociedade ur-
bana, mais abstrata e legal. A nossa
revolução liquida o passado, adota o
ritmo urbano e propicia a emergên-
cia de camadas oprimidas da popula-
ção, únicas capazes de revitalizar a
sociedade e dar-lhe um novo sentido
político. Ela significará a ruptura com
as oligarquias rurais e o advento ele
novos sujeitos urbanos. Esse proces-
so revolucionário é lento e longo:
começou há muito e está longe de

tenninar. Suas principais datas: 1808.
1822, 1850 5 1870. 1888, 1889,
1930... A continuidade dos padrões
coloniais viu-se ameaçada pela pri-
meira vez com a vinda da Família
Real. Ali abria-se um novo horizonte
para o Brasil. As mudanças começa-
ram, entào .Acal ou-se o u fan ismo.
os elogios ao Brasil neoportuguês. A
realidade começou a ser a "dura e
triste realidade', que precisava ser
alterada, e não enaltecida. A aboli-
cão do tráfico, a imigraçào, o fim da
Guerra do Paraguai. a abolição da
escravidão e a República acentuaram
essa revolução lenta, sem episódios
notáveis. O centro da mudança são
as cidades. O sentido dessa revolu-
ÇàO: do aniquilamento elas raízes ibé-
ricas ele nossa cultura, da recusa da
herança portuguesa, para a inaugu-
ração de um estilo novo, 'america-
no', não ibérico, de vida social.

Entre 1850 e 1888. esse proces-
so se acentuou ern São Paulo, com
o surgimento de um novo cafeicul-
tor: morador da cidade, considera-
va a sua fazenda uma "empresa agrí-
cola", e não urna forma ele vida. O
surgimento desse novo sujeito com
seu empreendimento agrícola indus-
trial. que começou a substituir a mão-
de-obra escrava pelo imigrante li-
vre, acelerou um pouco a mudan-
ça. [Durante a República, a urbani-
zação progressiva fortaleceu novos
sujeitos sociais e silenciou os ho-
mens do Império. Mas o Estado Re-
publicano ainda tem mais ou me-
nos a mesma estrutura do Imperial.
apesar ele não possuir mais a rues-
rna base social. O Estado brasileiro
é uma estrutura distante da socie-
dade, e nele as mudanças sociais
repercutem com algum atraso. Além
disso, ele reprime toda expressão
espontânea. A vida política se se-
para da viela social, ou melhor, im-
põe-se à vida social sem admitir
contestação. A lei é urna abstração
- belos princípios importados que'
cabem mal na realidade brasileira.
A vida política oscila entre um "li-
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heralismo autoritário' e o "caudilhis-
mo". Holanda quer acelerar a "re-
volução brasileira" e se impacienta
com essa distância entre Estado e
sociedade e com o ritmo lento das
mudanças.

1-lolanda parece se definir, flOS
anos 30, como um democrata libe-
ral - ele defende a "felicidade para
O maior número' (ate cita o
militarista Bentham, P. 139). Para
ele, nosso mundo cordial, que p'-
fere, exclui, cria exceções, fere o
princípio jurídico da neutralidade
democrática. O ideal humanitário é
impessoal: "amor para o maior nu-
mero". Ele se revela, portanto, li-
beral-democrata, inspirando-se nas
burguesias revolucionarias francesa
e americana. Ele acredita nos valo-
res da cidadania. Ele quer para o
Brasil uma "constituição" que dê
estabilidade às relações sociais, que
as discipline e as organize de for-
ma universal, abstrata. racional, neu-
tra, impessoal. Entretanto, teses
corno "felicidade para o maior nú-
mero". "amor para o maior núme-
ro", "direitos civis para o maior nú-
mero", "estrutura social que integra
e não exclui", "mundo social sub-
metido a regras impessoais e uni-
versais" são também teses socialis-
tas, de um "socialismo democráti-
co", pioneiro em um mundo domi-
nado pelo modelo soviético
superautoritario. Em suas interven-
ções políticas concretas, ele assu-
miu posições "socialistas": candida-
to a vereador pelo Partido Socialis-
ta, em São Paulo, simpatizante do
Partido dos Trabalhadores.

Holanda é um "redescobridor do
Brasil". Para ele, urna intervenção
democrática na história pressupõe
o respeito pelos seus ritmos espe-
cíficos, exige urna reflexão sobre o
tempo que a constitui e a cadencia.
A idéia tem de ser a expressão de
UM lugar lustórico, de um mundo
social singular. 1'le procurará ade-
quar seu pensamento ao tempo his-
tórico brasileiro. Sua reflexão pre-

tende se referir ao Brasil, ao seu
passado e futuro, à sua realidade
vivida, às suas mudanças e pers-
pectivas. Em Raizes do Brasil, o
tema é o futuro democrático do Bra-
sil, que será uma novidade, uma
mudança substancial em relação ao
seu passado de racismo, exclusão e
autoritarismo. No tempo brasileiro,
ele enfatiza a "mudança", e não a
"continuidade, A sociedade não
está dominada pelo passado. pela
tradição, não está submetida a
determinismos de nenhuma espé-
cie e não está, portanto, condenada
a repeti-lo, a continua-lo.

Mas o passado m'lao se abole com
um golpe de ficção. Não se muda
so porque se "quer mudar". A mu-
dança é um esforço, um trabalho
penoso, uma construção difícil, ten-
sa. A tradição resiste ao novo - há
urna luta de vida ou morte entre os
homens do passado e os homens
do futuro. O ritmo da mudança bra-
sileira é lento, secular - desde as
rebeliões cio final cio século XVIII
até hoje - e ainda não se concluiu.
Sem eventos espetaculares, isto é.
sem acelerações bruscas. 1 lolanda
ora se impacienta, ora aceita este
ritmo; ora se exalta com as forç'as
retrógradas, ora se inclina à lógica
do tempo brasileiro. Embora fale de
"revolução brasileira", seu estilo é
ameno, brando. Não se percebe ódio
contra as classes dominantes, que.
apesar de seus defeitos e erros, "ain-
da possuem homens de bem" ( p.
13). Seu estilo não é "conciliador",
entretanto, pois ele quer de fato a
mudança. Mas, se possível, sem vi-
olência, sem crimes políticos, sem
queda no irracionalismo. As solu-
ções que ele entrevê são "racionais"
- sua intenção é aproximar mais a
população das elites, as idéias do
lugar brasileiro, o Estado da socie-
dade civil. Essa "aproximação", que
igualaria mais, que (ornaria a socie-
dade brasileira mais homogênea,
mais justa, mais integrada, será a
grande mudança revolucionária.

Raízes do Brasil é otimista, re-
nova a esperança no Brasil A li-
bertaç'ão da dominação luso-brasi,
leira tradicional, a reaproximaç'ào do
Estado com a sociedade, a criaç0
de novas lormas de convívio, com
nOVOS valores, o que é possível e
realizável, e na(-) urna utopia
inaicançável, abrem o horizonte do
Brasil à democracia. Olhando o Bra-
sil assim. "as cores voltam ao seu
perfil" A realidade luso-brasileira
foi e é uni horror, mas o Brasil não
está condenado a ser sempre conto
foi. Aliás, ele constata, a mudança
já esta ocorrendo. e há muito. Se
for melhor conhecida, poderá ser
mais bem produzida e acelerada. A
mudança em 1 lolancia se radicaliza
e se amplia, o horizonte brasileiro
se abre, e o seu (nosso) espinho se
enche de otimismo.	 .
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