Se no terreno politico e social os prlnclpios do liberal/smo
t8m sido uma inutil e onerosa superfetat;io, nio sera pela experl8ncia de outras elaborat;6es engenhosas que nos encontraremos
um dia com a nossa realldade. Poderemos ensalar a organizat;io
de nossa desordem segundo esquemas sabios e de virtude provada, mas ha de restar um mundo de ess8ncias mals Intimas que,
esse, permanecera seinpre Intato, irredutlvel e desdenhoso das
Invent;6es humanas. Querer Ignorar esse mundo sera renunciar ao
nosso proprio rltmo espont8neo, lei do fluxo e do refluxo, por um
compasso mec8nico e uma harmonia falsa. Ja temos vlsto que 0
Estado, criatura espirltual, op6e-se a orr/em natural e a transcende. Mas tambem verdade que essa opos/t;io deve resolver-se
em um contraponto para que 0 quadro social seja coerente conslgo. Ha uma unica economla passlvel e superior aos nossos calculos
para compor um todo perfelto de partes tio antag8nlcas. 0 esplrlto nao fo"a normativa, salvo onde pode servlr vida socIal e
onde Ihe corresponde. As formas superlores da sociedade devem
ser como um contomo cong8nlto a ela e dela Inseparavel: emergem contlnuamente das suas necessidades especlficas e jamals
das escolhas caprlchosas. Ha, porem, um dem8nlo perf/do e pretensloso, que se ocupa em obscurecer aos nossos olhos estas verdades slngelas. Inspirados por ele, os homens se v8em dlversos do
que sio e crlam novas prefer8nclas e repugn8nclas. E raro que
sejam das boas.

a

e

e

a

"'Nossa revolut;io'
Sergio Buarque de Holanda*

• Fragmento de RlIlzes do Brasil. 161 eel. Rio de Janeiro: ~ Olymplo, 1983, p. 142.
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tTlIlI85SIa - revIsta de llteratul'll - n. 34-35
UfSC - Ilha de 5enta. eatarInlII, Jen.-dez. 1997; p. 73-86

AS WZES E SEUS USOS T6PICOS·
Marco Antonio Maschlo cardozo Chaga·*

Ha um fato narrado por Sergio Buarque de Holanda em
VIs6es do paralso que serve como lIustra~lo para pensarmos em

uma possivel genealogla das ralzes brasllelras, que tanto
assombraram 0 colonlzador. 0 Frel Antonio do Rosario, escrevendo
sobre as frutas brasilelras, faz um pedldo ao Rei com 0 segulnte
teor: "de jabutlcabas livre Deos aos pastores do rebanho de
Christo; slo como uvas ferrals, tem ralzes fora da terra",l 0 horror
do Frel as jabutlcabas e expllcado por Sergio Buarque:
.
"a razlo alegada dessa Incompatlbllldade vlnha de Que, sendo a
coblc;a ralz de todos os males, e sendo t!o publlcas na jabutlcabelra
e tlo notadas as suas rarzes, 56 pocIeria 1550 representar interesses
demaslados e Insad~vels cobk;as". 2

As ralzes publlcas da jabutlcabeira, que desvendavam os
mlsterlos do Novo Mundo, fazlam parte de uma nova palsagem
que Importava "nlo tanto por aqullo que aparentavam, mas
sobretudo pelo que pareclam anunclar ou dlsslmular".3
Comparando 0 grau de reflexlo que nutre a sedlmenta~ao
hlst6rlca entre a cultura brasllelra e a da Argentina, Silviano
Santiago escreve:

e

"Talvez seja correto aflrmar Que a mem6ria hist6rica no Brasil
uma planta tropical, pouco reslstente e multo sensrvel As mudanc;as

• Esse texto tol produzldo para 0 curso Le/turas onentlldlls mlnlstrado pelo Prof. Raul
Antelo. Agl'lKleQ) II Ieltura crltlca e as ~ sempre pertlnentes de Profa. Ana
Lulu Andrade•
.. Doutorando em Uteratura Brasllelra e Teorla Utenirla - UFSC.
1 HOLANDA, Sh'glo Buarque de. VIsaes do paralso. Slo Paulo: Brasillense, 1996, p.
241. Ver tamb6m "EstIlo e IMtodo nil obra de Sb'glo Buarque" In: DIAS, Marla Odlla
leite eta Sliva. Sbplo BlJllrque de HoIa~: vida e obra. Sio Paulo: 5ecretarla de
Estado da Cultura (Arqulvo do Estado)/USP, 1988.
2 Idem. Ibidem, p. 241.
3 Idem. IbIdem, p. 241.
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no panorama s6clo-econOmlco e poIftico Intemadonal. Uma planta
menos reslstente e mals senslvel do que, par exemplo, as nasddas
na Argentina, terra natal de Funes, 0 memorioso... 4
Essa seria mais uma manifestacio das salientes raizes da
jaboticabeira, que nutre uma formacio hist6rica peculiar, que
principia em seu esboco 0 nascimento de um espaco de nuancas
desprovido de territ6rio. Sendo desterritoriallzada na base, essa
hist6ria acaba sendo composta por um jogo .complexo de
remissoes e de referencias, nlo tanto a original Europa, mas
sobretudo ao ideario da passagem e da viagem (da atravessla do
mar): rumo a terra de rlquezas e de conquistas.
Ao mesmo tempo que as raizes indicavam a exlstAncla de
urn cenarlo paradlsiaco e infernal (a exuberAncla da natureza e 0
terror das praticas antropofaglcas e Infh§ls dos habltantes da
terra), elas tambem anunclavam urn terreno que necessltava de
constru~es e elabora\;oes dlscursivas capazes de fomecer a
compreensao do passado mals remoto dos conquistadores
civlllzados. As raizes assustavam porque colocavam estes homens
diante de seu avesso. Criando um espa\;o onde todos os tlpos de
excessos poderiam ser permitidos, as raizes constituem-se como
balizas metaffsicas deflnlndo 0 indeflnido. Desse modo, as
fronteiras deste territ6rio destltuido de nacionalldade e de
mem6ria se assemelha, em ultima InstAncla, as frontelras de um
deserto.
"(...) Nessa deslgnac;!o de territ6rio [segundo Beatriz Sal1o] podem
se ler v~rios slgnlflcados culturals: quallflca-se de deserta uma
extens80 ffslca que e somente natureza; mas e deserto tambem um
espa~ ocupado par homens cuja cultura llIo e reoonhedda como
cultura, no caso dos rndlos. Essa segunda acepc;!o de deserto tern
em sua base uma ampla e vltoriosa operac;!o Ideol6glca .cuja
coroac;!o e prectsamente a chamada 'conquista do deserto' (...)..5
Ao contrario da nossa vontade, ao longo da hlst6rla
brasileira os exemplos de movlmentos de denuncia contrarlos aos
ideais de conquista e revestidos por um desejo de construcao de
um ideario nacional nao foram muitos e tomaram rumos diversos
na Iiteratura e na vida politica brasilelra. Entretanto, no final da
decada de vinte comeca a se desenhar e tomar forma urn dos
IIvros fundamentais para a compreensio de uma atualldade brasl- .
leira que parece padecer atraves de um processo continuo e
SANTIAGO, S1lv1ano. "Democratl~ no Brasil - 1979-1981 (Cultura versus arter
In: ANTELO, RaUl et ~/. (org.) Dedlnlo dII ~""Ascenslo d~ cultUf'll. llha de santa
catarina: ABRAUC/Letres Contemporlneas, 1998, p. 22.
5 SARLO, Beatrlz. "Na origem da culture argentina· In: Fo/hetlm, n. 504, Fo/IM de S.
PiJu/o, 5 de outubro de 1986, p. 8.
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exaustivo. 6 Em 1929, ao mesmo tempo que Sergio Buarque
chegava em Berllm para preparar uma serie de reportagens, para
o Jomal do Rio de Janeiro, sobre a situacao politica na Alemanha,
Pol6nia e Russia, ele Iia talvez 0 primeiro exemplar da tradu~o
brasileira 7 do Ulysses de Joyce, escrevia sabre os versos de Eliot,
revirava a obra de Plotlno, Rilke, Goethe e freqOentava sem multa
regularldade um curso minlstrado por Max Weber. De acordo com
Antonio Candido, este e 0 pane de fundo no qual Sergio Buarque
"imaginou urn Iivro de Interpretal;ao da sua terra. Tinha vlnte e
oito anos, e Raizes do Brasi,s comel;ava a gennlnar".9
Seja por meio do estllo ou do metodo, seja em virtude de
seu idealismo ou por causa da dist8ncia que guarda dos
dogmatlsmos te6ricos, Raizes do Brasil nasce c1asslco, vista que
condensa uma elaborada crftlca da formac;ao cultural do Brasil.
Escrevendo sobre 0 estllo de Sergio Buarque, Marla OdUa leite da
Silva Dias 10 observa a necessldade de operar a partir da releltura
dos seus textos como processos de interpretal;ao hlst6rlcos relativizados.
E presente em Raizes do Brasil uma serie de edlflcal;oes
discurslvas planiflcadas e paralelas que marcarlam sem multa
hesita~o 0 esbol;o de elementos nos quais poderfamos reconhecer
uma crftica cultural inciplente, embora 0 leltor deva ser advertldo
das vlnculal;oes e direclonamentos sobre 0 metoda e 0 estllo
desfrutado por Sergio Buarque. 0 metoda de analise hlst6rica do
autor e fruto da historiografla emergente na decada de trinta, que
se caracterizava atraves de uma perspectlva hlst6rlca nao of/ciaI e
que nao aceltava os pad roes hlstorlograficos dominantes, que
primavam por abordagens das figuras proeminentes da polftlca da
epoca, na mesma trilha dos trabalhos de Nelson Wemeck Sodre,
Calo Padro Jr. e, mais conservador, de Gllberto Freyre.
Sobre 0 metoda utlllzado em Rafzes do Brasil, escreve Marla
Odila:
"0 hlstorlsmol l Incentlva 0 aspecto conflguratlvo e perspectlvlsta do
conhecimento hlst6r1co. Identlflcou-se com a tendencJa modernists

~ oportuno lembrar que sergio Buarque de Holanda, ao lado de Antonio candido, '01
um dos fundadores (em 1980) do Partido dos Trabalhadores.
7 Trad~1o de Paulo Pedro. Cf. Antonio candido.
8 HOLANDA, sergio Buarque de. ~'zes do BrtlSl/. 16" ed. Rio de Janeiro: Uvrana loR
Olymplo, 1983.
9 CANDIDO, Antonio. "sergio em Benim e depois" In: Novos Estudos - CEBRAP, vol.
I, n. 3. 510 Paulo: julho de 1982, p. 6.
10 DIAS, Mana Odlla leite da Sliva. Shp/o Buarque de HolandlJ: vldlJ e obl7l. 510
Paulo: 5ecretana de Estlildo da Cultura (Arqulvo do Estado)/USP, 1988.
11 Para Sergio Paulo Rouanet "0 que 0 hlstortsmo tern dct v611do 6 0 rn6todo.
Chamando ate~o para 0 estudo concreto do particular, e1e Imunlza contra as
generall~ apressadas e estlmula a Investloa~ da dlferen~, sem a qual a
6
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do pensamento europeu de relnterpreta~ da cultura e da hlst6r1a
humana de urna perspectJva relatlvlsta e Ilbertar1a. Esta tend6nda
de pensamento, que tem ralzes no Ideallsmo alemllo do seculo
passado, contrlbulu para a aftlca da eplstemologla e dos cr1terlos
ontol6glcos universals, asslm como para reduzlr posturas
unlversallzantes a seus fundamentos propr1amente hlst6rlcos e
conJunturals ou conflguratlvos".12
Munido da "concatena~o discursiva alema", Sergio Buarque
se encontrava equlpado com amplos recursos metodol6gicos, nao
estava preso a nenhum sistema de interpreta~o excesslvamente
rfgido (nem liberal nem comunista) ou, se quisermos, utiliza-se de
elementos que constr6em uma urdidura discursiva que relativiza a
leltura, belrando 210 soflsma metodol6glco. Para Maria Odlla, Sergio
Buarque elabora seu texto a partir de urn estilo pouco ortodoxo:
"Urna das pecullar1dades do seu estllo ~ Justamente sua capacldade
de construlr elxos de Interpreta~s os rnals amplos possrvels sobre
conglomerados de sentldo do passado; explorar multlplos nrvels de
atlvldades em suas mutuas Inte~, reconstltulr a slngularldade
brasllelra entre os dlferentes povos, os reglonallsmos e sobretudo as
tensC5es, as fon;as hlst6r1cas em sltuac;lo de Impasse, tolhendo e
dlflcultando a a1ac;lo de novas fonnas de convrvlo ou classes
socJals".13
Sergio Buarque parece estranhar 0 cenarlo do colonlzador
como mesmlce: urn lugar que se assemelha 210 do turlsta
modemo, que se encontra no lugar certo, mas na hora errada, ou
alnda, encontra-se no lugar da hlst6rla, mas, 210 mesmo tempo,
"fora" da hlst6ria.
A partir da a-hist6rla da America, rumo elaborac;ao de um
ap~ndlce da hlst6ria ocldental, os europeus crlaram uma dlscipllna,
a antropologla, para, de certa forma, rever a hist6rla e retlrar 0
peso da conscl~ncla do europeu, em vlrtude da destruic;ao causada
pelo processo de colonlza~o nas periferias do mundo. Segundo
Silviano Santiago, a antropologia acaba

a

"por operar um 'descentramento' Importante no pensamento
oddental, pols delxa a cultura euro~la de ser a detentora da
verdade, de manter-se como a cultura de refer!ncla, estabelecedora
por excel6nda das hlerarqulas. (...) A verdade da unlversalldade
coIonlzadora e etn0c6ntr1ca esta na metr6pole, nlio h8 duvlda; a
verdade da unlversalldade dlferenclal, como estamos vendo com a

denda selia uma fraude" (0 mll/-esmr tNt modem/dllde.
1993, p. 61).
12 DIAS, Maria OCIlla leite da Sliva. Op. dt., p. 74.
13 Idem. IbIdem, p. 73.
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ajuda da antropologla,
radoxalmente".14
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Esse e um desdobramento interessante para ser analisado
mais adiante.
De acordo com Maria OcIlla, a marca mais profunda da
producao de Sergio Buarque se encontra em "suas posturas
filos6ficas relativistas", que exerceram papel preponderante na
"idealizacio de sua obra". Dessa maneira, nem 0 Iiberalismo
formal, nem 0 caudllhlsmo esclarecido, de outra forma, nem 0
comunismo de Astrogildo Pereira, nem 0 integralismo de Plrnio
Salgado interessavam a Sergio Buarque. A postura de nio fIliacao
partida ria, e a propria opcao te6rica do autor, "demonstra
cabalmente", segundo Maria Odila, a preocupacao modernista do
autor em ser "iconoclasta com 0 poder cognitivo das palavras, (...)
[sendo este] 0 aspeeto mais inovador de sua obra".15
Antonio Candido adverte que 0 entendimento obtido atraves
da metodologia de Sergio Buarque e problematico e sua
compreensio deveser balanceada. Isto porque "0 conhecimento
obtido [atraves deste metodo, ao mesmo tempo que e] afastado
do dado emprrico e incrivelmente revelador permlte ver num nrvel
onde a 'compreensao' e forma quase misteriosa de penetrar no
objeto estudado. Alem de outros, 0 defeito fundamental deste
metodo e que s6 quem tem genlaJidade pode usa-Io bem".16 Ou
seja, trata-se de um procedimento hist6rico soflsticado, que
redunda em uma preocupacao com a historicidade cambiante das
palavras, sendo esta eiaboracio reflnada e erudita dos textos, 0
constructo de uma representacao hist6rica do passado. Desse
modo, 0 Brasil torna-se um palco no qual cruzam-se varios textos
que refletem a angustia e 0 proprio medo dos ibericos (nao seria
dlferente com os itaJianos, poloneses ou japoneses) em resolverem
suas dissolucoes lnternas (polrticas, econ6micas e religiosas).
Como salienta Sergio Buarque, a Europa,
"na Idade M~la, mal conheceu as asplracaes consclentes para uma
refonna da sodedade civil. 0 mundo era organlzado segundo leis
etemas Indlscutfvels, Impo5tas do outro mundo pelo supremo
ordenador de todas as colsas. Por um paradoxo singular, 0 prlndplo
formador da socledade era, em sua expressl!o mals nrtlda, uma
fo~ Inlmlga, Inlmlga do mundo e da vlda".17

14 SANTIAGO, S11v1ano. Ville qUllnto peg. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982, p. 17 e
24.
leite de Sliva. Op. cit., p. 73.
AntonIo Canclldo. Op. cit., p. 7.
17 Ralzes do Brasil, p. 6.

15 DIAS, Marla OcIlla
16
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A coloniza~o, portanto, e um processo arrevesado que, ao
inves de proporclonar a resolucao dos problemas advindos de uma
quebra da unidade europeia, seduzia os colonizadores e os levava
em busca da aventura e da rlqueza muito distante das antigas
fronteiras geograflcas. Vieram representar aqui, muitas vezes em
forma de farsa, drama ou comedia, os problemas gerados pela
quebra da universalldade de seus valores. 18
Sergio Buarque reconheceu no merit!) pessoal e na cultura
da personalidade a principal caracteristlca do barbaro iberico que
exerclta esta habilidade com a fun~o de Instaurar-se a partir de
si; 0 barbaro inaugura uma tradicao nova sempre que sup&!
necessarlo descontinuar ou sobrep6-la outra. Na mesma epoca,
Walter Benjamln 19 reftetla sobre um paralelo semelhante. Por um
lado, Benjamin apontava para as experi~ncias desastrosas da
guerra (0 retorno desmorallzante dos soldados) como um marco
da fragmentacao da experi~ncia vertical e a queda deftnitiva da
sociedade ocidental barroca, arlstocratica e feudal. Por outro lado,
Benjamin assinalava 0 processo de descontlnuidade que a condiclo
moderna Inaugura, engendrando uma perspeetiva da experi~ncia
moderna como negatividade e como critlca da cultura. Esse
perspeetivismo tlnha por base os restoS de um processo de
conquistas e dilaceracoes lmpostas atraves da forca que foi capaz
de conqulstar novas tecnicas, novos terrlt6rios, abrindo espaco
para novas antropofagias. Em casos de extrema necessldade e
"em certos momentos [nos dizem Adorno e Horkhe/mer], a
coletividade s6 consegue sobreviver provando a carne humana".20
Esse e um dos pontos pelos quais, para os pensadores da Escola
de Frankfurt (atravessados pelos conceltos da industria cultural), a
cultura passou a desempenhar um papel fundamental, orlentando
e medlando as relacoes humanas ate 0 ponto de se constitulr no
principal ponto de partida das Interpretac6es que avallam a
ideologla e a politica. Dessa mane/ra, 0 ethos se torna ,mthos, ou
seja, a cultura nao pode ma/s ser dissoclada de um s/ntoma de
decadencia, e 0 espaco da cultura passa a se constituir como uma
constelaCao de onde se desprendem as formas de domin/o que a
modernidade passou a sacralizar, por meio das formas de
reproduCao.

a

18 BENOIT, Hector. In: Fo/hetlm n. 323, 27 de ma~ de 1983, p. 3. Sobre esse
questlo ele escreve: "os europeus contfnuam pensando, como na lipoca do
descobrimento, que a Amlirica Ii a AsJa, e procuram aqul os mfstlcos e ex6tlcos
aromas mllenares, n80 percebendo que est80 dlante de um espeIho revelador: a
par6dla de 51 mesmos".
19 BENJAMIN, Walter. Obf71S escoIh/d/lS - vol. 1: Magla e teen/ca, erte e pol/b. Trecl.
Slirglo Paulo Rouanet.
Paulo: Braslliense, 1985.
20 ADORNO, T. W. e HORKHEIMER, Max. DlIII~t1Cl1 do esdereclmento. Trecl. Guido
Antonio de Almeida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1985, p. 59.
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"'A barbarie [anota Benjamin nas "'Passagens de Paris"] se esconde
no proprio concelto de cultura enquanto tesouro de valores, e
vista como Independente do processo
mesmo quando n150
produtlvo em que surglu, vista como Independente do processo
produtlvo em que sobrevlve".21

e

e

As formas residuais da cultura fortaleceram 0 encontro
fortuito entre uma forma de barbarie e outra de decad~ncla. Este
encontro nutre os dois primeiros capitulos de Raizes do Brasil, que
alia generalizacoes hist6ricas a um estudo detido e particular do
carater do colonlzador. Detenho-me, a seguir, nas principals idelas
desenvolvldas com maestria por Sergio Buarque em Ralzes do
Brasil, a tim de ressaltar a relevAncia de suas consideracoes numa
abordagem da critica cultural contemporAnea.
o principal traco do homem europeu que desembarcava no
Brasil foi chamado, pelo autor, de personalismo ou cultura da
personalidade. A partir da elaboracio de alguns conceltos em
torno das formas de atuacio do personallsmo, aprendemos alguns
principios que regem 0 perspectlvlsmo de Sergio Buarque. Ele
interpreta 0 culto da personalldade dos portugueses como uma
forma que extrapola a esfera do manlqueismo comum epoca e
consegue colocar em perspectiva a positividade e a negatividade
deste comportamento. Ao mesmo tempo que 0 personallsmo
impedia a inse~o do Brasil em um unlverso mals amplo da
economia, sedimentando a depend~ncia, 0 culto da personalldade
produzla uma mobilidade social alnda mais exagerada do que se
poderia imaginar ou observar em Portugal. Obvlamente isto
acontecia em vlrtude da flexibilidade e da pr6pria lncapacldade
deste povo incipiente de reconhecer a organizacio: seja atraves do
planejamento urbano, social ou econ6mlco. A incapacldade e um
fator importante porque interfere desde 0 Iniclo na imposlcio lias
leis (culturais, econ6mlcas e sociais) europelas.
Em "'Trabalho & Aventura", 0 historlador refo~ e sustenta a
ideia inicial do IIvro quando analisa os objetivos que norteavam 0
movlmento de conquista, que poderla ser resumldo em uma
palavra: predat6rio.

a

"'Poucos Indtvrduos sablam dedlcar-se a vida Intelra a um 56 mister
sem se delxarem atralr par outro neg6do aparentemente lucratlvo.
E alnda mals raros serlam os casas em que um mesmo offdo
perdurava na mesma famRia par mals de uma gerac&o, como
acontecia normalmente em terras onde a estratlflcac;15o social
alcanc;ava maior grau de establlldade".22
21 BENJAMIN, Walter. P~gens. Cf. ROUANET, sergio Paulo. In: "Benjamin e as
Passagens de Paris" FolhetJm, 12 de setembro de 1982, p. 10.
RlIlzes do Brasil, p. 28.
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As razoes que fazem do processo de coloniza~o um
sin&nimo de conquista e destrui~io e, ao mesmo tempo, de
constru~o nio e surpreendente. Todavia, a reprodu~o da hist6rla
ocidental, aqui encenada sem 0 passado necesArlo, possibillta a
observacio de um movlmento que r1tuallza a hist6r1a, planlficandoa desde seu come~o. A Idela de Beatriz sarlo apresentada no Inicio
desta exposl~o (de que 0 territ6rlo conquistado era tldo como um
deserto cultural) pode ser aqui retomada, ja que a falta do passado hlst6r1co nao pode ser refelta (nem tio pouco preenchlda)i a
hist6r1a acompanha a lapldar frase de Sergio Buarque: "Somos,
alnda hoje, uns desterrados em nossa terra·.
Mals adlante, 0 autor coloca em regime de tensao as duas
perspectivas Iberlcas que colonizaram a America latina:

"Comparado ao dos castelhanos em suas conqulstas,

0 esfon;o dos
portugueses dlstlngue-se pr1nc1palmente pela predomln8nda de seu
car6ter de explora~o comerdal, repetlndo asslm 0 exemplo da
colonlza~o da AntigOldade, sobretudo da fenrda e da grega; os
castelhanos, ao contr6r1o, querem fazer do pars ocupado um
prolongamento org8nlco do seu.
nSo ~ tao verdadelro dlzer-se
que castela segulu a~ ao tim semelhante rota, 0 Indlscutlvel ~ que
ao menos a Inte~ e a dlrec;lo Inlelal foram essas·. 23

se

Conslderando que a nossa mem6r1a hist6r1ca surge depols
desse "plano· Iniclal, nao surpreende que essa mesma mem6r1a
seja ca6tica, pregul~osa e desprovlda de malores Interesses. 0
Brasil surge, portanto, atravessado pelo pesadelo de ser um nao
lugar, e um lugar composto por desterrados em sua propria terra:
atravessado por uma Idela que val atem da questio da Identldade
nacional e· das caricaturas euroc~ntrlcas de Cecl, Peri e Juca
Plrama.
Os Itlnerarios dlstlntos que pautaram a atua~o do
~meador e a do Ladrllhadof24 sio slmultAneos ao aparecimento
da cldade como Invencio e como espa~o de consagra~o de novas
formas de sobrevlv~ncla polltlca, cultural e econ&mica. Signlficava
a superposl~io de uma Ideologia unlversallsta da modemldade
sobre as formas tradlclonals de vida rural. 0 habltante do campo
estava revestldo e representava uma Ideologla que vlsava
preservar as rela~Oes J' sedlmentadas, tanto a politica dos
favores, quanto a pratlca do culto da personalldade.

23 Ralzes do Srasil, p. 64.
J4 Para Shglo Bual"Que, ~mudor

, 0 portuguAs aventurelro com sua OOJ~
lltortnee c:IesorgenlZllda, d11'usa e Indlsdpllnada; 16dr1lh1Jdor 0 espanhol que mantem
laces com • teml conqulstlld. e faz desta terra um. extensIo de metr6poIe.
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No seculo XVIII, contudo, fazer polrtlca, ou mesmo enfrentar
as novas tecnlcas agrrcolas em um melo dlferente do
tradlcionallsmo praticado no campo, representava perder espa,o
no cenarlo polftlco, e, alem dlsso, arriscava-se a perder 0 flo
condutor da "heran~ rural". Nesse contexto, sedlar-se na cldade
poderia promover e fortalecer a Imagem do melo urbano e 0
internacionalismo embutido nessa tendancla.
Em "Heran~ rural", Sergio Buarque evldencla um dllema,
citando Andre loao Antonll, que em 1711 eScrevla pautado na
questio: educar os f1lhos no campo ou na cldade? No campo, 0
f1lhos poderiam se tomar tabareus sabendo falar apenas sobre
cavalos e bois; por outro lado, proporclonar-Ihes a educa~o na
cidade signiflcarla "dar-Ihes IIberdade para se fazerem logo
vlciosos e encherem-se de vergonhosas doen,as, que nao podem
facllmente curar".25 EStaS Informa~aes HO piStaS de como
andavam as negocia~oes entre duas posturas em tensio, vlsto que
o dilema de Antonll perslste, agora sob 0 manto da famrtla. Dessa
forma, pode-se observar 0 quanto as origens de um pacto social
entre as ldeologias do campo e da cldade sao eMmeras e pouco
s6l1das. No campo, dominavam as formas de rela,5es pessoals que
eram refo~adas constantemente, seja atraves do uso da coe~o
vertical do senhor de engenho, quanta da estrategla da
"lgualdade" horizontal do caudllho. A cldade era 0 espa,o da
impessoalldade.
Nesse sentldo, 0 fate dos Imlgrantes nao usarem a
tecnologia do arado encontrava resposta em um problema b§cnlCo,
ja que os arados europeus sulcavam a terra com mals
profundidade. No caso brasllelro era necessaria uma solu~
lntermediarla, ou seja, 0 arado deverla sulcar a terra apenas
superflclalmente. Entretanto, e Interessante notar que, mesmo no
caso Isolado do arado, a rela~o do homem com as novas
tecnologlas era medlada pelo recelo destas tecnicas tomarem as
rela~es humanas Impessoais. Talvez a recusa ao novo expresse
um prlncipio que regule e caracterlze uma prlmeira forma de
distanclamento entre campo e cidade. A frontelra entre cldade e
campo seria regulada pela Ideia de que na cldade as estrateglas de
detesa do tradlclonal se tomaram enfraquecldas, ja que 0 espa~
do novo e da tecnlca e, ao mesmo tempo, 0 lugar da
Impessoalldade e da cidade.
Em "0 homem cordial", destaca-se a leitura mordaz da
familia instrumentalizada por Sergio Buarque. Leltura esta que
talvez seja 0 melhor exemplo do uso da antropologla como metoda
de interpreta~o hist6rlca. Para 0 autor, a organlza~o familiar nos

25 RLllzes

do BrtlS/l, p. 59.
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moldes nos quais ela vlnha se constltulndo era 0 entrave mals
nefasto da heranca portuguesa.
"'A verdade ~ que 56. pela transgress80 da ordem dornest:tca e
familiar ~ que nasce 0 Estado e que 0 simples Indivfduo se faz
ddadlo, contribulnte, eleltor, elegfvel, recrutavel e respon~vel,
ante as leis da ddade".26

Sobre 0 homem cordial, Sergio Buarque "'se" explica em
entrevlsta ao Folhetim, em 26 de junho de 1977. A expressao
-homem cordial" tol entendida erroneamente, vlsto que ela nao
significa que 0 brasileiro seja "bonzinho", nem tampouco slgnlfica
"cordials sauda,6es". Tal expressao deve ser utilizada quando nos
referlmos ~s rela,6es ainda hoje comuns aos homens que vlvem
no melo rural. sergio Buarque esclarece que os la,os no campo
alnda sao afetlvos, e complementa expllcitando 0 conceito de
cordial: "cordial quer dlzer uma IIga~o afetiva, negativa ou
posltiva".27
Prosseguindo no estudo das tipologias, 0 autor de Raizes do
Brasil caraeterlza uma das principais tensoes relativas it
quallflca,ao dos homens que iriam servlr ao Estado. Surge, asslm,
a diferencia~o entre 0 funcionarlo patrimonial e 0 burocratico. A
contrata,ao do funcionario patrimonial pode se orlglnar tanto das
rela~es
pessoais, quanto do restrltlvo domfnlo familiar.
Entretanto, 0 funcionarlo burocratlco, capacitado e quallflcado para
desempenhar as fun,aes do Estado, nao existia; ele parece ser
apenas uma quimera e um desejo do autor.
-Novos tempos" mara, acentuadamente, um movimento de
declinio do IIvro. Desencantado com a realidade produzida pela
hist6ria recente, Sergio Buarque lamenta que, entre os intelectuals
brasllelros, a erudi~o e 0 conhecimento estivessem tao proximos
do modismo e da pura ostenta,ao. Explicita seu desencantamento:

"'E

frequente, entre os brasl/etros que se presumem Inteleetuais, a
fadlldade oom que se a/lmentam, ao mesmo tempo, de doutlinas
dos mats valiados rnatlzes e oom que sustentam, slmultaneamente,
as oonvl~aes mats dfspares".28

Em 1982, em artigo publicado na revista Novos Estudos CEBRAP, Antonio Candido evldencia uma lacuna que se manifesta
na pequena recep,ao e pouco acolhimento, por parte da
Intelectualidade brasllelra, do ultimo capitulo de Raizes do Brasil.

26 Ralzes do Bf'lIslI, p. 101.
27

Entrevista de ~rglo Buarque a Tarso de castro. In: Folhetlm, 26 de Junho de 1977,

~2.

Idem. Ibidem, p. 113.
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Para Antonio Candido, este IIvro e, princlpalmente, 0 ultimo
capItulo expressa uma preocupac;io contemporAnea,
"(...) ao contrario dos numerosos ensalos polrtlcos-sodals daquele
tempo (...) Os de dlrelta, porque representilvam um agravamento
dos tra~ Indlvlduallstas e ollg~rqulcos do passado brasllelro (...) Os
de esquerda, porque eram uma repetlc;8o meeanlal e r1tuallzada do
marxlsmo ofldal, [Nossa revolut;lo] e ao mesmo tempo uma an~lIse
do passado (que pegou mals) e uma proposta revoludon'r1a de
transformat;lo do presente (que pegou menos)-.29
Antonio Candido anunciava asslm a necessldade de ampllar
o raio de a~o daquela parte esqueclda do IIvro e entatizava que
era preclso desdobrarem as slgnlflca~es daquelas Id'las
inclplentes. No Malsl de Janeiro deste ana, 0 projeto se
materlallzou. YlA mlnha inten~o [escreve Antonio candido] ,
propor uma leitura relativamente livre, mas acho que nio
arbltr~rla, do capItulo final de Ralzes do Brasil. Para Isso, , preclso
tazer algumas conslderac;5es Inlclals.-3O
As conslderac;5es iniclals trac;am 0 perfil politico de ~rglo
Buarque, desde sua recusa candldatura ao Ieglslativo estadual no
Rio de Janeiro, em 1928, pelo Bloco Oper~r1o Campon6s; a
reslst~ncla ao governo de Vargas; a funda~o da Assocla~ao
Brasllelra dos Escritores; a partlclpa~o no Partido Soclallsta, ao
lado de Antonio Candido, S'rglo Mllliet e Lourlval Gomes Machado;
ate a resis~ncia, desde 0 prlmelro dla em que se Implantou a
ditadura militar de 64, que culmlnarla, em 69, com seu pedldo de
aposentadorla da Unlversldade de 510 Paulo (em mals um .ato de
solldarledade, desta vez, a um grupo de professores da USP que,
em vlrtude de problemas com 0 regime mIIItar, tlveram que se
aposentar).
Dlante da postura publica do autor, 0 espac;o crlado por
Raizes do Brasil estava assegurado porque, ao mesmo tempo que
nao estava comprometldo com os vfclos te6r1cos do mecanlclsmo
de qualquer ordem, 0 IIvro inventava um lugar do qual se poderla
falar com relativa Independ~ncla sendo constltu fd 0, a"m dos
tra~os ja acentuados por Marla Odlla, pelo aprofundamento da
leltura marxlsta, sobretudo do marxlsmo arejado que se afastava
da Iinha mestra stallnlsta do comunlsmo russo. 0 IlYro Inventava
um lugar porque, ao lado dos IIvros que procuravam expllca,aes
do Brasil, que mantlnham uma certa nostalgia da raiz portuguesa
- Antonio Candido lembra os IIvros de Oliveira Viana e Gllberto
Freyre: Popula,oes merldionals do Brasil e ClIsa grande e senzala,

a

29

Novos Estudos - CEBRAP. Vol. I, n. 3, p. 8.

30

CANDIDO, Antonio. "A vlsIo polltlca de Sh'gIo Buarque de Holanda- In: MIIIsI, FoIIIa

de S. PlIulo, 25 de janeiro, 1998, p. 4.
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respeetlvamente -, a poslCio polftlca que se manlfesta em Raizes
do Brasil dlfere "de qualquer saudosismo, e nao se restrlnge
[analise] da familia como estrutura de refer~ncla e procura extrair
do passado uma IiCao que evlte as poslCoes conservadoras no
presente-.31
Outro aspeeto que deve ser enfatizado e a critica incisiva em
dlre~o aos poslclonamentos liberals de Gllberto Amado, para
quem a necessidade de educar as elites brasllelras era a
necessidade baslca do governo. Para Gllberto Amado, nao se pode
falar em um povo no Brasil, sao as elites que devem assumlr a
tarefa de gular a polftlca das "mlnorlas". (Amado entendia 0 povo
como um conjunto de minorlas). 0 Iivro contestava essas opinioes
oriundas de uma especle de despotismo esclarecldo (liberallsmo),
ao mesmo tempo em que rechacava qualquer movimento que
primasse por dlssimular as evldentes raizes que precisavam de
uma ruptura Imedlata, capaz de Iiberar energia suflciente para nos
levar em dlrecio a·· outras formulac5es polftlcas: 0 soclalismo, por
exemplo. 0 soclalismo, nesses moldes, e uma marca da evid~ncla
de um tlpo de nacionalismo proximo, senao id~ntico, ao do
modernismo.

a

"Embora os escritores de 22 [esaeve Antonio Candido] nao
rnanltestassem a principlo nenhum carater revoluclonario, no
sentldo poIftlco, e nao pusessem em duvldas os fundamentos da
orclem vigente, a sua atlttJde, anallsada em profundldade,
representa um esfo/'Q) para retlrar ~ IIteratura 0 carater de dasse,
transl'onnando-a em bem comum a todos. oal 0 seu popullsmo que tol a manelra por que retomaram 0 nadonallsmo dos rom3ntlcos. Mergulharam no fotdore, na heran~ africana e amerindla, na
arte popular, no caboclo, no proletario.,,32
Temporalmente tardio e atraves da ~nfase nas rupturas dos
encadeamentos hist6rlcos, 0 ultimo capitulo deve ser lido como um
manifesto que promove uma "explica~o do Brasil" em tom de
rompante Iibertarlo. Ao fazer Isto, 0 autor de Raizes do Brasil
"quebrava a tradlcio 'llustrada', que atrlbuia as elites 0 papel
permanente de tutor esclarecldo do pOVO".33
E bom lembrar que, para se tazer uma revoluCao, Sergio
Buarque repetla Joaqulm Nabuco, quando este
"'dlzla que em todas as revoluct'5es, ha pessoas sem as quais v~
pode fazer urna revoluc;!o e com as quais nao se pede govemar'. 0
Brasil tol sempre asslm [retoma sergio Buarque] C...) na regenda,
os exalt8dos f1zeram 0 neg6clo e os moderados tomaram conta.
31

Idem.

32 CANDIDO, Antonio. LJtentturw e soded«Je. Sio Paulo: aa. Ed.
33

Nltdonal, 1985.
CANDIDO, Antonio. '"A vlslo polftlc:a de S4rglo Buarque de Holancla" Op. dt., p. 5.
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Agora (em 1964), os moderados COlTleQllllm e os exaltados, depols,
tornaram conta·. 34
"Nlo se pede rnals hoje [escreve Sergio Buarque em 1928 no Jamal
do Brasil] como no tempo de santo Agost\nho, ser ao mesmo tempo
e slmultaneamente um cldadlo do ~u e da terra. E 0 pensamento
que realmente qulser Importar para a nossa epoca hli de se aflnnar
sem nenhum recelo pelos seus reflexos socials, par rnals detestavels
que estes parec;am. Hli de ser essendalmente um pensamento
apocaliptlco...35

o apocalipse e a revolucao e ela somente poderla ser Ievada
adiante se houvesse em seu bojo a ideia de transflgurar a trad~o
familiar: quer dlzer, utlllzar-se do parricfdlO e fazer a tradlcio
familiar funcionar contra ela mesma, o~ de outra forma, "tomar 0
partido de seus pais, contra seus pals·.
A idela revolucionarla baslca e a de contra-atacar a cultura
com os pr6prios excessos que a sociedade produz: uma questio
de perspeetlvismo, de postar-se dlante de uma forma lacunar de
manifestacao. Esta forma de expressao e lacunar porque nlo
apresenta urn projeto revoluclonarlo sistematico, nem tampouco
divide 0 processo hist6rico em fases deflnldas (pelo contrarlo, 0
perspeetivlsmo deve refletlr sobre a dllematlca formacio cultural
braslleira); ou seja, 0 Ideal soclallsta de Sergio Buarque se
expressa atraves de uma formacao incompleta e 0 seu rotelro
(quando pensado ao lade dos manuals revoluclonarlos) e
assistematico e confuso. Talvez irredutrvel e IrreversiveI sejam as
palavras mais adequadas, pois, sobretudo a acao revoluclonarla,
neste caso, se assemelha ao poslclonamento do personagem de
Guimaraes Rosa que se coloca Irredutlvelmente i tercelra margem
do rio. Eis 0 relato que resta ao seu f1lho:
"Nossa pal nlo voltou. Ele nSo tlnha Ido a nenhurna parte. 56
executava a Inven~o de se permanecer naqueles espac;os do rio, de
melo a melo, sempre dentro da canoa, para dela llIo saltar, nunca
mals. A estranheza dessa verdade aconteda. Os parentes, vlzlnhos
e conhecldos nosses, se reunlram, tomaram juntamente
conselho... 37

34

sergio Buarque entrevistado par Tarso de castro. Folhetlm, 26 de junho de 1977,

~. 2.

5 Cf. SEVCENKO, Nlcolau. Orfeu e~tJco fIiJ metr6pole. SIo Paulo: Oa das Letras,
1992, e "sergio Buarque de Holanda" In: As f'lI{zes de Sb'glo BUllrque de HoIIIIICIa.
Org. Frandsco de Assls Barbosa. Rio Janeiro: Ed. Rocxo, 1989, p. 114.
36 Idem. Ibidem, p. 31137 ROSA, Joio Gulmarles. "A tercelra margem do no" In: Prlmelf'llS est6r111s. Rio de
Janeiro: Nova Frontelra, 1988, p. 33.

85

A tensao poUtlca de sergio Buarque parece se nutrlr do
mesmo desejo deste senhor que se colocou fora, mas sobretudo,
dentro do melo. Sergio Buarque quer, ao que parece, provocar 0
soclallsmo, promovendo a dlssolu~ao, a transvalora~ao dos valores
mals caros sociedade brasileira.
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