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RESUMO 

 

 

O objetivo desta dissertação esteve voltado para a análise de elementos que informam a 

percepção do atraso brasileiro, enquanto ideologia em estreita relação com o processo 

de modernização em nosso país. Aspectos dessa percepção, tomados em suas 

manifestações impressionistas, frequentemente não se relacionam apenas às condições 

objetivas da realidade, mas também a uma disposição até mesmo pré-reflexiva, que 

revela, por sua vez, um sentimento de inferioridade. Assim, tenta-se aqui aprofundar a 

análise dessa componente ideológica, na medida em que esta se reproduz - de certa 

forma - no pensamento social e político produzido por intérpretes do Brasil. Tomaram-

se como eixo algumas reflexões do sociólogo Jessé de Souza sobre as obras de Gilberto 

Freyre, Casa-grande e senzala e Sobrados e mucambos, conferindo-se destaque à noção 

de “singularidade cultural brasileira”, entre outras. Nestas argumentações tentou-se 

estabelecer pontos de contato e divergências com Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque 

de Holanda. 

 

PALAVRAS-CHAVE: atraso; modernização; ideologia; pensamento social; Brasil. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The object of this dissertation was focused on the analysis of elements of the perception 

of Brazilian backwardness as an ideology in close relation with the modernization 

process in our country. Aspects of this perception, taken in its impressionistic 

manifestations, often do not relate only to the objective conditions of reality, but also to 

an even pre-reflective willingness, that reveals, in turn, a sense of inferiority. Thus, here 

it was tried to deepen the analysis of this ideological component to the extent that it is 

somewhat reproduced in the social and political thought produced by interpreters of 

Brazil. Some reflections of the sociologist Jessé de Souza on the Gilberto Freyre’s 

works Casa-grande e senzala and Sobrados e mucambos were taken as an axis, giving 

prominence to the notion of "Brazilian cultural uniqueness", among others. In these 

arguments, it was attempted to establish points of contact and divergence with Raízes do 

Brasil by Sérgio Buarque de Holanda. 
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INTRODUÇÃO 

  

 É relativamente comum no Brasil a opinião de que os brasileiros possuem baixa 

auto-estima e sentem-se, de certa forma, inferiores em relação aos “povos” ditos mais 

avançados. Algo semelhante ao “complexo de vira-latas”, definido por Nelson 

Rodrigues como “... a inferioridade em que o brasileiro se coloca, voluntariamente, em 

face do resto do mundo” (RODRIGUES, 1993, p.51-2). 

 Francisco de Oliveira, em comentário a uma conferência de Perry Anderson
1
, 

também se referiu, de certa maneira, a esse complexo: “... temos o costume de avacalhar 

nossas experiências, posto que há sempre, em cada um de nós, esse complexo de 

inferioridade, que nos foi injetado por um trabalho ideológico de longa duração” 

(OLIVEIRA, 1995, p.24) 
2
. 

 Há alguns anos, demonstrando preocupação com o tema, o ex-presidente Luís 

Inácio Lula da Silva resolveu prestar apoio pessoal ao movimento O melhor do Brasil é 

o brasileiro, lançado pela Associação Brasileira de Anunciantes (ABA) com o objetivo 

de “... resgatar os níveis de auto-estima do brasileiro, que estão em baixa, e, nesse 

empuxo, aumentar seu patamar histórico, que nunca foi muito elevado” 
3
. 

 A principal ação empreendida pelo movimento foi a campanha publicitária Eu 

sou brasileiro e não desisto nunca, com a finalidade de “... conscientizar, despertar e 

incentivar o sentimento de orgulho e satisfação nas pessoas a respeito de suas próprias 

                                                             
1
 ANDERSON, Perry. “Balanço do neoliberalismo”. In: SADER, Emir; GENTILI, Pablo (orgs.). Pós-

neoliberalismo – as políticas sociais e o Estado democrático. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995. 

 
2
 Além da referência explícita ao “complexo de inferioridade” do brasileiro, cumpre observar que Oliveira 

aponta também para outro aspecto fundamental da questão, que mais adiante será retomado: o viés 

ideológico do processo de introjeção desse complexo. 

 
3
 < http://www.aba.com.br/omelhordobrasil/>. Último acesso em 27/10/2009. 
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realizações e potencialidades, bem como destacar o efeito de suas atitudes e ações para 

sua auto-realização individual e para o futuro do Brasil” 
4
. 

 Segundo a ABA, a campanha fundamentou-se em pesquisa realizada pelo 

SEBRAE em 2002, que identificou “... a baixa auto-estima e a valorização apenas do 

que vem de fora como os maiores problemas e os principais pontos fracos do nosso 

povo”, bem como em sondagem do instituto de opinião Latinobarómetro, que constatou 

ser o brasileiro “... o povo com a mais baixa auto-estima de toda a América Latina” 
5
. 

 Referências à baixa auto-estima do brasileiro e ao seu complexo de inferioridade 

surgem reiteradamente, e não se revelam apenas na opinião de intelectuais, políticos ou 

na análise de institutos de pesquisa, mas também no comentário cotidiano do cidadão 

comum, o que permite supor que a questão incomoda, senão a todos, ao menos a uma 

boa parte dos nacionais.  

 O mal-estar e a preocupação explicam-se, ao menos parcialmente, pelo fato de 

que baixa auto-estima e complexo de inferioridade são capazes de inibir, constranger e 

até de paralisar a iniciativa de indivíduos, ou de grupos de indivíduos, que passam a 

impor a si mesmos reduções em seus horizontes de perspectivas e a aceitar como 

“naturais” desigualdades e desequilíbrios, que, sob critérios objetivos, dificilmente se 

justificariam. 

 O tema, embora atual, não é recente. Não faltam testemunhos, em diferentes 

épocas e contextos, do mal-estar gerado pela suposta condição de inferioridade, ou de 

atraso, do país, da sociedade ou do povo.  

 Joaquim Nabuco, em passagem célebre de Minha Formação, expôs um dos 

múltiplos aspectos do problema:  

                                                             
4
 Ibidem 

5
 Ibidem 
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As paisagens todas do Novo Mundo, a floresta amazônica ou os 

pampas argentinos, não valem para mim um trecho da Via Appia, uma 

volta da estrada de Salerno a Amalfi, um pedaço do cais do Sena à 

sombra do velho Louvre [...] Não quero dizer que haja duas 

humanidades, a alta e a baixa... mas no século em que vivemos, o 

espírito humano [grifo do autor], que é um só e terrivelmente 

centralista, está do outro lado do Atlântico (NABUCO, 1999, p.49-

50). 

  

 Drummond, em carta a Mario de Andrade, considerava “... lastimável essa 

história de nascer entre paisagens incultas e sob céus pouco civilizados” (ANDRADE, 

1982, p.13) 
6
. 

 João Manuel Cardoso de Mello e Fernando Novais observam que, já no início do 

século XIX, não só as classes proprietárias, mas também a classe média no Brasil 

viviam sob a obsessão dos olhos dos estrangeiros. Preocupação ou temor de quem se 

achava “inferior” diante de quem se afirmava “superior”, e que teria desencadeado “... a 

cópia febril dos estilos de consumo e de vida próprios ao capitalismo desenvolvido” 

(MELLO; NOVAIS, 1998, p.604-5). 

 Baixa auto-estima e complexo de inferioridade, certamente, pressupõem a 

existência de uma auto-imagem depreciada. Mas, por que, afinal, o brasileiro teria 

desenvolvido essa imagem depreciada de si mesmo?  

 É verdade que os brasileiros às vezes são ufanistas e saltam facilmente da 

“melancolia” à “exaltação”. Como observa Marilena Chauí, contudo, ao lado das 

“crenças generalizadas” de que o Brasil “... é um dom de Deus e da Natureza”, “... tem 

um povo pacífico, ordeiro, generoso, alegre e sensual, mesmo quando sofredor”, “... é 

um país sem preconceitos”, “acolhedor”, existe também a “... suposição de que o que 

ainda falta ao país é a modernização, isto é, uma economia avançada, com tecnologia de 

                                                             
6
 Apud: ARANTES, 1992:15 
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ponta e moeda forte, com a qual [o país] se sentará à mesa dos donos do mundo” (Cf. 

CHAUÍ, 2000, p. 8-9). 

 Na verdade, baixa auto-estima e ufanismo provavelmente constituam 

manifestações correlatas do que se poderia denominar déficit de identidade do 

brasileiro, uma dificuldade de auto-interpretação e de auto-reconhecimento, própria do 

aprisionamento em que se encontra quem busca inutilmente a superação de um conflito 

real no campo imaginário, gerando oscilações bruscas e incessantes entre os extremos 

positivo e negativo de certa escala de valores, sem nunca encontrar a estabilização em 

torno de um juízo equilibrado e realista. 

 Essa representação do país como “um dom de Deus e da natureza”, ao qual, 

porém, “ainda faltaria a modernização”, extrai “sua força sempre renovada”, segundo 

Chauí, do mito fundador do Brasil, cujas raízes teriam sido fincadas em 1500. (CHAUÍ; 

2000; p.8-9). 

 “Mito”, de acordo com a autora, compreendido aqui não só no sentido 

etimológico, enquanto narrativa épica ou lendária, mas também em seu sentido 

antropológico, no qual “... essa narrativa é a solução imaginária para tensões, conflitos e 

contradições que não encontram caminhos para serem resolvidos no nível da realidade” 

(Cf. ibidem). 

  “Fundador”, porque imporia um “vínculo interno com o passado como origem”, 

passado incessante, “perenemente presente”, e que, por isso mesmo, “não permite o 

trabalho da diferença temporal e da compreensão do presente enquanto tal” (Cf. 

ibidem). 

 O mito fundador, para a autora, alcançaria ainda um sentido psicanalítico de “... 

impulso à repetição de algo imaginário, que cria um bloqueio à percepção da realidade e 

impede lidar com ela”, encontrando sempre novas formas de expressar-se, “... novas 
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linguagens, novos valores e ideias, de tal modo que, quanto mais parece ser outra coisa, 

tanto mais é a repetição de si mesmo” (Cf. ibidem). 

 A memória, conforme observou Michael Pollak, desempenha um papel 

fundamental na construção da identidade coletiva: 

 

... a memória é um elemento constitutivo do sentimento de 

identidade... é perfeitamente possível, por meio da socialização 

política, ou da socialização histórica, ocorrer um fenômeno de 

projeção ou identificação com determinado passado, tão forte que 

podemos falar numa memória quase que herdada (POLLAK, 1992, 

p.201). 

 

  

 Por outro lado, a construção de uma identidade coletiva, de acordo com Charles 

Taylor, “... é em parte formada pelo reconhecimento ou pela ausência deste”. Um 

indivíduo ou grupo de indivíduos pode sofrer “um prejuízo real, uma distorção efetiva”, 

se esse “outro” projetar nele “uma imagem desvalorizada e redutora”. O não 

reconhecimento pode atingir suas vítimas “com uma mutiladora auto-imagem 

depreciativa” 
7
 

 A auto-imagem depreciada do brasileiro, embora atualíssima e muito bem 

articulada à ordem do dia da realidade do país, encontra amplo suporte simbólico no 

repertório de ideias e representações negativas produzidas sobre o país, desde o Período 

Colonial até os dias de hoje.  

 Essas ideias e representações, continuamente repostas e atualizadas em novos 

contextos históricos, contribuíram para conformar a memória coletiva, o imaginário 

social e a identidade nacional do brasileiro com imagens detratoras sobre o povo, a 

sociedade e o país.   

                                                             
7
 Apud: SOUZA, 2003: 35 



12 
 

 
 

 Embora tenham variado e adquirido expressões, formas e contrastes diversos ao 

longo da história do país, tais ideias e representações constituíram-se, foram 

transmitidas e reproduziram-se segundo uma lógica intrinsecamente relacionada com a 

própria formação da sociedade brasileira e com o caráter imprimido a esse processo. 

 Alguns elementos da trajetória dessas ideias e representações e das suas relações 

com o processo de formação da sociedade brasileira foram objeto de reflexões 

preliminares do Autor em trabalho de conclusão de curso “A ideologia do atraso 

brasileiro: uma interpretação”, apresentado na Escola de Sociologia e Política de São 

Paulo, em 2003, sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Angela Alonso.  

 Os efeitos dessas ideias e representações negativas sobre o país, o povo e a 

sociedade, contudo, não alcançaram apenas a dimensão dos juízos mais ou menos 

refletidos, mas atingiram também a camada das disposições pré-reflexivas, informando 

conduta, comportamento e ações práticas. Conforme observou Bourdieu, os 

mecanismos de transmissão e de atualização do passado histórico (o qual inclui os 

elementos formadores da identidade e, portanto, da auto-imagem) ultrapassam a 

dimensão da memória coletiva e do imaginário social para manifestar-se nas práticas 

sociais e no habitus: 

 

... toda a ação histórica põe em presença dois estados da história (ou 

do social): a história no seu estado objetivado... e a história no seu 

estado incorporado, que se tornou habitus... Essa atualização da 

história é consequência do habitus, produto de uma aquisição histórica 

que permite a apropriação do adquirido histórico (BOURDIEU, 2000, 

p.82-3) 

 

 Atualmente, ainda que o Brasil goze de um prestígio internacional crescente, 

essa imagem depreciada e redutora reafirma-se em todo momento, especialmente sob a 
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forma de atraso do país e da sociedade, e seu eventual conteúdo de validade parece 

confirmar-se, ao menos à primeira vista, sempre que se procede a uma comparação com 

os países ditos mais avançados.  

 Indicadores econômicos e sociais, assim como índices de desenvolvimento e de 

qualidade de vida tendem, em geral, a corroborar a percepção de que o Brasil, embora 

venha conquistando, de acordo com o modelo ocidental de civilização, avanços 

econômicos, políticos e sociais significativos em sua trajetória histórica e tenha-se 

tornado um dos grandes países emergentes do início do século XXI, ainda não atingiu o 

padrão de desenvolvimento dos países ditos avançados. 

 A percepção desenvolvida pelo brasileiro sobre o atraso do país, contudo, 

ultrapassa os campos econômico, político e social e alcança de modo ainda mais 

profundo e abrangente o campo da cultura, remetendo-se ao padrão civilizacional. 

 Os brasileiros que viajam a países como os Estados Unidos, a Inglaterra ou a 

Alemanha – não obstante a eventual carga de provincianismo deslumbrado ou afetação 

elitista que aí se possam entrever – relatam com frequência impressões tais como “aqui 

as coisas funcionam”, “os trens chegam no horário”, “as pessoas são mais civilizadas”, 

“os lugares públicos são bem cuidados” etc.  

 Não são poucos os brasileiros que gostariam de tentar a vida num desses países 

e, de fato, muitos o fazem sob a perspectiva vagamente definida de uma “chance” ou de 

uma “vida melhor”.  

 É realmente difícil sustentar, sob diversos aspectos, que a vida nesses países 

centrais do capitalismo não seja relativamente mais promissora e compensadora, apesar 

da recente crise econômica mundial (de setembro de 2008) e das dificuldades 

enfrentadas pelos EUA e por alguns países europeus.  
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 Além da perspectiva de acesso a emprego, renda, moradia, saúde, lazer, cultura e 

segurança de melhor qualidade, as vantagens também parecem evidentes no que se 

refere a situações relativamente simples do cotidiano, talvez tão tangíveis quanto 

simbólicas.  

 Quem espera por um trem no metrô de Londres ou de Frankfurt, por exemplo, 

recebendo constantemente informações precisas sobre os horários de chegada dos 

próximos trens às plataformas, mesmo à luz da eficiência e regularidade do metrô 

paulistano, sente-se obrigado a reconhecer alguma defasagem deste em relação àqueles.  

 Não é fácil para um brasileiro no exterior, por exemplo, não sentir uma ponta de 

inveja pelo fato de os guardas de ronda londrinos não andarem armados (apesar da 

estupidez do assassinato de Jean Charles de Menezes, em 2005) ou de os lemas To serve 

and protect e Courtesy, Profissionalism, Respect, do Departamento de Polícia de Nova 

Iorque, em que pese a parcela de propaganda e hipocrisia que carregam, não serem 

apenas retórica e representarem efetivamente uma concepção inteiramente diversa da 

existente no Brasil sobre serviço público e respeito ao cidadão.  

 Quando se compara tudo isso aos cartazes espalhados pelas repartições públicas 

brasileiras, avisando ao cidadão (ou seria intimidando-o?) que o desacato ao servidor 

público é crime, percebe-se aí, implícita, uma dolorosa inversão de valores. 

 Embora encontre correspondência em situações reais como as ilustradas acima, a 

percepção do atraso desenvolvida pelo brasileiro usualmente revela-se também pouco 

fundamentada em critérios objetivos ou claramente identificáveis, fazendo supor a 

existência de um juízo a priori, implícito, talvez até mesmo irrefletido, a respeito da 

superioridade dos países avançados: moda, costumes, padrões de consumo e até 

modelos de civilização. Estabelece-se, nesses casos, uma generalização imprópria do 
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atraso, o que dificulta a delimitação de seu âmbito de validade e a identificação clara 

dos pressupostos em que se assenta tal percepção. 

 Isso ocorre, por exemplo, quando se aplicam “dois pesos e duas medidas” à 

avaliação de acontecimentos, tais como escândalos de corrupção e crises políticas ou 

econômicas no Brasil, semelhantes a outros ocorridos em países “avançados”, 

considerando-se a “versão nacional” muito mais grave e endêmica do que a “versão 

estrangeira” e, sobretudo, sintomática da condição de atraso. Ou ainda quando, numa 

situação de concorrência ou competição, o brasileiro não consegue sentir-se em pé de 

igualdade com o estrangeiro e manifesta para com este uma indisfarçável reverência. 

São inúmeros os exemplos de situações como essas, retratadas em crônicas do 

cotidiano
8
. 

 A percepção distorcida e imprópria do atraso induz, em contrapartida, um desejo 

também impróprio e distorcido de ser moderno, baseado fundamentalmente na crença 

de que o transplante ou imitação de hábitos, costumes, práticas e instituições dos países 

                                                             
8
Apenas a título ilustrativo, cito alguns exemplos: em artigo publicado pelo jornal Folha de São Paulo 

(“Made in Brazil”. Folha de São Paulo, São Paulo, 9 de janeiro de 2003. Ilustrada, p.E10), o psicanalista 

Contardo Calligaris, baseado em alguns levantamentos realizados pelo economista Alfredo Behrens, 

observou, a respeito da competitividade das exportações brasileiras no setor de “alta tecnologia”, que “às 

vezes, os brasileiros desistiram ou fracassaram, apesar da qualidade de sua produção, por serem 

atrapalhados pela sensação de que os produtos da inteligência não são coisa de brasileiro”, em outras 

palavras, “uma sensação de inferioridade quanto ao trabalho intelectual”. Outro levantamento recente 

realizado pela agência McCann-Erickson, sobre a imagem do Brasil no exterior, para o projeto “Marca 

Brasil”, do Ministério do Desenvolvimento, (McCANN-ERICKSON World Group. Presentations to 

APEX – primeiro dia. Autoria: Helena Quadrado. Apresentação do Microsoft PowerPoint. Data de 

criação: 23 nov 2001. 80 slides. (ANEXO A) 12-15; 31-38), concluiu que a forma de fazer do Brasil uma 

“marca de sucesso” seria “mudar a maneira como os brasileiros se enxergam”, “acabar com o complexo 

de inferioridade, despertar a auto-estima / orgulho nacional que se esconde em empreendedores e na 

comunidade de negócios brasileiros”.O também psicanalista Tales A. M. Ab‟Sáber, em outro artigo 

publicado pelo jornal Folha de São Paulo (“82. A seleção recalcada”. Folha de São Paulo, São Paulo, 26 

maio 2002. Mais!. p.11), abordou “o problema angustioso, de dimensão trágica, da seleção brasileira de 

futebol de 1982”, que teria ocasionado a regressão do futebol brasileiro em “criatividade e beleza”, como 

consequência de “um trabalho ideológico de resignação ao possível, bastante amplo em nossa cultura, 

escandaloso em todos os seus níveis de conservação do mal que nos envolve” e de uma “identificação 

com o que traumatiza”. Em artigo intitulado “Atraso brasileiro: efeitos da escravidão na produção 

científica” e publicado em 15/7/2003 no sítio eletrônico “Observatório de imprensa”, Ulisses Capozzoli 

refere-se a um “substrato mental”, “produzido historicamente” e que, “na sua raiz, tem uma forte 

interação com a escravidão”, para justificar a “dificuldade de se fazer ciência no Brasil”, já que persistiria 

a ideia de que “uma sociedade escravista, ao menos em princípio, não necessita de ciência e tecnologia, 

pois toda a força produtiva de que necessita, numa concepção desumana e inviável do mundo, está 

apoiada em braços escravos”. 
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mais desenvolvidos será bastante para vencer o atraso e reproduzir no Brasil as mesmas 

condições de desenvolvimento. 

 Como ilustram Mello e Novais, os brasileiros, sobretudo após a Segunda Guerra 

Mundial, demonstraram um “grande fascínio” pelo “American Way of Life” enquanto 

“modelo a ser copiado”, fascínio que se espraiou do empresariado à classe média e 

atingiu as camadas populares, por meio da exibição, aos olhos dos “inferiores”, do 

consumo moderno dos “superiores, dos ricos e privilegiados”. Uma identificação do 

progresso a estilos de consumo e vida que, no fundo, representou uma tentativa de 

superação do atraso por meio da identificação com o que é avançado (MELLO; 

NOVAIS, 1998, p.604-5). 

 Esse “desejo de ser moderno”, impróprio e distorcido, manifestou-se não só na 

esfera social e no “caráter imitativo da vida cultural”, como também no âmbito das 

ciências sociais do país, conforme assinalou Octávio Ianni: 

 

... há cientistas sociais que se encarregam de demonstrar, pela 

pesquisa de campo e a sofisticação acadêmica, quais são os obstáculos 

sociais, políticos, culturais ou outros que impedem o país dependente 

ou colonizado de modernizar-se, romper os dualismos e incorporar os 

valores da sociedade capitalista, isto é, da cultura ocidental (IANNI, 

1976, p.33) 
9
.  

 

                                                             
9
 Posição, no geral, consoante à de determinada corrente da sociologia contemporânea norte-americana, 

que critica a noção de “relativismo cultural” porque esta pressupõe que “... cada cultura define seus 

próprios objetivos e sua ética” e rejeita “... a avaliação feita a partir de valores e práticas de outra 

sociedade”, o que levaria a ideia de progresso a ser considerada suspeita (HARRISON, 2002, p.25-33). 

Segundo um representante dessa corrente da sociologia norte-americana, “depois de mais de meio século 

da revolução das comunicações, o progresso, no sentido ocidental, tornou-se a bem dizer uma aspiração 

universal”, os “valores culturais” que se revelem “obstáculos fundamentais ao progresso”, devem ser 

substituídos, e isso “não precisa, e na realidade não deve, ser visto como imposição do Ocidente” 

(ibidem). 
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 A necessidade de modernizar-se, de tornar-se desenvolvido, sobretudo pela via 

da imitação, atingiu até mesmo a condição de um imperativo histórico para grande parte 

da sociedade brasileira.  

 “Desenvolvido”, no caso, significava – e ainda hoje significa – alcançar o padrão 

de desenvolvimento e de civilização dos países-modelo do capitalismo. Um tipo de 

modernidade que se apresenta – pelo menos aparentemente - “... estável, à espera e ao 

alcance da mão” (SCHWARZ, 1999, p.160-1). 

 De acordo com Marilena Chauí, entre os anos 1950-1970, “a elaboração da 

„identidade nacional‟” apresentou a sociedade brasileira “... na perspectiva do atraso, ou 

do subdesenvolvimento”, definindo o país, “... pelo que lhe falta, pela privação das 

características que o fariam pleno e completo, isto é, desenvolvido”. 

 Conforme assinalou Roberto Schwarz, a trajetória histórica do país, entretanto, 

demonstrou não haver “uma estrada conhecida”, nem muito menos “pavimentada”, que 

levasse “da posição atrasada à adiantada”. Ainda segundo o autor, se há de fato algum 

caminho, este “... não obedece às generalidades ligadas a uma noção universalista de 

progresso”, à qual baste obedecer (SCHWARZ, 2003, p.15). 

 No mesmo sentido, Jessé Souza observa que o desenvolvimento capitalista 

afirma-se em cada realidade particular, de maneira “... extremamente peculiar, dados os 

condicionamentos particulares, a estrutura de classes... as reações internas e externas ao 

contexto nacional, etc”. Seria ilusória, portanto, a suposta construção de um 

desenvolvimento que reúna em si todas as “virtualidades fundamentais” do que se 

considera hoje a “cultura ocidental”. Isso, mesmo à luz da “versão dourada” desse 

desenvolvimento, representada, para muitos, pelo “excepcionalismo americano” 

(SOUZA, 2000, p.14). 
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 Com base na reflexão desenvolvida até aqui, é possível supor que a baixa auto-

estima e o complexo de inferioridade dos brasileiros estão relacionados com uma auto-

imagem depreciada. Esta, por sua vez, constituiu-se ao longo do processo de formação 

da sociedade brasileira, e se atualizou a cada novo contexto histórico, conformando a 

memória, o imaginário e a identidade do brasileiro, assim como sua conduta, seu 

comportamento e suas práticas sociais. É plausível supor também que tal auto-imagem 

depreciada ancore-se em uma percepção de atraso do país e da sociedade, que se baseia 

em condições objetivas, mas que, por vezes, também se apresenta imprópria e 

distorcida, revelando mais do que uma crença, uma disposição pré-reflexiva a 

considerar o atraso brasileiro “absoluto”, “implícito”, “generalizado” e, em 

contrapartida, o avanço e a superioridade dos países desenvolvidos, como auto-

evidentes e dados a priori. Assim, a percepção do atraso e o “desejo de ser moderno”, 

quando em suas variantes impróprias e distorcidas, levam à suposição equivocada de 

que o mero transplante, cópia ou imitação de modelos baseados na trajetória histórica 

dos países mais avançados é bastante para que o Brasil supere o seu atraso e atinja os 

níveis de desenvolvimento desejados pela sociedade. 

 De acordo com Fernando Novais, a consciência que uma sociedade tem de si 

mesma é parte integrante dessa formação social e, portanto, tal autoconsciência se 

expressa de alguma maneira em toda a produção cultural produzida em seu interior (Cf. 

NOVAIS, 2005, p.141). Considerando-se válida essa afirmação, é legítimo indagar se o 

aspecto, digamos, problemático da percepção do atraso – generalização imprópria e 

juízo a priori sobre a superioridade dos “países mais avançados”- tenha-se manifestado, 

não só na sociedade, mas também no pensamento social brasileiro. 

 Há uma ampla e variada produção do pensamento social e das ciências sociais 

no Brasil sobre o atraso brasileiro. Conforme observou Dante Moreira Leite, “... as 
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indagações sobre as razões e os efeitos do atraso do país centralizaram de várias 

maneiras [...] as preocupações dos sociólogos brasileiros” (LEITE, 1976, p.185-6)  

 Essas interpretações, no entanto, concentram-se mais na análise das razões e dos 

efeitos do atraso em si, bem como nas possibilidades de superá-lo, do que nas 

implicações, para a sociedade brasileira, da percepção desenvolvida sobre o atraso do 

país, seja pelo senso comum, seja pelo pensamento social brasileiro. 

 Um dos autores que mais se aproximam do tema é o sociólogo Jessé Souza, que 

observou, em certas “interpretações do Brasil”, algo semelhante ao que se assinalou 

anteriormente sobre o aspecto problemático da percepção do atraso entre os brasileiros 

em geral. 

 No artigo “A ideologia do atraso brasileiro”, Souza analisa os pressupostos 

teóricos das interpretações do Brasil de inspiração weberiana e observa que estas se 

baseiam na aceitação, sem restrições, do diagnóstico weberiano acerca do 

desenvolvimento ocidental, e que nelas a noção do que é atrasado ou avançado 

permanece como “... algo implícito, uma referência absoluta” (Cf. SOUZA, 1998, p.1-

2). 

 Souza reconstrói cuidadosamente a interpretação weberiana sobre a 

especificidade da cultura e da moralidade ocidentais, concluindo que, para Weber, “... 

toda a superioridade do racionalismo ocidental... decorre da revolução [da] consciência 

protestante ascética. Os seus subprodutos morais e culturais são elogiados e invejados 

por Weber” (Cf. ibid., p.15).  

 Segundo Souza, “... Weber não se refere apenas à significação cultural deste 

racionalismo [ocidental], mas também à exemplaridade do Ocidente protestante em 

relação às outras culturas mundiais”. De acordo com o autor, Weber ficaria “... a meio 
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caminho entre a opção de considerar este [o ocidental] um racionalismo dentre outros de 

igual valor e de considerá-lo „superior‟ ao de outras culturas” (Cf. ibid., p.17). 

 Souza considera que o pensamento político e social brasileiro de matiz 

weberiano assimilou da obra de Weber justamente o ponto de vista da exemplaridade 

moral do Ocidente, em comparação com as demais culturas (Cf. ibid., p.18).  

 Ainda segundo Souza, essas interpretações do Brasil perceberam o atraso e as 

possibilidades de construção da modernidade no país sob a perspectiva da oposição 

entre herança ibérica e herança protestante nórdica e, apesar do caráter tensional de 

algumas delas, a noção de atraso como algo implícito, óbvio e indiscutível não foi 

superada (Cf. ibid., p.33). 

 Para Souza, a obra de Sérgio Buarque de Holanda, sobretudo Raízes do Brasil, 

seria ilustrativa desse tipo de interpretação. Estariam presentes ali não só a 

contraposição entre tradição cultural ibérica e herança nórdica protestante, mas também, 

e, sobretudo, a definição de um “eixo temático”, que, segundo Souza, viria a dominar o 

pensamento social brasileiro desde então: o de que a mentalidade brasileira seria “... 

avessa ao associativismo racional típico dos países protestantes, especialmente dos 

calvinistas” (Cf. ibid., p.13-4).  

 O "individualismo amoral" do brasileiro seria um impeditivo para a superação da 

emotividade típica das relações primárias e, portanto, bloquearia a consolidação das 

instituições modernas - Estado e mercado -, as quais, por princípio, demandariam a 

superação do horizonte da solidariedade familiar.  De acordo com Souza, estas seriam 

as causas do “descompasso político e econômico” e do “atraso social” brasileiro para 

Sérgio Buarque (Cf. ibid., p.14). 

 Souza considera que o argumento de Raízes do Brasil desenvolve-se com base 

“... na singularidade ética modelar e exemplar do Ocidente protestante”, que pressupõe 
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“... a precedência do interesse de longo prazo sobre os de curto prazo, a importância do 

controle racional dos afetos e as vantagens da cooperação social sobre o personalismo” 

(Cf. ibidem). 

 Como verdade auto-evidente, livre de pressupostos, essa percepção do atraso 

acarretaria, segundo Souza, pelo menos três consequências fundamentais para toda a 

sociedade brasileira. Em primeiro lugar, o atraso como algo geral, implícito, 

indeterminado e absoluto “... não serve à ciência, mas à ideologia” (ibidem). Em 

segundo, “... uma imagem depreciativa de povos ou comunidades pode tornar-se uma 

das formas mais potentes e expressivas da opressão destes” (ibid., p.47). E em terceiro, 

a noção “quase naturalizada” de atraso implica a perda da “... real dimensão da noção de 

ambiguidade cultural”, a qual pressupõe que “... qualquer escolha cultural contingente” 

implica “... simultaneamente perdas e danos” (ibid., p.2). 

 Para Souza, a recuperação do “quadro categorial” a que se referem essas noções 

“quase naturalizadas” do que é atrasado ou moderno permitiria “... determinar em 

relação a que precisamente” os brasileiros são atrasados, tornando possível uma “... 

relativização deste atraso”, não para “... negá-lo ou mascará-lo”, mas para “... torná-lo 

operacional, determinado, relacionado” (Cf. ibid., p.33). 

 Com base nas considerações sobre a percepção distorcida e imprópria do atraso 

brasileiro, desenvolvida pelo senso comum, e na perspectiva de reflexão proposta por 

Jessé Souza, apresentada acima, é possível delinear a seguinte hipótese geral de 

investigação: a percepção dos brasileiros sobre o atraso do país possui uma componente 

ideológica e dela decorrem a baixa auto-estima e o sentimento de inferioridade 

manifestados recorrentemente. A interação e combinação desses elementos 

condicionam as formas de pensamento, de auto-reconhecimento e de comportamento 

dos brasileiros. Esses condicionamentos, por sua vez, foram – e continuam sendo – 
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atualizados não só por ideias e representações que informam o imaginário social 

brasileiro e as formas de identidade coletiva, mas também por práticas e instituições 

sociais introduzidas no país com o processo de modernização capitalista. Nesse sentido, 

tais condicionamentos tornam-se fundamentais para legitimar uma visão “naturalizada” 

do atraso e da modernidade ocidental, que, justamente por seu caráter ideológico, de 

modo nenhum é neutra do ponto de vista do conflito social, tanto no que se refere à 

sociedade brasileira em si, quanto relativamente à expressão desse conflito no plano 

internacional como desigualdade entre nações. Os imperativos de modernização e de 

emancipação nacional, constitutivos da ideologia nacional, e que alcançaram o status de 

um valor social para quase toda a sociedade brasileira, retiraram grande parte de seu 

apelo e de sua força de convencimento dessa combinação entre percepção ideológica do 

atraso, “desejo de ser moderno”, baixa auto-estima e sentimento de inferioridade. 

 Em A modernização seletiva: uma reinterpretação do dilema brasileiro, Souza 

empreende uma análise contrastiva entre, de um lado, o que denomina “sociologia da 

inautenticidade”, de autores como Sérgio Buarque, Raymundo Faoro e Roberto Da 

Matta, baseada na tese do atraso brasileiro como resultado da herança ibérica e causador 

de um desenvolvimento defeituoso, inautêntico (Cf. SOUZA, 2000, p.183), ou 

“superficial” (“para inglês ver”), e de outro, uma “leitura alternativa” e “seletiva” da 

“singularidade cultural brasileira”, que estaria presente no argumento de Gilberto Freyre 

em Casa-grande & Senzala e em Sobrados e Mucambos (Cf. ibid., p.11). 

 O contraste explorado por Souza entre a “sociologia da inautenticidade” e a 

perspectiva da “singularidade cultural brasileira” assinala que os pressupostos centrais 

de uma e de outra são diferentes. Desse modo, é legítimo indagar se a percepção do 

atraso que informa cada uma dessas perspectivas não seria também diferente e se essa 

diferença não estaria relacionada, de certo modo, à reprodução ou não de aspectos 
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“impróprios” e “distorcidos” presentes na percepção do atraso desenvolvida pelo senso 

comum. 

 Essas duas indagações constituem o campo específico de análise da presente 

dissertação. Pretende-se aqui desenvolver uma abordagem contrastiva entre a obra de 

Sérgio Buarque de Holanda, enquanto exemplo da “sociologia da inautenticidade”, e a 

de Gilberto Freyre, como representante da perspectiva da “singularidade cultural 

brasileira”. O objetivo é o de analisar as percepções do atraso brasileiro presentes na 

obra de cada um deles e discutir em que medida essas percepções reproduzem a 

componente ideológica da percepção do atraso, desenvolvida pelo senso comum, ou, ao 

contrário, podem representar alternativas a essa percepção. 

 Por tratarem-se das obras com base nas quais Jessé Souza desenvolveu a maior 

parte das reflexões apresentadas anteriormente, e por sua importância para o 

pensamento social e político brasileiro, o foco de investigação se concentrará em Raízes 

do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, e em Casa-grande & Senzala e Sobrados e 

Mucambos, de Gilberto Freyre. 

 A metodologia aplicada tanto na interpretação das obras citadas quanto na 

construção do referencial teórico-conceitual de análise baseou-se fundamentalmente em 

pesquisa e revisão bibliográfica. O objetivo é confrontar o pensamento dos dois autores 

sob o recorte específico e delimitado da percepção do atraso em cada um deles. Não se 

trata, portanto, de uma análise exaustiva das obras, mas de uma leitura dirigida, 

necessariamente seletiva e orientada segundo o foco estabelecido pelo tema. 

 Há uma ampla e variada produção do pensamento social e das ciências sociais 

no Brasil sobre o atraso brasileiro, sobretudo, voltada à compreensão das razões e dos 

efeitos desse atraso e suas possibilidades de superação. Essas análises, no entanto, não 

costumam enfocar especificamente a percepção do atraso brasileiro. Ainda que em 
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muitos casos o tema seja abordado, essa abordagem ocorre apenas de forma secundária. 

Por essa razão, uma literatura ou uma produção científica sobre a percepção do atraso 

ou do atraso como ideologia são muito restritas. Quanto à baixa auto-estima e ao 

sentimento de inferioridade do brasileiro, há ainda menos referências.  

 Em diversas pesquisas de fontes bibliográficas realizadas, foram muito raras as 

produções encontradas, cujo foco principal de investigação e análise concentrava-se em 

um desses temas. Em decorrência disso, o levantamento das fontes bibliográficas 

relevantes para o presente trabalho buscou selecionar obras que pudessem auxiliar o 

Autor, em sua condição de pesquisador iniciante, a encontrar caminhos de aproximação 

e abordagem do tema. Nesse sentido, foram selecionadas obras que, de algum modo, ou 

abordam as formas de consciência social que surgiram e se desenvolveram no país ao 

par com o processo de formação da sociedade brasileira ou, inversamente, concentram-

se nos aspectos estruturais desse processo de formação, mas oferecem uma interpretação 

da relação desse processo com as correspondentes formas de consciência social. Desse 

conjunto de obras, o autor procurou extrair material que lhe permitisse construir um 

objeto de análise apto a ser submetido a uma reflexão sociológica. 

 Em termos estruturais, além desta Introdução, a presente dissertação está assim 

organizada: 

 No primeiro capítulo, de natureza teórico-conceitual, retomam-se, sob uma 

perspectiva crítica, as discussões teóricas na obra de Jessé Souza consideradas mais 

relevantes para a abordagem do tema investigado. Busca-se construir, por meio do 

diálogo com esse autor, um referencial teórico-conceitual, que sirva de orientação ao 

restante da investigação. No segundo capítulo, investiga-se em que medida e de que 

forma a percepção do atraso brasileiro, enquanto algo indeterminado e dado a priori, 

informou e influenciou a interpretação de Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do 
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Brasil, e, a seguir, examina-se a possível correspondência dessa percepção com aquela 

desenvolvida pelo senso comum. 

 No terceiro capítulo apresenta-se uma análise sobre o alcance e a validade da 

aplicação da noção de “singularidade cultural” – por oposição à de “inautenticidade” - 

na obra de Gilberto Freyre. Como desdobramento, examina-se em que medida essa 

singularidade pode representar uma interpretação da experiência histórica brasileira 

desvinculada da percepção “quase naturalizada” de atraso. 

 Nas considerações finais, busca-se retomar o eixo de reflexão desenvolvido 

nesta Introdução, agora à luz da análise empreendida, com o objetivo, sobretudo, de 

contribuir, no sentido proposto por Jessé Souza, para tornar o atraso brasileiro, tal como 

percebido pelos próprios brasileiros, menos “implícito”, “indeterminado” e “absoluto”, 

ou, em outras palavras, menos ideológico. 
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CAPÍTULO 1: REFERENCIAL TEÓRICO-CONCEITUAL 

 

 O objetivo deste capítulo é retomar, sob uma perspectiva crítica, em parte as 

discussões teóricas desenvolvidas por Jessé Souza em A Modernização seletiva: uma 

reinterpretação do dilema brasileiro e em A construção social da subcidadania: para 

uma sociologia política da modernidade periférica. Embora o foco do autor nessas duas 

obras não seja especificamente a percepção do atraso brasileiro, o referencial teórico 

construído por ele, como se perceberá, é de grande valia para as investigações sobre o 

tema no pensamento social brasileiro. 

 Em A modernização seletiva, a preocupação central de Souza é a discussão dos 

pressupostos do que ele considera a “interpretação dominante dos brasileiros sobre si 

mesmos”, que tenderia a compreender a modernização brasileira como um processo 

abortado, ou apenas superficial, “epidérmico”, “inautêntico”, e que informaria tanto as 

práticas sociais quanto a reflexão metódica produzida no país (Cf. SOUZA, 2000, p.11).  

 Essa “sociologia da inautenticidade”, segundo Souza, articula seus temas 

centrais com os conceitos inter-relacionados de herança ibérica, personalismo e 

patrimonialismo e considera o atraso brasileiro intrinsecamente resultante dessa 

combinação de fatores (Cf. ibid., p.11). 

 O quadro se completa, de acordo com o autor, com a ideia de que a 

modernização brasileira teria sido apenas “para inglês ver”, uma espécie de “... 

autolegitimação de uma baixa auto-estima nacional pelo disfarce, pelo embuste”, com a 

finalidade de alcançar a “... aprovação dos outros povos
10

” (Cf. ibid., p.167). 

 A “sociologia da inautenticidade”, segundo Souza, pressupõe equivocadamente 

a existência de um desenvolvimento capitalista e democrático modelar, no qual estejam 

                                                             
10

 Grifo do autor 
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reunidas as “virtualidades fundamentais” da modernidade ocidental, e tende a 

reconhecer esse modelo, sobretudo, no “excepcionalismo americano”. De acordo com o 

autor, não só nenhum desenvolvimento nacional reproduz perfeitamente a modernidade, 

como cada um deles afirmou-se contra um conjunto de condicionamentos e 

circunstâncias extremamente peculiar (Cf. ibid., p.14).  

 Souza considera particularmente problemático o fato de que as abordagens 

científicas desse tipo não refletem adequadamente sobre os pressupostos da sua própria 

reflexão, apropriando-se “... na esfera da ciência, das ilusões objetivas do senso 

comum” (Cf. ibid., p.12).  

 Com o objetivo de oferecer uma interpretação alternativa à “sociologia da 

inautenticidade”, Souza propõe-se realizar uma “leitura alternativa” e “seletiva” da 

“singularidade cultural brasileira”, que estaria presente no argumento de Gilberto Freyre 

em Casa-grande & Senzala e em Sobrados e Mucambos (Cf. ibid., p.15). 

 O próprio Freyre apontou, em seus próprios termos, o contraste entre, de um 

lado, a interpretação baseada na crença em um “modernismo” ou “progressismo” quase 

que absolutos e, de outro, a perspectiva da “singularidade cultural brasileira”: 

 

Ao desenvolvimento brasileiro há quem pense que não deve faltar 

uma perspectiva sob a qual o apreço pela modernidade, pela 

modernização, pelo progresso, pela insurgência – como característicos 

de uma civilização dinâmica – não se exceda num modernismo ou 

num progressismo ou num insurgentismo como que absolutos ou 

exclusivos. E sim sejam capazes de se deixarem afetar pelos seus 

próprios contrários como sejam aquelas constantes e aquelas 

ressurgências que animam no comportamento, na sensibilidade e na 

imaginação nacionais de uma sociedade – no caso a brasileira – seus 

compromissos com uma experiência histórica ou psicossociocultural 

válida em termos principalmente nacionais (Freyre, 1983, p. 155). 
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 Para Souza, Freyre não compartilha das concepções da “sociologia da 

inautenticidade” de que a modernização brasileira foi “superficial”, “inautêntica” ou 

“defeituosa”, nem de que o atraso do país tenha sido consequência de sua herança 

ibérica, em contraposição à herança nórdica protestante, sobretudo calvinista. 

 Souza identifica como questão central, sobretudo em Sobrados e Mucambos, a 

“ambiguidade” cultural brasileira no embate entre tradição patriarcal e processo de 

“ocidentalização”, sob a influência da Europa “burguesa”, e não mais “portuguesa”, que 

teria marcado o país no século XIX, enquanto, para a “sociologia da inautenticidade”, 

esse processo representaria apenas uma “mudança de hábitos”, um transvestir-se de 

“civilizado” “para inglês ver” (Cf. ibid., p. 213).  

 Diferentemente da “sociologia da inautenticidade”, Freyre rompeu, segundo 

Souza, desde o início com a ideia de continuidade ibérica, porque interpretou a 

formação da sociedade brasileira como dependente, em primeira instância, da forma 

particular pela qual as relações sociais institucionalizaram-se e tornaram-se permanentes 

no país (Cf. ibid., p. 252).  

 Souza ainda observa que, embora Freyre tenha percebido elementos imitativos, 

do tipo “para inglês ver”, no processo de “reeuropeização” do século XIX, ele também 

identificou “... elementos importantes de real assimilação e aprendizado cultural”, 

logrando reconstituir, dessa maneira, o “embate valorativo” entre patriarcado e 

modernidade ocidental (Cf. ibid., p.236). 

 Na perspectiva da singularidade cultural brasileira, portanto, a modernização do 

país não foi apenas “epidérmica” e “inautêntica”, mas também constitutiva das formas 

de vida e de consciência social que se desenvolveram no interior da sociedade. Sob 

certos aspectos, essa perspectiva ajuda a romper com o atrelamento à ideia (ilusória, 

segundo Souza) de um desenvolvimento exemplar, como modelo a ser reproduzido, e 
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contra o qual o atraso brasileiro seria atestado. Esse rompimento ocorre precisamente 

porque tal perspectiva compreende o processo de modernização do país em suas 

singularidades e, por isso, incorpora à reflexão as circunstâncias históricas e os 

condicionamentos desse processo, mantendo seu resultado em aberto, indefinido e 

sobretudo não necessariamente vinculado ao exclusivismo do Ocidente modelar. 

 Já em A construção social da subcidadania, a tese central de Souza é, de certo 

modo, um desdobramento daquela desenvolvida pelo autor em A modernização seletiva. 

Souza considera que a naturalização da desigualdade social no Brasil não se deve a uma 

suposta herança pré-moderna e personalista, mas, ao contrário, é resultante do processo 

de modernização que, de acordo com Freyre, teria transformado o país a partir do início 

do séc. XIX, e que, segundo Souza, resultou na “formação de um padrão 

especificamente periférico de cidadania e subcidadania” (Cf. ibid., p. 153). 

Desigualdade social e sua naturalização na vida cotidiana seriam, portanto, “modernas”, 

posto que reproduzidas pelas práticas e instituições sociais que, com o processo de 

“reeuropeização” do país, teriam sido “importadas de fora para dentro” (Cf. ibid., p.17). 

 Em “sociedades periféricas modernizadas de fora para dentro, como a 

brasileira”, “„gente‟”, segundo Souza, “vai ser o „europeu‟”, “o portador da 

„europeidade‟”, e esse atributo irá distinguir classificados e desclassificados sociais (Cf. 

ibid., p. 181). No processo de “reeuropeização” do país, “esses esquemas avaliativos” 

teriam sido “transmitidos e incorporados de modo pré-reflexivo”, tal como o processo 

de “constituição e reprodução de um habitus específico” descrito por Bourdieu (Cf. 

ibid., 158). 

 Para Souza, na sociedade brasileira já comandada pelos valores burgueses, a 

marginalização do negro, assim como dos demais grupos excluídos, não seria, portanto, 

um “resíduo” pré-moderno, mas estaria fundada em uma hierarquia valorativa que 
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define um “padrão contingente do tipo humano” de acordo com sua utilidade e 

produtividade no racionalismo ocidental. Essa hierarquia reproduz as desigualdades 

sociais e a exclusão social, agora sob “um novo padrão simbólico e institucional”, 

constituindo uma “nova ralé”, não mais “oprimida por uma relação de dominação 

pessoal”, mas sob uma “ideologia simbólica subpolítica”, sustentada por “redes 

invisíveis de crenças compartilhadas pré-reflexivamente acerca do valor relativo de 

indivíduos e grupos” (Cf. ibid., p. 182). 

  A reconstrução empreendida por Souza dessa hierarquia valorativa contingente 

e historicamente produzida, bem como do seu processo de “naturalização” e de 

“neutralização” por meio do ancoramento institucional e de práticas sociais que a 

pressupõem, mobiliza categorias de análise que, entretanto, servem para explicar não só 

a dominação simbólica no plano interno do conflito social, como também no plano 

externo de reprodução desse conflito em termos de desigualdades entre nações. 

 Um dos pressupostos adotados por Souza em suas obras é o de que há um 

vínculo estreito entre “... ideias e práticas e instituições sociais, de tal modo que estas 

não podem ser concebidas sem a ação daquelas” (SOUZA, 2000, p.12).  

 Souza adota também a perspectiva weberiana de que “ideias e visões de mundo” 

são anteriores às “práticas institucionais” e constituem o “contexto simbólico e 

conceitual” com base no qual essas práticas se estabelecem e sem o qual se tornariam 

incompreensíveis (SOUZA, 2003, p.82). 

 No caso do capitalismo, as ideias e visões de mundo prevalentes, segundo 

Souza, “obviamente” já deveriam ter sido “construídas”, “internalizadas” e “portadas”, 

para que pudessem ser “selecionadas”, isto é, para que pudessem “vingar, na 

competição com outras” (SOUZA, 2000, 12). 
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 Marx e Engels, comparativamente, afirmam que “... não é a consciência que 

determina a vida, mas sim a vida que determina a consciência” (MARX; ENGELS, 

1998, p.20).  O primeiro “fato histórico” não é o “ser consciente” nem qualquer 

espécie de “consciência pura a priori”, mas a “produção da própria vida material”. 

Desse modo, “... a consciência é... um produto social e o será enquanto existirem 

homens” (Cf. ibid., p.25). 

 Ao afirmar a anterioridade das ideias em relação às práticas e instituições 

sociais, Souza não está afirmando que essas ideias tenham surgido necessariamente 

desvinculadas de contextos históricos anteriores, nem que sejam autônomas em relação 

à realidade objetiva. Não se trata, portanto, de uma perspectiva idealista, mas de uma 

tentativa de afastar apriorismos. 

 O mecanismo pelo qual essas ideias e visões de mundo seriam “selecionadas”, 

ou “vingariam” na competição com outras, estaria relacionado, para Souza, à noção de 

“afinidade eletiva” empregada por Weber ao tratar das relações de reciprocidade entre 

as diversas esferas da sociedade, sem compreender nenhuma delas como reduzida a 

mera função de outras (SOUZA, 2000, p.22).  

 Ao referir-se a “chances” e “probabilidades”, em vez de “necessidades” ou 

“funções”, a perspectiva weberiana se contraporia ao marxismo ortodoxo, por não 

reconhecer nenhum vínculo a priori entre o mundo material e simbólico, ou seja, entre 

ideias e interesses (ibidem). 

 No Prefácio de Para a Crítica da Economia Política, Marx apresenta sua 

interpretação desse “vínculo entre mundo material e simbólico”: 

 

... na produção social da própria vida os homens contraem relações 

determinadas, necessárias e independentes da sua vontade, relações de 

produção estas que correspondem a uma etapa determinada de 
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desenvolvimento das suas forças produtivas materiais. A totalidade 

dessas relações de produção forma a estrutura econômica da 

sociedade, a base real sobre a qual se levanta uma superestrutura 

jurídica e política, e à qual correspondem formas sociais determinadas 

de consciência. O modo de produção da vida material condiciona o 

processo em geral da vida social, política e espiritual. Não é a 

consciência dos homens que determina o seu ser, mas, ao contrário, é 

o seu ser social que determina a sua consciência (MARX, 1999, p.52). 

 

 A relação que Marx estabelece entre “base real” e “formas de consciência” é, 

portanto, de correspondência e não de determinação. Além disso, Marx assinala que o 

“modo de produção da vida material” condiciona o “processo em geral da vida social, 

política e espiritual”, não que o determina nem que o define a priori.  

 A ênfase, portanto, na oposição entre a perspectiva adotada por Souza e o 

marxismo não deve recair sobre o caráter apriorístico do vínculo entre mundo material e 

simbólico, mas na natureza desse vínculo, que, para Marx, se caracteriza pelo 

condicionamento exercido pelo modo de produção sobre as demais esferas da vida 

social. 

 Em contraste com o conceito de “afinidade eletiva”, empregado por Weber, 

Marx e Engels afirmam ainda que a dominação material de uma classe, em qualquer 

época, implica que esta mesma classe também seja o poder espiritual dominante, e que 

seus pensamentos sejam a expressão espiritual, ou ideal, de sua dominação. Os 

indivíduos que pertencem a essa classe dominante possuem também uma “posição 

dominante”, enquanto “seres pensantes” e “produtores de ideias”, além de controlar e 

regulamentar a produção e a distribuição de ideias e representações. Suas ideias seriam, 

portanto, “as ideias dominantes de sua época” (Cf. MARX; ENGELS, 1998, p.48).  

 Na perspectiva marxista, as ideias e visões de mundo não seriam “selecionadas” 

nem “vingariam” na competição com outras, apenas por suas “afinidades eletivas” com 
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o capitalismo, mas precisamente porque reproduziriam e legitimariam, no âmbito das 

formas de consciência social, a dominação burguesa. 

 O próprio Souza, a despeito de considerar as “afinidades eletivas” como 

responsáveis pela articulação entre ideias e realidade material, recupera em parte a 

abordagem marxista, quando reconhece os nexos entre dominação econômica, política e 

espiritual, ao afirmar que “práticas sociais disciplinadoras”, como mercado e Estado, 

são “escolhas culturais contingentes”, que impõem, “... de forma implícita e 

intransparente, mas de nenhum modo neutra, tanto um modelo singular de 

comportamento definido como exemplar, quanto uma hierarquia que decide acerca do 

valor diferencial dos seres humanos” (SOUZA, 2003, p.72-3). 

 Embora aponte acertadamente para o fato de que, ao tentar “... descobrir a lógica 

normativa e simbólica imanente à „ideologia espontânea‟ do capitalismo”, Marx tenha 

“apenas” produzido “... uma análise da morfologia estrutural da dinâmica da produção e 

da circulação de mercadorias no capitalismo”, que conduziria, por sua vez, “... à ilusão 

da troca justa de mercado”, e não “... uma reconstrução da hierarquia valorativa 

contingente que divide os seres humanos em mais ou menos”, Souza, entretanto, não se 

apercebe de que a “opacidade” da “ilusão da troca justa do mercado” não é apenas 

“reduplicada” por essa hierarquia valorativa contingente, mas é também constitutiva 

dessa mesma “ilusão” (Cf. SOUZA, 2003, p.70). 

 Ideias e valores possuem, segundo Souza, um vínculo íntimo, uma “relação 

interna”, na medida em que ideias “... encerram uma avaliação da realidade” e, ao 

entranharem-se no cotidiano e nas práticas sociais, imprimem “... uma direção singular 

aos comportamentos individuais e coletivos” (Cf. SOUZA, 2000, p. 160). Para Souza, 

os valores não são “entidades subjetivas”, como, de acordo com o autor, tende a crer o 

senso comum, mas, ao contrário, constituem “entidades objetivas”, na medida em que 
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se encontram objetivados “... tanto na língua como em práticas e instituições sociais”, e 

(Cf. ibid., p. 100). 

 A ação individual ou coletiva, portanto, não resulta, de acordo com a perspectiva 

adotada por Souza, de escolhas racionais ou refletidas, mas de “... estímulos à ação 

localizados em algum ponto liminar entre consciência e inconsciência” (Cf. ibid., p.12). 

Em vez de desejos e intenções, “... o pano de fundo de nossas ações” seria constituído 

por “... um mundo de „sentimentos morais‟ que existe independentemente do nosso 

desejo ou consciência” (Cf. ibid., p.100). O próprio Weber, segundo Souza, adotou essa 

perspectiva ao utilizar as metáforas da “gaiola de ferro” e do “destino” para referir-se ao 

fato de que “... as instituições impessoais do capitalismo moderno, principalmente 

mercado e Estado burocrático, criam estímulos para a conduta individual que não estão 

mais à disposição da volição dos agentes” (ibid., p.194). 

 Os indivíduos, na perspectiva de Souza, só podem ser tomados equivocadamente 

como a “última ratio da explicação sociológica”, quando “... o pano de fundo social e 

cultural que os condiciona”, “implícito” e inscrito em práticas e instituições sociais, 

permanece “não tematizado” (Cf. ibid., p.99).  

 Para Souza, é justamente pela razão de o indivíduo ser percebido como “solto no 

mundo”, que o “naturalismo”, isto é, “... a tendência moderna... de desvincular a ação e 

a experiência humana da moldura contextual que lhe confere realidade e 

compreensibilidade”, torna-se possível, enquanto “ideologia espontânea do 

capitalismo”, (Cf. SOUZA, 2003, p.23-4). 

 Em decorrência do “esquecimento peculiar” constitutivo dessa “atitude natural” 

diante da vida cotidiana, os indivíduos não refletiriam sobre os móveis de sua ação em 

cada situação particular. Dessa forma, “... o hábito, a convenção, um horizonte de 

certezas compartilhadas irrefletidamente comanda nosso comportamento” (SOUZA, 
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2000, p.160), abrindo caminho para que as “fontes morais” possam, por assim dizer, 

expressar-se, independentemente do desejo ou da vontade dos indivíduos, 

discriminando o que é certo ou errado, melhor ou pior, superior ou inferior (Cf. 

SOUZA, 2003, p.25). 

 O indivíduo, ao agir, não estaria expressando simplesmente suas preferências, 

uma vez que estas já estariam condicionadas por sua “relação interna e constitutiva” 

com os valores que as definem (SOUZA, 2000, p.100). As práticas sociais, por sua vez, 

pressuporiam uma interpretação “implícita e inarticulada” do que seria “bom” ou 

“valorável” ser ou perseguir, isto é, pressuporiam já uma avaliação da realidade (Cf. 

ibid., p.103).  

 A explicitação dessas hierarquias e princípios classificatórios, ou seja, dessas 

avaliações da realidade, poderia ajudar, de acordo com Souza, a identificar os 

“operadores simbólicos” que permitem a cada indivíduo hierarquizar e classificar os 

demais indivíduos como superiores ou inferiores (Cf. SOUZA, 2003, p. 39). 

 É justamente isso que Souza pretende realizar quando se remete à reconstrução, 

empreendida por Charles Taylor, da hierarquia valorativa implícita na formação do Self 

ocidental, sob a égide do capitalismo. Em síntese, essa hierarquia exprimiria, segundo 

Souza, as “fontes morais” ou os “bens constitutivos” que singularizam a modernidade 

ocidental: 

 

... controle da razão sobre emoções e pulsões irracionais, 

interiorização progressiva de todas as fontes de moralidade e 

significado e entronização concomitante das virtudes do autocontrole, 

auto-responsabilidade, vontade livre e descontextualizada e liberdade 

concebida como auto-remodelação em relação a fins heterônomos 

(SOUZA, 2003, p.73).  
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 “Esse conjunto articulado e referido mutuamente de virtudes”, de acordo com 

Souza, tornou-se referência fundamental nas sociedades capitalistas modernas para a 

“atribuição de respeito e de reconhecimento social” e, portanto, para a constituição da 

auto-estima individual, na medida em que se fixou e reproduziu institucionalmente. Em 

outros termos, esse conjunto de virtudes passou a ser o fundamento da percepção 

diferencial do valor de cada indivíduo ou grupo de indivíduos (Cf. ibidem).   

 Uma vez “ancorado” em instituições-chave como o mercado e o Estado, esse 

conjunto de virtudes “naturalizou-se”, assumindo a forma de uma realidade auto-

evidente, que dispensa justificação, e produziu uma série de “imperativos sistêmicos”, 

aos quais os indivíduos sentem-se compelidos a responder, independentemente de seus 

desejos ou intenções: 

 

Responder aos imperativos empíricos de Estado e mercado passa a ser 

tão óbvio quanto respirar ou andar. Não conhecemos nenhuma outra 

forma de ser e desde a mais tenra infância fomos feitos e 

continuamente remodelados e aperfeiçoados para atender a estes 

imperativos. É essa realidade que permite e confere credibilidade às 

concepções científicas que desconhecem a lógica normativa 

contingente desses „subsistemas‟. Ela assume a forma de qualquer 

outra limitação natural da existência, como a lei da gravidade, por 

exemplo, contra a qual nada podemos fazer (ibid., p.72-3). 

 

 Esses “imperativos sistêmicos” constituem, segundo Souza, “... objetivos 

coletivos que se tornaram autômatos” e não são exteriores às identidades individuais, 

mas, ao contrário, as integram, adquirindo eficácia precisamente por essa razão 

(SOUZA, 2003, p.24). Além disso, é com base nesses imperativos, ainda segundo o 



37 
 

 
 

autor, que se estabelecem os mecanismos de premiação aos que deles mais se 

aproximam, assim como de punição aos que se desviam ou afastam (Cf.ibid., p.72-3). 

 A desnaturalização dos “imperativos sistêmicos” e a revivificação das “fontes 

morais” ou avaliações da realidade que originaram esses imperativos são 

imprescindíveis, de acordo com Souza, para que se alcance uma articulação entre 

“sentimentos morais” e “conhecimento reflexivo”, que possibilite a constituição de uma 

identidade reflexiva, não fragmentada, necessária à “condução de vida consciente” (Cf. 

SOUZA, 2000, p.101; e SOUZA, 2003, p.24). 

 A explicitação desses pressupostos, segundo Souza, também é essencial para que 

sejam desconstruídas as bases em que se assentam as “injustiças simbólicas” a que 

indivíduos, grupos de indivíduos, e até sociedades inteiras, estão sujeitos. 

 A identidade, de acordo com Souza, não se constrói sem referências nem de 

forma exclusivamente auto-referenciada. Ela se estrutura com base na percepção 

desenvolvida pelo sujeito acerca de si mesmo, mas também depende em grande parte da 

percepção do “outro” (SOUZA, 2000, p.115). Desse modo, o reconhecimento por parte 

do “outro” constitui pré-condição necessária à atribuição de respeito (SOUZA, 2003, 

p.34), enquanto o não reconhecimento, em seu turno, implica “um prejuízo da auto-

estima de indivíduos e grupos” (SOUZA, 2000, p.123).  

 O ato de conferir ou não reconhecimento a um indivíduo ou a um grupo de 

indivíduos (ou ainda a uma sociedade) também seria condicionado, assim como outras 

práticas sociais, por “... padrões de auto-representação e interpretação”, que, por sua 

vez, teriam sido conformados por hierarquias valorativas e princípios classificatórios 

aparentemente absolutos e dados a priori, porque desvinculados de seus pressupostos. O 

não reconhecimento poderia, portanto, não só causar prejuízos a auto-estima, como 

também reproduzir a “naturalização” de desigualdades, acarretando “graves 



38 
 

 
 

consequências políticas”, sobretudo porque, refletindo as condições sociais objetivas 

sobre a psique individual e coletiva dos afetados, se constituiria em um mecanismo 

eficaz de repressão e dominação (Cf. SOUZA, 2000, p.123). 

 Pierre Bourdieu constitui outra referência teórica fundamental na obra de Jessé 

Souza. Tanto Taylor quanto Bourdieu recusaram, segundo Souza, o “dado”, a 

“experiência imediata”, em razão de sua “opacidade”, ou seja, de sua tendência a 

confundir a apreensão cognitiva da realidade, causando a impotência moral e política do 

indivíduo ou grupo de indivíduos (SOUZA, 2003, p.66).  

 Essa “opacidade” “paralisante”, para Souza, atinge não somente o senso comum, 

mas também grande parte da reflexão científica atual, “... que retira sua força e 

plausibilidade precisamente de sua contiguidade com o senso comum”, e que, 

justamente por essa razão, exime-se de “... explicitar seus pressupostos” (Cf. ibid., 

p.66)
11

. 

 As abordagens desenvolvidas por Taylor e Bourdieu são consideradas por Souza 

particularmente úteis ao esforço de explicitação de pressupostos, porque, além de 

complementarem-se mutuamente, a combinação de ambas oferece uma perspectiva de 

interpretação mais abrangente, em que se articulam a dimensão moral (no caso do 

primeiro) e a dimensão das relações de poder e dominação (no caso do segundo). 

 Depois de ter-se baseado na reconstrução da hierarquia valorativa implícita na 

formação do Self ocidental para explicitar os pressupostos dessa mesma hierarquia, 

Souza buscará na obra de Bourdieu o referencial teórico-conceitual para tentar 

compreender as implicações dessa hierarquia valorativa no conflito de classes e nas 

relações de dominação. 

                                                             
11

 Há uma íntima vinculação entre essa consideração de Souza e sua caracterização da “sociologia da 

inautenticidade”. Ver a respeito SOUZA, 2000, p. 12, já citado neste capítulo na p. 21.  
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 De acordo com Souza, Bourdieu parte do pressuposto de que “... toda sociedade 

constrói mecanismos mascaradores das relações de dominação, que operam em todas as 

dimensões sociais”. Tais mecanismos de “des-conhecimento” conferem autonomia a 

essas relações de dominação, que são “contingentes” e socialmente constituídas, 

“naturalizando-as” e representando-as como óbvias e indiscutíveis. (Cf. SOUZA, 2003, 

p.47-8).  

 A “luta social” é assim compreendida por Bourdieu como o embate “... pelo 

poder de definir os esquemas classificatórios, em grande parte, inconscientes e 

irrefletidos, que servirão como orientação de comportamento a todas as classes sociais” 

(Cf. ibid., p.58). 

 No capitalismo avançado, a “distinção” representaria, de acordo com Bourdieu, 

a forma específica pela qual essa “naturalização” de desigualdades reais ocorre, 

sedimentando a diferença como “merecida”, correta e justa, porque supostamente 

baseada em talentos inatos, mas cujo modo efetivo de aquisição não se explicita (Cf. 

ibidem). 

 Para Bourdieu, o habitus constitui o mecanismo pelo qual os indivíduos e as 

classes sociais incorporam e reproduzem a desigualdade naturalizada como distinção. 

Em vez de “internalização de valores”, Bourdieu compreende o habitus como um 

“condicionamento pré-reflexivo”, “automático, emotivo, espontâneo”, “inscrito no 

corpo”, das ações, disposições e escolhas dos indivíduos, capaz de estabelecer práticas 

individuais e coletivas automáticas e impessoais (Cf. ibid., p.44-6). Nesse sentido, a 

crença, para Bourdieu, não representa um “estado de espírito”, um “conteúdo intra-

psíquico”, mas sim algo “prático”, “corporificado” (Cf. ibidem). 

 O habitus, enquanto “esquema de conduta e comportamento” resultante de um 

“aprendizado não intencional”, não só de disposições e inclinações, mas também de 
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“esquemas avaliativos”, condiciona o indivíduo ou grupo de indivíduos a perceber os 

valores e signos opacos da cultura legítima sem mediação consciente e reflexiva, o que 

propicia a introjeção e a reprodução da desigualdade “naturalizada” (Cf. SOUZA, 2003, 

p.45).  

 Referindo-se a esse processo de introjeção e reprodução, Souza assinala que “a 

ideologia mais bem sucedida” é a que prescinde de palavras, a que se sustenta com base 

“... no silêncio cúmplice de sistemas auto-regulados, que produzem, sob a máscara da 

igualdade formal e da ideologia do talento meritocrático, a „sociodiceia‟ dos privilégios 

das classes dominantes” (ibid., p.50). 

 Souza recupera a referência de Bourdieu ao comportamento da pequena 

burguesia, em sua ânsia por inclusão e aceitação para observar que o “pequeno burguês” 

caracteriza-se justamente por sua “boa vontade cultural”, isto é, por sua predisposição 

“obediente” e “servil” a aceitar como legítimos os valores e signos das classes 

dominantes. Em sua tentativa de assimilar tais valores e signos, ele, no entanto, não 

logra alcançar senão o consumo do “kitsch”, pois tão logo consiga apropriar-se de 

algum signo ou valor considerado culturalmente legítimo, este perderá imediatamente 

sua legitimidade, revelando assim o “jogo da cultura”. Assim, ele não só não consegue 

desprender-se da lógica imposta pela necessidade de ascensão social, como não se 

apercebe de que não irá ascender socialmente por meio do “jogo da cultura”, uma vez 

que, enquanto mecanismo de mascaramento das relações de dominação, esse jogo 

encerra intrinsecamente a impossibilidade de êxito (Cf. ibid., p.59). 

 

*** 
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 A síntese realizada neste capítulo sobre as teses e os referenciais teórico-

conceituais discutidos por Jessé Souza em suas obras procurou delinear três 

perspectivas de enfoque e abordagem do tema da percepção do atraso. 

 A primeira perspectiva se constitui com base no contraste apontado por Souza 

entre a “sociologia da inautenticidade” e a “singularidade cultural brasileira”. Como já 

discutido, isso auxiliará na investigação das diferenças de percepção acerca da 

modernidade ocidental e do atraso brasileiro em cada um dessas interpretações do 

processo de formação da sociedade brasileira e permitirá avaliar em que medida cada 

uma delas reproduz os aspectos impróprios e distorcidos da percepção do atraso 

desenvolvida pelo senso comum ou, ao contrário, representa uma possível alternativa a 

essa percepção.  

 A segunda perspectiva de interpretação se baseia na hipótese construída por 

Souza sobre o pressuposto de superioridade e de exemplaridade moral do Ocidente, 

presente na obra de Max Weber, e que teria sido assimilado pelos intérpretes do Brasil 

de influência weberiana, entre eles, Sérgio Buarque de Holanda.   

 Finalmente, a terceira perspectiva implica a mobilização articulada das noções 

de hierarquia valorativa implícita na formação do Self ocidental e de “naturalização”, 

desenvolvidas por Charles Taylor, e dos conceitos de habitus e distinção, em Pierre 

Bourdieu. Essa perspectiva será particularmente útil na análise do processo de 

assimilação dos valores modernos pela sociedade patriarcal, conforme descrito por 

Gilberto Freyre em Sobrados e mucambos. 
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CAPÍTULO 2: A PERSPECTIVA DO ATRASO E DA MODERNIDADE EM 

RAÍZES DO BRASIL  

 

 O contexto histórico em 1936, ano em que Sérgio Buarque de Holanda publicou 

Raízes do Brasil, era o do Entre-Guerras. No plano externo, esse período foi marcado 

pela crise do liberalismo, pela consolidação do comunismo soviético e pela ascensão de 

regimes antiliberais e autoritários de inspiração fascista, sobretudo na Europa. No plano 

interno, o Brasil atravessava o processo de transição entre a República Velha e o novo 

regime, que se completaria com a institucionalização, em 1937, da ditadura do Estado 

Novo.  

 Nos meios intelectuais e políticos, esse processo de transição suscitou o debate 

em torno da natureza do novo regime. As ideias liberais, utilizadas como base de 

legitimação para o regime oligárquico, haviam perdido seu prestígio em consequência 

direta da crise da República Velha e, de forma mais abrangente, da crise do próprio 

liberalismo.  

 Nessas circunstâncias, o pensamento antiliberal, sobretudo de viés autoritário, 

começou a ganhar relevância no país, ao realizar a crítica do modelo liberal-oligárquico 

e alinhar-se, sob certos aspectos, ao fascismo. Na esfera civil, ainda então muito restrita, 

esse pensamento alcançou certa expressão política com o integralismo. 

 Os antiliberais, de forma geral, criticavam o sistema jurídico-político da 

Primeira República e consideravam o liberalismo e a democracia incompatíveis com as 

características sócio-culturais do povo brasileiro. Um Estado forte, centralizado e 

autoritário, dirigido por uma elite política e intelectual, seria mais apropriado para 

conduzir as reformas de base necessárias ao país. 

 É contra esse liberalismo “de fachada” da Primeira República - “A democracia 

no Brasil foi sempre um lamentável mal-entendido” (HOLANDA, 1995, p. 160) -, tanto 



43 
 

 
 

quanto contra o autoritarismo antiliberal que se avizinhava com o Estado Novo - “O 

Estado entre nós não precisa e não deve ser despótico” (HOLANDA, 1995, p. 176) – 

que Sérgio Buarque irá se posicionar, fundando-se em uma perspectiva liberal-burguesa 

de cunho democrático
12

. 

 Sob esse contexto mais amplo, as investigações de Raízes do Brasil se voltam 

para o que o próprio Sérgio Buarque denomina a “nossa revolução”, isto é, o processo 

de transformação social que estaria em curso no Brasil, desde pelo menos a metade do 

século XIX. Interessa ao autor não só compreender as implicações desse processo de 

transformação naquele presente histórico do país, como também analisar seus possíveis 

desdobramentos futuros.  

 Para isso, entretanto, Sérgio Buarque considera essencial voltar-se ao passado, às 

“raízes” da sociedade brasileira, ou seja, aos “fundamentos do nosso destino histórico” 

(CANDIDO, 1995, p. 13), para compreender como as formas de vida social (incluídas 

aí as formas de consciência) constitutivas da sociedade colonial ainda informavam e 

condicionavam a realidade presente e poderiam influenciar o futuro do país. 

 Sérgio Buarque analisa esse processo de transformação social “lento e 

concertado” (HOLANDA, 1995, p. 171) como o conflito entre duas ordens distintas, a 

arcaica, ou tradicional, fundada em um patriarcalismo colonial “semifeudal” 

essencialmente ruralista, que resiste à transformação, e a moderna, urbano-industrial, 

liberal e burguesa, que se tenta impor, insurgindo-se contra a primeira.  

 A revolução brasileira, nesse sentido, representaria a dissolução gradual da velha 

ordem colonial e patriarcal, com todas as consequências morais, sociais e políticas daí 

decorrentes (Cf. HOLANDA, 1995, p. 180). Segundo o autor, a “despersonalização 

democrática”, própria à impessoalidade do individualismo liberal, só se consolidaria no 

                                                             
12

 Antonio Candido se refere ao “radicalismo potencial das classes médias”, que, no caso de Sérgio 

Buarque, “... teria o diferencial de ainda voltar-se decididamente para o povo” (CANDIDO, 1995, p.23) 
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país, quando “... os fundamentos personalistas e aristocráticos em que se assenta a nossa 

vida social” fossem superados (ibidem). Os anos 1930, por essa razão, são percebidos 

por Sérgio Buarque, como “... entre dois mundos: um definitivamente morto e outro que 

luta por vir à luz” (ibidem). 

 A velha ordem social precisaria, portanto, deixar de gerar seus efeitos para que a 

nova ordem pudesse consolidar-se. Para que esta nascesse, aquela deveria morrer. E 

essa relação de antagonismo, bem mais do que de prevalência, se estabelece para Sérgio 

Buarque, porque as formas de vida social e de consciência suscitadas pela ordem 

tradicional e nela ainda ancoradas são por ele consideradas inapropriadas e 

incompatíveis com a ordem liberal burguesa e a sociedade urbano-industrial. Em outras 

palavras, as práticas, instituições e valores dessa antiga ordem fundam-se em “fontes 

morais” distintas daquelas implícitas na formação do Self ocidental moderno. 

 No “Prefácio” de Raízes do Brasil, Antonio Candido assinala que, em termos 

metodológicos, a obra de Sérgio Buarque desenvolve-se com base em uma 

“metodologia dos contrários”, alargando e aprofundando o “senso de contrastes” que 

teria marcado o pensamento latino-americano desde Sarmiento, como representação das 

condições antagônicas em que ordens sociais distintas concorrem historicamente (Cf. 

CANDIDO, 1995, p. 12). 

 Embora empregue “conceitos polares”, Sérgio Buarque, de acordo com Candido, 

não opta por nenhum deles, mas busca apreender o processo histórico “pelo jogo 

dialético entre ambos”, que se suscitam e interpenetram mutuamente, o que teria 

conferido ao esquema de interpretação “grande força de esclarecimento” (CANDIDO, 

1995, p. 13). 

 Ainda segundo Candido, a adoção da perspectiva hegeliana de que “todo 

movimento social contém em si já o germe de sua negação”, teria permitido a Sérgio 
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Buarque afastar-se do modelo de “pares mutuamente exclusivos” e alcançar uma 

abordagem mais compreensiva e dialética do processo histórico (CANDIDO, 1995, p. 

13). 

 Não há dúvida de que essa caracterização estabelecida por Antonio Candido da 

metodologia empregada em Raízes do Brasil confere um extraordinário poder de 

apreensão e síntese ao leitor e investigador da obra. Sob muitos aspectos, os 

“subentendidos” tornam-se mais compreensíveis e os contornos temáticos e conceituais, 

mais precisos. Não custa, entretanto, chamar a atenção para algumas sutilezas, que, de 

acordo com o enfoque dado, podem suscitar equívocos e levar a generalizações 

apressadas. 

 Os pares de tipos ideais como “aventureiro e trabalhador” e “semeador e 

ladrilhador” interagem em uma perspectiva sincrônica do processo histórico, e, de fato, 

não são “mutuamente exclusivos”. A existência de um pólo não pressupõe a 

inexistência do outro. Nem um nem outro, “em estado puro”, possuem “existência fora 

do mundo das ideias” e, no mundo real, “... ambos participam em maior ou menor grau 

de múltiplas combinações” ”(HOLANDA, 1995, p. 44). Não há, entre os dois, “... tanto 

uma oposição absoluta como uma incompreensão radical” (ibidem), ou seja, salvo 

engano, os dois não são irreconciliáveis e há, em todo caso, a possibilidade de 

ajustamento. Além disso, se entre “semeador” e “ladrilhador” ou entre “trabalhador” e 

“aventureiro”, Sérgio Buarque certamente “não opta” por nenhum deles e busca 

apreender o processo histórico “pelo jogo dialético entre ambos”, já entre patriarcalismo 

rural e sociedade urbano-industrial, a posição do autor tem lado definido. 

 Outros pares de “conceitos polares”, como “rural e urbano” e “arcaico e 

moderno”, por exemplo, que se referem a formas de vida social e não de personalidade, 

e cujos polos não constituem “tipos ideais” para Sérgio Buarque, são, entretanto, por ele 
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compreendidos como envolvidos em interações sincrônicas e diacrônicas de natureza 

diversa, que mais correspondem ao movimento dialético em si. Nesses casos, um pólo 

surge como negação do outro e a tensão que se estabelece entre eles é antagônica. Há 

coexistência temporária, participação de ambos em arranjos provisórios, mas o devir do 

processo é sempre uma contradição não resolvida, até que um deles consiga impor-se ao 

outro. É precisamente dessa forma que o autor caracteriza o conflito entre a velha e a 

nova ordem no Brasil dos anos 1930. 

 As consequências dessas diferenciações sutis da análise desenvolvida em Raízes 

do Brasil são relevantes, sobretudo para compreender os pressupostos em que se assenta 

a interpretação de Sérgio Buarque sobre o atraso brasileiro e sobre o tipo de 

modernização que o país então atravessava ou deveria atravessar, na visão do autor. 

 Logo no início do primeiro capítulo de Raízes do Brasil, Sérgio Buarque afirma 

que “... a tentativa de implantação da cultura europeia no país é o fato dominante e mais 

rico em consequências nas origens da sociedade brasileira” (HOLANDA, 1995, p. 31). 

Para o autor, “somos ainda hoje uns desterrados em nossa terra”, porque trouxemos para 

cá e insistimos em manter aqui formas de convívio, instituições e ideias de outros países 

(ibidem). Mesmo se obtivéssemos êxito na tentativa de reconstruir, ou até mesmo de 

“elevar à perfeição”, o tipo de civilização de que derivamos, o resultado eventualmente 

alcançado seria parte de “... um sistema de evolução próprio de outro clima e de outra 

paisagem” (ibidem).  

 Sérgio Buarque percebe uma continuidade histórica nessa tentativa de 

implantação da cultura europeia no país, que, em suas origens, teria sido certamente 

conduzida por obra e reflexo da colonização portuguesa, mas que, com o tempo, se teria 

transformado em objetivo próprio da nação brasileira. Persistiria, entretanto, nesse 
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esforço, sempre o desajuste, o deslocamento em relação à realidade própria, tanto 

quanto a impossibilidade de reprodução efetiva do modelo europeu. 

 “Europeu” é aqui compreendido como o portador da “europeidade”, que, mais 

tarde será também o portador da “modernidade ocidental”, e que se transmutará em 

francês, inglês e por fim em norte-americano, evidenciando o vínculo não a um lugar ou 

a uma nação, mas a um “modelo de sociedade”, fundado em valores, princípios e 

aspirações mais ou menos comuns, que se reproduz e se realiza em diferentes países, 

pertencentes, entretanto, a certa matriz histórica e cultural. 

 Ao analisar o processo de modernização então em curso no país, Sérgio Buarque 

considera necessário averiguar em que medida a sociedade brasileira teria conseguido 

“... representar aquelas formas de convívio, instituições e ideias de que somos 

herdeiros” (ibidem). Nesse sentido, para o autor, a modernização brasileira, ou a “nossa 

revolução”, deveria ser compreendida, senão “medida”, pelo menos em certos aspectos, 

pelo êxito da sociedade em reproduzir as formas de vida social e as instituições de sua 

matriz cultural europeia. 

 Sérgio Buarque assinala o fato de que a herança europeia chegou ao Brasil por 

meio de uma nação ibérica, no caso Portugal, que, assim como a Espanha e a Rússia, 

representaria, no cenário europeu de então, uma zona fronteiriça, de transição, do 

“europeísmo” (ibidem).  

 Para o autor, a “cultura da personalidade”, na qual cada um “... é filho de si 

mesmo, de seu esforço próprio, de suas virtudes” (HOLANDA, 1995, p. 33) constituía 

um dos principais fundamentos das formas de vida social nos países ibéricos. Para 

portugueses e espanhois, o círculo de virtudes capitais estaria diretamente relacionado 

ao sentimento da própria dignidade de cada indivíduo, comum a nobres e plebeus, uma 
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ética de fidalgos e não de vilões, que animaria valores permanentes e universais (ibid., 

p. 37).   

 As formas de organização e de associação entre esses povos seriam, por 

consequência, constitutivamente débeis, os laços de solidariedade seriam particularistas 

e estabelecidos mais por vínculos de sentimentos do que de interesse, a estrutura social 

seria tênue, fraca e caracterizada pela falta de hierarquia organizada e pela presença de 

elementos anárquicos, e os privilégios hereditários nunca se teriam enraizado tão fundo 

entre eles quanto entre os povos cuja ordem social expressou mais concretamente os 

caracteres do feudalismo (Cf. HOLANDA, 1995, p. 32-9). 

 Em razão também dessa “cultura da personalidade”, espanhois e portugueses, 

segundo Sérgio Buarque, jamais se sentiriam confortáveis em uma sociedade em que o 

mérito e a responsabilidade individuais, mais do que a obra coletiva, não alcançassem 

pleno reconhecimento. Precisamente por esse motivo, as teorias negadoras do livre 

arbítrio teriam sido sempre encaradas pelos ibéricos com desconfiança e antipatia 

(HOLANDA, 1995, p. 37), e essa mentalidade do livre arbítrio e da responsabilidade 

pessoal se teria tornado “... o maior óbice ao espírito de organização espontânea, tão 

característico de povos protestantes, e, sobretudo, calvinistas” (HOLANDA, 1995, p. 

37-8) 

 A análise de Sérgio Buarque, neste ponto em particular, remete à ética 

protestante de recorte calvinista, fundada na doutrina da predestinação (em oposição à 

doutrina do livre arbítrio), que seria mais afeita ao espírito de organização espontânea, 

particularmente voltada à obra coletiva. É o germe, para Buarque, do associativismo, 

que favoreceria a impessoalidade e a despersonalização democrática, próprias das 

sociedades ocidentais modernas. 
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 A renúncia à “cultura da personalidade”, à “autarquia do indivíduo, em favor de 

algo maior, seria, nas sociedades ibéricas, vista como “virtude suprema entre todas”. A 

obediência, por vezes cega e total, seria considerada exemplo de abnegação ou de 

patriotismo, constituindo-se, desse modo, “... no único princípio político 

verdadeiramente forte para espanhois e portugueses”. A uns e outros seriam 

características tanto “a vontade de mandar” quanto “a disposição para cumprir ordens”, 

o que conviria aos arranjos políticos e sociais de excessiva centralização de poder (Cf. 

Holanda, 1995, p. 39). A obediência regular a normas e instituições impessoais, em que 

prevalece o equilíbrio entre interesses individuais e coletivos e o poder político é 

compartilhado mais ou menos de forma consentida e regulada se lhes afiguraria, dessa 

forma, “impraticável” (ibid., p. 40). 

 Outro fundamento das formas de vida social dos países ibéricos destacado por 

Sérgio Buarque seria a “... repulsa a toda moral fundada no culto ao trabalho” (ibid. p. 

38).  Segundo o autor, espanhois e portugueses jamais teriam absorvido e incorporado a 

“moderna religião do trabalho” ou o “apreço à atividade utilitária”, tal como o fizeram 

os povos protestantes. Para os hispânicos, de acordo com Sérgio Buarque, a “... 

ociosidade seria mais nobilitante do que a luta pelo pão de cada dia”. Todos ansiariam 

por uma vida de “grande senhor”, livre de qualquer esforço ou preocupação, e, desse 

modo, teriam assumido o mesmo ponto de vista da Antiguidade Clássica, segundo o 

qual “... o ócio importa mais do que o negócio” (Cf. HOLANDA, 1995, p. 38). 

 A ética protestante é aqui associada valorativamente às características 

“positivas” da “moderna religião do trabalho” e do “apreço à atividade utilitária”, que, 

por sua vez, constituiriam condições essenciais ao advento da modernidade. 

 Sérgio Buarque observa também uma correlação entre repulsa à moral do 

trabalho e frouxidão da organização e da ordem social: 
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... o esforço humilde, 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. 

Onde prevaleça uma forma qualquer de moral do trabalho 

dificilmente faltará ordem e a tranquilidade aos cidadãos, porque 

são necessárias uma e outra à harmonia dos interesses (ibid., p. 

39)  

  

 Para Buarque, a “forma” adquirida pela cultura brasileira teria vindo dos povos 

ibéricos, sobretudo dos portugueses e, por consequência, os fundamentos da vida social 

desses povos teriam sido reproduzidos pela sociedade brasileira. Não só práticas e 

instituições sociais, com também e particularmente traços de personalidade, formas de 

consciência, valores, princípios e “fontes morais” determinantes para o tipo de 

sociedade que se constituiria no Brasil. 

 Os brasileiros estariam ainda ligados a Portugal “... por uma longa e viva 

tradição capaz de nutrir... uma alma comum, a despeito das diferenças” (ibid., p. 40). A 

interpenetração cultural de lusos, indígenas, negros e mestiços teria sido mediada e de 

certo modo sujeitada por essa mesma forma de cultura (Cf. ibidem), o que se refletiria 

na prevalência da matriz cultural europeia, sobretudo quanto à forma de civilização.  

 No Brasil, a falta de coesão social, lamentada pelos saudosistas das instituições 

monárquicas, não seria, para Sérgio Buarque, “moderna”, mas antes “constitutiva da 

herança ibérica”. Não haveria, portanto, que cogitar da “volta à tradição” como suposta 

alternativa à desordem atribuída ao regime republicano. Tal solução, além de ilusória, 

“... seria também uma manifestação da nossa incapacidade de criar espontaneamente” 

(ibid., p. 33). 
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 Sérgio Buarque, em contraste com Gilberto Freyre, compreende a prevalência do 

elemento português na cultura brasileira de forma mais viva e estrutural – somos ou 

deveríamos ser fundamentalmente europeus, ainda que deslocados da matriz cultural 

que nos originou. Já Gilberto Freyre irá enxergar na sociedade brasileira a constituição 

de outra civilização, com características próprias, diversa da europeia, ainda que o 

português constitua, para ele, o núcleo ao qual o negro, principalmente, e o índio se 

teriam amalgamado. 

 No segundo capítulo de Raízes do Brasil, “Trabalho & Aventura”, Sérgio 

Buarque caracteriza a forma de colonização empreendida pelos portugueses na 

América, com base na tipologia contrastiva de dois “princípios concorrentes” que, 

segundo o autor, regulariam a atividade humana: os tipos ideais do trabalhador e do 

aventureiro (ibid., p. 43-4). A empresa colonial portuguesa, de acordo com essa 

caracterização, não teria sido “um empreendimento racional e metódico” animado pelo 

primeiro daqueles princípios, mas uma iniciativa avançada com desleixo e certo 

abandono, típica do segundo (HOLANDA, 1995, p. 43).  

 Teriam prevalecido, entre os colonizadores portugueses, a audácia, a 

imprevidência, a instabilidade e até mesmo a vagabundagem (Cf. ibid., p. 44), em 

detrimento do esforço metódico, prático, calculado e persistente. A capacidade de ação, 

intensa e voluntariosa em princípio, rapidamente se esgotaria até mesmo “... antes de 

encontrar resistência, no auge da força, sem motivo aparente” (Cf. ibid., p. 46). Essa 

“ética da aventura”, dominante entre os lusos que se dispuseram a vir para a América, 

valorizava sobretudo os esforços e iniciativas direcionados a conquista de recompensas 

imediatas (Cf. ibid., p. 44).  

 A natureza dos empreendimentos coloniais e da exploração agrícola, em 

particular, refletia exatamente esse espírito: tratava-se de extrair o máximo de 
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benefícios, com o mínimo de esforços, no menor tempo possível, de forma que os 

vínculos à terra, à gente e aos lugares se estabelecessem apenas na medida de sua 

essencialidade para o êxito da iniciativa. 

 

No Brasil, o português conquistador e colonizador buscava sem 

dúvida riqueza, mas riqueza que custa ousadia, não trabalho – a 

mesma que havia alcançado nas Índias – na grande lavoura quanto na 

mineração era preciso que o esforço fosse muito simplificado, restrito 

ao estritamente necessário para cada operação (ibid., p. 49) [...] A 

escravidão e a hipertrofia da lavoura latifundiária resultaram na 

ausência de qualquer esforço sério de cooperação nas demais 

atividades produtoras (ibid., p. 57) 

 

 Já o princípio ou tipo “trabalhador”, para Sérgio Buarque, é movido pela “ética 

do trabalho”, “enxerga primeiro a dificuldade a vencer do que o triunfo a alcançar”, 

submete-se ao esforço lento, constante e persistente, preocupa-se com a redução das 

possibilidades de desperdício, tira proveito máximo do que é pouco significativo, 

valoriza principalmente “... os esforços que visam à estabilidade, à paz, à segurança 

pessoal, sem perspectiva de rápido proveito material” (HOLANDA, 1995, p. 44).  

 Sérgio Buarque observa, entretanto, que o tipo aventureiro, embora decisivo
13

, 

não foi o único responsável pelo êxito da conquista e da colonização, nem se expressou 

“em estado puro”, apartado de outras características do tipo “trabalhador”, mas apenas 

prevaleceu sobre estas. Princípio aventureiro que, ainda segundo o autor, também teria 

sido decisivo para o sucesso das iniciativas coloniais de Espanha e Inglaterra (ibid., p. 

45-6). 

                                                             
13

 Em contraposição à tentativa holandesa de colonização, a portuguesa teria alcançado êxito justamente 

por “não terem sabido ou podido manter a própria distinção com o mundo que vinham povoar. Sua 

fraqueza foi sua força” (HOLANDA, 1995, p.64). 
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 No Brasil, contudo, o tipo aventureiro teria ido além e moldado certas 

características da “gente da nossa terra”, como, por exemplo, a “ânsia de prosperidade 

sem custo, de títulos honoríficos, de posições e riquezas fáceis” (Cf. HOLANDA, 1995, 

p. 46).  

 Por outro lado, a acentuação do afetivo, do irracional, do passional, em 

detrimento das qualidades ordenadoras, disciplinadoras, racionalizadoras, durante o 

Período Colonial - “... quer dizer, o contrário do que parece convir a uma população em 

vias de organizar-se politicamente” (ibid., p. 61) -, teria contribuído decisivamente, em 

conjunto com a “cultura da personalidade” e a repulsa ao trabalho, para a falta de 

capacidade de associação entre os elementos empreendedores da sociedade. 

 Para Sérgio Buarque, a ausência da disposição associativa, própria dos países 

anglo-saxões, “seguramente” era o elemento que faltava “... ao bom êxito das formas de 

labor produtivo” no Brasil (Cf. HOLANDA, 1995, p. 59). 

 Tanto os fundamentos da vida social “herdados” da cultua ibérica, quanto as 

características desenvolvidas com base no tipo de colonização que se procedeu no país, 

teriam sido, segundo Sérgio Buarque, ainda reforçados pelo tipo de dominação imposto 

e pelo contato com as outras culturas.  

 A variante lusa do domínio europeu teria sido mais “branda” e “mole”, “menos 

obediente a regras e dispositivos do que à lei da natureza”, tornando a vida na colônia 

portuguesa “... incomparavelmente mais suave, mais acolhedora das dissonâncias 

sociais, raciais, e morais” (ibid., p. 52).  

 Já no que se refere ao contato interétnico e intercultural, a “plasticidade social” 

dos portugueses, decorrente do fato de estes serem já um “povo de mestiços” (ibid., p. 

53), teria contribuído para o “... exíguo sentimento de distância entre os dominadores... 

e a massa trabalhadora constituída de homens de cor”. Segundo Sérgio Buarque, 
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frequentemente as relações entre escravo e senhor “... oscilavam da situação de 

dependente para a de protegido, e até de solidário e afim” e a influência daquele sobre 

este “... penetrava sinuosamente o recesso doméstico, agindo como dissolvente de 

qualquer ideia de separação de castas ou raças, de qualquer disciplina fundada em tal 

separação (ibid., p. 55). Nesse sentido, as famílias senhoriais não ofereciam “... 

obstáculos sérios à influência dos negros escravos”, o que teria facilitado a penetração 

de uma “suavidade dengosa e açucarada” nessas “esferas da vida colonial” (ibid., p. 61). 

 

Sinuosa até na violência, negadora de virtudes sociais, 

contemporizadora e narcotizante de qualquer energia realmente 

produtiva, a “moral das senzalas” imperou na administração, na 

economia e nas crenças religiosas dos homens do tempo (p. 62). 

 

 Além disso, Sérgio Buarque salienta a importância da mestiçagem para o êxito 

da empresa colonial portuguesa na América, considerando-a um “... notável elemento de 

fixação ao meio tropical” (ibid., p. 66). 

 É difícil não apontar as semelhanças, nesse aspecto, entre a interpretação de 

Sérgio Buarque e a de Gilberto Freyre. Todavia, enquanto Freyre vê aí a constituição de 

algo novo, de uma singularidade cultural, Sérgio Buarque percebe justamente um fator 

constitutivo da moral arcaica que impediria a modernização do país. 

 No terceiro capítulo de Raízes do Brasil, “Herança rural”, o enfoque adotado por 

Sérgio Buarque visa a iluminar o embate entre os elementos arcaicos ainda presentes na 

sociedade brasileira e os impulsos transformadores que o país recebia já desde o 

declínio da cana de açúcar e da chegada da Corte portuguesa, em 1808. Para o autor, 

entrechocavam-se, no Império, “dois mundos distintos”, “duas mentalidades que se 

opunham como ao racional se opõe o tradicional, ao abstrato o corpóreo e o sensível, o 

citadino e cosmopolita ao regional e paroquial” (ibid., p. 78).   
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 Este choque representava, para Sérgio Buarque, um sinal eloquente da “... 

imaturidade do país para transformações que lhe alterassem a fisionomia” (ibidem) e da 

“... radical incompatibilidade entre as formas de vida copiadas das nações socialmente 

mais avançadas, de um lado, e o patriarcalismo e personalismo fixados entre nós por 

uma tradição de origens milenares, de outro” (ibid., p. 79). Imaturidade revelada 

também pelo contraste entre o sistema político brasileiro, baseado em filiações e 

lealdades estabelecidas por critérios “personalistas, particularistas e familísticos”, e “os 

sistemas dos países centrais do capitalismo, sobretudo os anglo-saxões” (Cf. ibid., p. 79-

80) 

 A família patriarcal e o ruralismo definiriam, para Sérgio Buarque, a síntese dos 

elementos arcaicos que, entretanto, ainda estruturavam todas as formas de vida social no 

país. No meio rural, a vida era toda regulada pela autoridade incontrastável do senhor de 

terras, não raro movido por uma vontade “caprichosa e despótica” (ibid., p. 80). A vida 

social se organizava em torno do núcleo familiar desse senhor e os laços familísticos e 

de clãs estendiam-se aos agregados e aos escravos, expandindo o círculo familiar e, com 

ele, toda a enorme autoridade do “pater-famílias” (Cf. ibid., p. 81).  

 Segundo Sérgio Buarque, em virtude da presença ainda tão viva dessa 

“organização compacta, única e intransferível”, fundada, sobretudo em laços afetivos, 

predominariam ainda em toda a vida social do país, “... sentimentos próprios à 

comunidade doméstica, naturalmente particularista e antipolítica” (ibid., p. 82), essa 

“mentalidade da casa-grande” (ibid., p. 87), que se caracterizaria por uma “invasão do 

público pelo privado, do Estado pela família”, ainda que, em decorrência das 

transformações sociais, políticas e econômicas em curso desde a Independência, os 

senhores de terras estivessem experimentando um declínio de seu poder (HOLANDA, 

1995, p. 82). 
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 Assim como Gilberto Freyre, Sérgio Buarque também compreende a família 

patriarcal como núcleo e princípio organizador da vida social durante o Brasil Colônia. 

Ambos os autores consideram que essa ordem arcaica entra em processo de dissolução à 

medida que avançam os impulsos modernizantes, ou o que Freyre chama de 

“reeuropeização” do país. Sérgio Buarque, no entanto, mais uma vez toma essa 

dissolução como necessária e bem-vinda, enquanto Freyre irá interpretá-la como o 

desaparecimento de uma formação social singular, que trazia em seu âmago, certas 

características próprias, distintas das do tipo de sociedade que se almejava construir 

com o processo modernizador. 

 No quarto capítulo, “O semeador e o ladrilhador”, Sérgio Buarque aponta 

diferenças entre a colonização portuguesa e a colonização espanhola, indicando que, 

ainda que ambas pertencessem à mesma matriz ibérica, a primeira afastou-se, ainda 

mais do que a segunda, do “europeísmo” de espírito racional e calculista, sobretudo no 

que se refere à forma de ocupação e de dominação impostas por cada uma delas em suas 

respectivas colônias na América. 

 Sérgio Buarque baseia-se em Weber para afirmar que “... a fundação de cidades 

é o meio mais duradouro e eficiente de criação de órgãos locais de poder, ou seja, de 

dominação” (ibid., p. 95). As cidades expressariam, desse modo, o sentido e a finalidade 

do tipo de colonização que se impunha às colônias, e que mais tarde iriam também 

influenciar as formas de vida social que nelas se desenvolveriam. Se mais rígidas e 

racionais ou mais frouxas e desarticuladas, nas esferas estatal, pública e até doméstica. 

 Na América Espanhola, a criação de cidades constituía, segundo o autor, “um 

ato da vontade humana”, cujos planejamento e intenção se expressavam concretamente 

pelo plano regular, pelos traços retilíneos (ibid. p. 96), o centro nítido (ibid., p. 97) e a 

preferência por terras do interior e planaltos (ibid., p. 99). A dominação espanhola, 
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portanto, impunha-se com maior racionalidade e consequência, estabilizando melhor as 

relações de hierarquia e poder no interior da sociedade colonial. 

 Na América portuguesa, em contrapartida, a criação de cidades ocorria “sem 

nenhum rigor, nenhum método, nenhuma previdência, com desleixo” (ibid., p. 110). 

Antes resultado de “feitorização” que de colonização (ibid., p. 107), a colônia constituía 

“simples local de passagem” tanto para o governo quanto para os súditos da Coroa 

portuguesa (ibid., p. 99). Nesse sentido, a dominação se impõe mais como decorrência 

da precariedade e do improviso dos interesses imediatos do que como resultado de 

preocupações de longo prazo. 

 Para Sérgio Buarque, portanto, ambos os tipos de colonização, a portuguesa e a 

espanhola, legaram às civilizações americanas que delas derivaram fundamentos da vida 

social que se afastavam daqueles mais presentes no “centro” da Europa, precisamente 

porque Portugal e Espanha eram, por sua condição geográfica limítrofe no continente 

europeu, portadores apenas marginais da cultura europeia. A “herança” portuguesa no 

Brasil, entretanto, sob certos aspectos como o da criação das cidades, seria ainda menos 

representativa do racionalismo, que mais tarde caracterizaria a modernidade ocidental, 

do que a “herança” deixada pela Espanha em suas colônias. 

 A “invasão do público pelo privado, do Estado pela família”, a que o autor se 

referiu para caracterizar a projeção da família patriarcal e do ruralismo sobre a 

sociedade urbano-industrial então em desenvolvimento no país, é retomada, no capítulo 

“O homem cordial”, para tipificar a conduta do “funcionário patrimonial” como 

expressão e resultado da presença ainda marcante da “herança” familística e 

personalista do Período Colonial. Como o autor afirma, “... para o funcionário 

patrimonial, a própria gestão política apresenta-se como assunto de seu interesse 
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particular; as funções, os empregos e os benefícios que deles aufere relacionam-se a 

direitos pessoais do funcionário e não a interesses objetivos” (ibid., p. 146).  

 Em perspectiva contrastiva, Sérgio Buarque reconstitui o perfil típico do 

burocrata, que diferencia apropriadamente os domínios público e privado (ibid., p. 145), 

e o do “verdadeiro Estado burocrático”, no qual “prevalecem a especialização das 

funções e o esforço para se assegurarem garantias jurídicas aos cidadãos” (ibid., p. 146).  

 O patrimonialismo, para o autor, seria a forma prevalente de relação entre os 

domínios público e privado, que se teria institucionalizado no Brasil como um 

prolongamento dos traços arcaicos da sociedade colonial e que, precisamente por essa 

razão, bloquearia ou pelo menos dificultaria a plena instituição do “verdadeiro Estado 

burocrático” no país. 

 Também derivada até certo ponto do “patriarcalismo rural”, a “cordialidade”, 

enquanto traço distintivo do caráter do brasileiro, não significaria, segundo Sérgio 

Buarque, “boas maneiras”, nem civilidade ou polidez, mas, ao contrário, “a aversão ao 

ritualismo social” (ibid., p. 147). 

 O “homem cordial”, para o autor, sentiria certo pavor de apoiar-se em si mesmo 

em decorrência de sua “mentalidade colonial”, vinculada aos laços de solidariedade 

familísticos e personalistas, em cuja trama se encontraria mais seguro e amparado do 

que se estivesse por conta própria, dependendo unicamente de si, em uma sociedade 

cujos laços de solidariedade se baseassem em interesses, mais do que em afetos (Cf. 

ibidem). 

 Como meio de reproduzir esse entretecimento das relações personalistas, o 

homem cordial, de acordo com Sérgio Buarque, procuraria sempre “estabelecer 

intimidade nos relacionamentos”, por meio do uso de uma “linguagem familiar, 
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emotiva” e de um “tratamento informal”, mais concorde com a ética de fundo afetivo 

(ibid., p. 148) 

 A aversão ao ritualismo manifestada pelo homem cordial geraria reflexos 

também em seu sentimento religioso. Segundo Sérgio Buarque, o “sentimento religioso 

verdadeiramente profundo e consciente” (ibid., p. 150) implicaria uma “noção ritualista 

da vida”. Desse modo, avesso a ritualismos, o homem cordial tenderia a uma 

“religiosidade de superfície”, sem vínculos morais e espirituais profundos. 

 Ao final do capítulo, Sérgio Buarque lamenta a falta de coesão e de disciplina da 

“vida íntima do brasileiro”, que, por isso mesmo não consegue “... envolver e dominar 

toda a sua personalidade, integrando-a, como peça consciente, no conjunto social”. Uma 

das consequências dessa fragilidade vinculativa seria a propensão do brasileiro a “... se 

abandonar a todo repertório de ideias, gestos, e formas que encontre em seu caminho, 

assimilando-os frequentemente sem maiores dificuldades (Cf. HOLANDA, p. 151). 

 No capítulo sexto, “Novos Tempos”, Sérgio Buarque continua desenvolvendo os 

traços distintivos do caráter do brasileiro de certo modo “herdados” da colonização 

portuguesa.  

 A “busca apenas da própria satisfação no trabalho” estaria fundada, sobretudo, 

na “cultura da personalidade”. O objetivo é a realização pessoal, não o resultado 

alcançado, “o fim está em si mesmo e não na obra”. Consequentemente, as atividades 

profissionais no Brasil, segundo Sérgio Buarque, seriam “meros acidentes de percurso” 

na vida dos indivíduos, enquanto entre outros povos elas tenderiam a adquirir uma 

dimensão quase religiosa (Cf. HOLANDA, 1995, p. 155-6).  

 A inclinação à formação bacharelesca e às profissões liberais, tanto quanto a 

propensão ao emprego público, este último como meio de vida definitivo, estável e 
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seguro, decorriam também dessa preeminência da satisfação pessoal em relação à 

utilidade do produto do trabalho (Cf. ibid., p. 157). 

 Para Sérgio Buarque, o “amor pronunciado pelas formas fixas e pelas leis 

genéricas, em detrimento do que é vago, hesitante, fluido”, que, ademais, teria 

contribuído para o sucesso do positivismo no Brasil (ibid., p. 158), refletia de certo 

modo o descompromisso com a finalidade prática do conhecimento, assim como o 

desejo de saber apenas como meio de distinção pessoal. A repulsa ao provisório, 

inconcluso, estaria por sua vez fundada na repulsa ao empenho metódico, persistente e 

pouco recompensador no curto prazo. 

 No último capítulo, “Nossa revolução”, Sérgio Buarque ressalta, entretanto, que 

não há uma “incompatibilidade absoluta” entre a sociedade brasileira e “os ideais 

democráticos”. Algumas características das formas de vida social e de consciência que 

se desenvolveram no país seriam até mesmo favoráveis à incorporação desses ideais. 

Entre elas, o autor destaca a “repulsa dos povos americanos por qualquer organização 

social que se torne obstáculo grave à autonomia do indivíduo”, a “impossibilidade de 

uma resistência eficaz a certas influências novas (por exemplo, o primado da vida 

urbana, do cosmopolitismo), que, pelo menos até recentemente foram aliadas naturais 

das ideias democrático-liberais”, e a “relativa inconsistência dos preconceitos de raça e 

de cor” (Cf. Holanda, p. 184) 

 Sérgio Buarque conclui Raízes do Brasil demonstrando mais uma vez sua 

preocupação com a alternativa antiliberal e autoritária que se configurava no novo 

arranjo institucional do Estado. O autor posiciona-se contrário à adoção de soluções 

prontas, de “esquemas sábios e de virtude provada”, que em tese poderiam dar cabo da 

“desordem” em que o país se encontrava, mas que, no entanto, jamais alcançariam o “... 

mundo de essências mais íntimas”, que, segundo ele, permaneceria, “... intato, 
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irredutível e desdenhoso das invenções humanas”. Para o autor, seria inútil qualquer 

tentativa de solução que ignorasse esse “mundo” e tentasse impor “um compasso 

mecânico e uma harmonia falsa” ao ritmo espontâneo de marchas e contramarchas da 

sociedade brasileira (Cf. ibid., p. 188) 

 Apesar da enorme influência que, desde a sua publicação, Raízes do Brasil 

justificadamente exerceu sobre o pensamento social brasileiro, os pressupostos em que a 

interpretação de Sérgio Buarque se assenta não podem ser compreendidos 

descontextualizados do momento histórico, político e social vivido pelo país em meados 

da década de 1930.  

 A decadência da velha ordem oligárquica, por um lado, e a expectativa de um 

governo antiliberal e autoritário, por outro, estavam presentes todo o tempo como “pano 

de fundo” da análise de Sérgio Buarque, conformando um horizonte de perspectivas que 

refletia o contraste entre passado e presente. Aquele “presente histórico”, entretanto, 

representava, para o autor, um momento de transição na trajetória do país, e os possíveis 

desdobramentos futuros ainda não se haviam afigurado nitidamente. 

 É justamente como horizonte futuro possível, como resultado da “nossa 

revolução”, que Sérgio Buarque antepõe a hipótese da modernidade ocidental à ordem 

arcaica. O passado colonial do país é sobejamente destrinchado pelo autor em todas as 

suas variantes contrárias ao ethos moderno. A preocupação central de Sérgio Buarque é 

a superação da herança ibérica e a realização da sociedade moderna no Brasil. O 

trabalho de Raízes do Brasil, nesse sentido, é, em parte, apontar a incompatibilidade 

entre as “fontes morais” que fundamentaram a sociedade arcaica e que teriam 

continuado a projetar-se sobre as formas de vida e de consciência social, mesmo depois 

da decadência daquele tipo de sociedade, bloqueando com isso o avanço da 

modernidade no país. 
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 Modernidade que, àquela altura, ainda representava apenas uma promessa, uma 

expectativa, não uma realidade, em face de um país ainda essencialmente agrícola e 

rural, não industrializado e, sob diversos aspectos, “atrasado” em relação aos países 

centrais do capitalismo. Desse modo, a modernidade surge como idealização, como algo 

a ser realizado, cuja expressão concreta compreensivelmente vai materializar-se, aos 

olhos dos brasileiros, nas sociedades capitalistas avançadas. 

 A idealização da modernidade (como de resto toda e qualquer idealização) 

obstrui a perspectiva crítica, tanto em relação ao tipo de sociedade que se pretende 

alcançar quanto em relação à forma pela qual o atraso e a velha ordem devem ser 

superados. Essa idealização também abre caminho para que a modernidade seja tomada 

segundo um modelo, um padrão já preestabelecido, o que torna aparentemente supérfluo 

ou inútil o debate em torno das alternativas históricas. 

  Em Raízes do Brasil, a superioridade moral do Ocidente surge implicitamente 

respaldada por avaliações da realidade que conferem à ética do trabalho, ao 

associativismo típico dos países anglo-saxões, à impessoalidade do individualismo 

liberal, ao Estado burocrático e à sociedade urbano-industrial um valor social superior. 

 A caracterização do tipo “trabalhador” proposta por Sérgio Buarque reproduz 

em grande medida os traços arquetípicos do burguês, sobretudo o protestante calvinista 

weberiano. Frente ao tipo “aventureiro”, o “trabalhador” apresentaria características 

mais compatíveis com a modernidade ocidental. Ousado, mas também irresponsável e 

vagabundo, o “aventureiro” se assemelharia à figura do “malandro” brasileiro, o safo, 

pouco afeito ao esforço e ao trabalho, e, portanto, incompatível com as formas de vida 

social modernas. É por isso que muitos são levados a crer na existência de uma “ética 

do trabalho”, do “esforço humilde, anônimo e desinteressado”, como um dos 
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“princípios estruturantes da ação humana”, sem cogitar de outra razão para essa 

existência, como o constrangimento social, ou a dominação simbólica, por exemplo.  

 Essa é precisamente a “singularidade ética modelar e exemplar do Ocidente 

protestante” (SOUZA, 1998, p. 14), apontada por Jessé Souza como presente nas 

interpretações do Brasil de influência weberiana. A herança ibérica passa a ser sinônimo 

de atraso, em contraste com a herança protestante nórdica, constitutiva da 

“mentalidade” moderna.  

 Não há aqui tanto um entrelaçamento de “conceitos polares” ou uma solução de 

compromisso entre tipos ideais, quanto um antagonismo. Sob essa óptica, o atraso 

aparece como reflexo invertido da modernidade, só que idealizado negativamente. Tudo 

que se contrapõe à modernidade (idealizada) é atrasado e precisa ser destruído. Toda 

perspectiva perde o foco, se embaralha, e os contornos que delimitam a condição de 

atrasado e moderno tornam-se imprecisos, indeterminados.  

 O homem cordial é concebido por Sérgio Buarque como uma figura dialética, e 

não como “negatividade pura, entidade amorfa, dominada pelo conteúdo emotivo 

imediato e pela necessidade desmedida de reconhecimento alheio” (SOUZA, 1998, p. 

15). Suas qualidades, no entanto, “tão importantes na criação de uma grande nação nos 

trópicos”, de fato agora são consideradas pelo autor um “obstáculo para a criação de 

uma grande nação moderna” (ibid., p. 16).  

 O burguês protestante calvinista, em contrapartida, constitui a síntese do homem 

moderno, porque encarna todas as qualidades e atributos que, assim como Weber, 

Sérgio Buarque vai entender como essencialmente compatíveis com as modernas 

formas de vida social. Mais uma vez: não que esse tipo humano não possua defeitos, 

mas suas qualidades é que importam, é que têm valor, para as novas formas de vida 
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social. Sob essa perspectiva, a possibilidade de surgimento de uma singularidade 

cultural, ao mesmo tempo moderna e não anglo-saxônica, afigura-se implausível. 

 A argúcia do pensamento de Sérgio Buarque, evidentemente, ultrapassa em 

muito o esquematismo da visão apresentada acima. Como observa Souza, Sérgio 

Buarque indica, no último capítulo de Raízes do Brasil, a necessidade de articulação 

entre o “nosso ser real” e uma “bem-vinda influência do modelo protestante idealizado” 

(SOUZA, 1998, p. 16).  

 Se o objetivo de Sérgio Buarque fosse avaliar criticamente a modernidade 

ocidental, possivelmente ele tivesse alcançado, com sua interpretação dialética, um 

balanço notável sobre as perdas e ganhos da sociedade moderna. Conforme assinala 

Souza, no entanto, talvez não fosse razoável esperar que Sérgio Buarque demonstrasse, 

à época, uma “consciência da ambiguidade constitutiva da herança protestante” 

(ibidem).  

 Em Raízes do Brasil, Sérgio Buarque certamente problematiza a modernização 

brasileira, colocando-a em perspectiva crítica sob um horizonte ainda incerto e 

indefinido, no entanto, a validade aparentemente intrínseca da modernidade ocidental, 

explicitada na obra pelo modelo anglo-saxão, não é problematizada com a mesma 

profundidade. Isso evidentemente não quer dizer que Sérgio Buarque considerasse a 

modernidade ocidental um valor absoluto, ideal e auto-evidente, mas que, em algumas 

passagens de Raízes do Brasil, essa modernidade, justamente por não ser 

problematizada, pode sugerir-se como idealização, um “princípio absoluto”, 

desenraizado de suas condicionantes históricas, políticas e sociais. 

 O que se perde nessa perspectiva, que certamente não é a de Sérgio Buarque, 

mas que Raízes do Brasil pode sugerir em alguns momentos, é que as transformações 

sociais implicam escolhas, e que estas, por sua vez, trazem não apenas ganhos, mas 
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também perdas. Se a modernidade ocidental impõe-se como desejável e até mesmo 

necessária, ela deixa de ser apreendida como uma escolha histórica, com vantagens e 

desvantagens associadas. Deixa-se de articular, além disso, a questão da superação do 

atraso e do avanço para a modernidade aos condicionamentos externos, sobretudo o 

movimento de expansão do capitalismo global, a que ambos os processos estão 

intimamente vinculados, seja material seja simbolicamente. Aqui não só não se percebe 

que a escolha é histórica, como também não se suspeita que ela seja contingente. 

  



66 
 

 
 

CAPÍTULO 3: ATRASO E MODERNIDADE NA PERSPECTIVA DA 

SINGULARIDADE CULTURAL BRASILEIRA 

 

 A despeito do caráter inovador do pensamento de Gilberto Freyre nos anos 1930, 

sobretudo no que se refere ao rompimento com as teses racialistas, a obra do autor 

recebeu críticas ao longo do tempo, muitas das quais justificadas, particularmente 

aquelas relativas à tese de “democracia racial” e seus efeitos nocivos sobre o debate da 

questão racial no país.  

 São justas também as críticas a respeito do paralelismo precipitado que Freyre 

estabeleceu entre estrutura racial e estrutura social e entre miscigenação e 

democratização, e que o teria levado a supor equivocadamente uma continuidade entre 

democracia racial e democracia social.  

 Justifica-se, ainda, a crítica de que, embora Freyre tenha adotado a perspectiva 

de diferenciação entre raça e cultura e superado a noção de hierarquia racial, ele não 

conseguiu desvencilhar-se da noção de hierarquia cultural. De fato, em diversas 

passagens de Casa-grande e senzala e de Sobrados e mucambos, há comparações 

valorativas entre culturas. Para Freyre, por exemplo, “... o índio, precisamente pela sua 

inferioridade de condições de cultura... falhou no trabalho sedentário. O africano 

executou-o com decidida vantagem... por vir de condições de cultura superiores” (Cf. 

ibid., p. 243). 

 Como sugeriu Jessé Souza, pelas ambiguidades e contradições aparentemente 

constitutivas de sua obra, Freyre talvez seja “... o mais complexo, difícil e contraditório 

dentre nossos grandes pensadores” (SOUZA, Maio de 2000, p.69).  

 Souza aponta a “disparidade da obra” de Freyre, como um dos principais 

desafios para o seu entendimento. Nas obras de juventude (entre as quais se inclui Casa-

grande e senzala e Sobrados e mucambos): “tom aberto, propositivo, hipotético”, em 
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que prevalece a dimensão cultural com categoria fundamental de análise e interpretação. 

Nas de maturidade: “espírito de sistema fechado”, “compilação de certezas e de 

sugestões de intervenção prática e política”, conjugados à importância exagerada 

atribuída à “dimensão mesológica” (Cf. ibid., p. 70-1).  

 A disparidade da obra de Freyre, segundo Souza, não significaria, entretanto, um 

corte epistemológico. Freyre teria continuado a ser sempre “... o mesmo pensador 

holista, que pensa a sociedade como um todo orgânico a partir das partes que se 

completam”, e para o qual, “... a hierarquia é o dado central e cada pessoa, grupo ou 

classe, tem o „seu lugar‟”. As formas de “integração harmônica de contrários” e de 

“interdependência e comunicação recíproca entre diferentes” sempre foram mais 

importantes para Freyre do que igualdade política e econômica. (Cf. ibid., p.71).  

 Souza considera Freyre “... talvez o mais „moderno‟ entre os clássicos do 

pensamento social brasileiro”, as questões suscitadas por ele “„ganham‟ ao invés de 

perderem em atualidade” (ibid., p.69). Seria esse o caso das “... brilhantes intuições de 

juventude acerca da especificidade e singularidade da formação social brasileira”, que, 

todavia, transformaram-se, na maturidade, “... em uma ideologia nacionalista e luso-

imperialista de duvidoso potencial democrático” (ibid., p.70).  

 A hipótese de singularidade cultural brasileira a que Souza se refere, presente 

tanto em Casa-grande e senzala quanto em Sobrados e mucambos, constitui um dos 

principais fatores de diferenciação das “obras de juventude” de Freyre em relação a 

Raízes do Brasil. Enquanto Sérgio Buarque percebe uma continuidade histórica na 

tentativa de implantação da cultura europeia no Brasil (conforme já discutido no 

Capítulo 2, “somos até hoje uns desterrados em nossa terra”), Freyre compreende a 
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formação da sociedade brasileira como algo singular, “sui generis” (Cf. FREYRE, 

1999, pg. 8)
14

. 

 Essa diferença marcante de interpretação da experiência social brasileira resultou 

em formas também distintas de percepção, por parte de cada um deles, do atraso 

brasileiro e do processo de modernização do país.  

 É até certo ponto válida a comparação proposta por Roberto Schwarz, de que, 

em Gilberto Freyre, “... o movimento geral é de saudosismo; assistimos à perda 

progressiva de um valor, no caso o nosso passado colonial” 
15

, enquanto em Sérgio 

Buarque, “... o impulso é de superação das origens... e a orientação aponta para o 

futuro” (SCHWARZ, 1999, p.17).  

 É preciso ressaltar, entretanto, que se Freyre tende a idealizar o passado e a 

lamentar a “perda progressiva de um valor” (que, no entanto não parece ser 

simplesmente o “passado colonial”, mas também algo sui generis da experiência social 

brasileira), Sérgio Buarque, por sua vez, conforme discutido no Capítulo II, não 

problematiza a modernidade nem se afasta do pressuposto da superioridade moral do 

Ocidente, quando “aponta para o futuro”. 

  

Casa-grande e senzala 

 

 Casa-grande e senzala foi publicado em 1933, três anos antes de Raízes do 

Brasil. Ambas as obras, portanto, inserem-se sob o mesmo contexto histórico. Ainda 

assim, diferem entre si quanto ao tema central e quanto ao campo de debates a que 

remetem, conquanto uma temática comum e certas ideias próprias da época por vezes as 

aproximem. 

                                                             
14

 Ver BOTELHO, 2010:53 
15

 Grifo do autor 
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 No Prefácio à primeira edição, Freyre afirma que, dentre todos os problemas 

brasileiros que o preocupavam à época, o que mais o inquietava era o da miscigenação 

(FREYRE, 1999, xlvii). Essa referência é fundamental, porque estabelece o pano de 

fundo de toda a obra e a contextualiza nos debates suscitados pelas teorias racialistas do 

fim do século XIX sobre inferioridade racial e efeitos degenerativos da miscigenação. 

 Freyre, influenciado pela antropologia cultural de Franz Boas, introduz em sua 

análise o conceito de “diferenciação entre raça e cultura” como principal argumento 

contra as teses de inferioridade racial do negro e do índio e de degeneração das raças 

miscigenadas. Todo o plano de Casa-grande e senzala assenta-se, segundo o autor, 

sobre dois conceitos fundamentais: diferenciação entre raça e cultura e diferenciação 

entre hereditariedade de raça e hereditariedade de família (ibid., p. xlviii). 

 A falta de “robustez e de eficiência” da população brasileira, traços que 

geralmente eram associados às “sub-raças”, “ao sangue maldito das raças inferiores”, 

não se relacionava, para Freyre, à raça ou à miscigenação, mas às características sócio-

econômicas da empresa colonial e do modo de produção, como a subnutrição (ibid., p. 

li). A sífilis teria sido, entre todas as influências sociais, depois da má nutrição, “... a 

mais deformadora da plástica e mais depauperadora da energia econômica do mestiço 

brasileiro”. Antes de ter-se civilizado, o brasileiro se teria “sifilizado” (ibid., pg. 47). 

 As características negativas geralmente atribuídas ao negro se relacionariam, 

para Freyre, não à raça propriamente, mas à condição social do negro como escravo, 

sobre o qual incidia de modo deformador a força do sistema social da escravidão. (Cf. 

ibid., p.315). Na visão de Freyre, seria “... absurdo responsabilizar-se o negro pelo que 

não foi obra sua nem do índio, mas do sistema social e econômico em que funcionaram 

passiva e mecanicamente” (ibid., p.316). 
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 Sistema social e econômico que, entretanto, redimia, segundo Freyre, também o 

branco: 

Na realidade, nem o branco nem o negro agiram por si, muito menos 

como raça, ou sob a ação preponderante do clima, nas relações de 

sexo e de classe que se desenvolveram entre senhores e escravos no 

Brasil. Exprimiu-se nessas relações o espírito do sistema econômico 

que nos dividiu, como um deus todo-poderoso, em senhores e 

escravos. Dele se deriva toda a exagerada tendência para o sadismo 

característica do brasileiro, nascido e criado em casa-grande, 

principalmente em engenho (ibid., p. 379). 

 

 A influência do sistema de produção econômica sobre a estrutura social e a 

fisionomia moral das sociedades é considerada por Freyre “... poderosa como nenhuma 

na capacidade de aristocratizar ou de democratizar as sociedades; de desenvolver 

tendências para a poligamia ou monogamia; para a estratificação ou a mobilidade”, 

embora sujeita ao concurso e à reação de outros fatores (ibidem). Nesse sentido, as 

formas de sociabilidade que se desenvolveram no país desde o início da colonização 

foram condicionadas, segundo Freyre, pelo sistema de produção econômica, isto é, pela 

monocultura latifundiária.  

 Além disso, o autor destaca como outro fator preponderante no condicionamento 

das relações sociais a “... escassez de mulheres brancas, entre os conquistadores” (Cf. 

ibid., p. xlix), que teria suscitado a necessidade de miscigenação. A formação patriarcal 

no Brasil estaria relacionada, desse modo, menos à “raça” e à “religião” e mais ao modo 

de produção e à experiência de cultura e de organização da família. 

 A introdução da circunstância de “escassez de mulheres brancas”, assim como, a 

referência ao desafio que representou para um país de população relativamente reduzida 

como Portugal o povoamento de um território tão amplo como o de sua colônia na 

América, constituem fatores que, para Freyre, singularizam a forma de colonização que 
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se processou no Brasil tanto quanto a sociedade que surgiu como resultado dessa 

colonização.  

 A “miscibilidade”, segundo Freyre, foi “... o processo pelo qual os portugueses 

compensaram-se da deficiência em massa ou volume humano para a colonização em 

larga escala e sobre áreas extensíssimas” (ibid., p. 9). Miscibilidade que será também 

decisiva para o “equilíbrio de antagonismos” e a “harmonização de contrários”, porque 

atenuará, ou contrabalançará, os efeitos segregatórios e conflitivos entre senhores e 

escravos produzidos pela monocultura latifundiária e escravocrata (ibid., p. l).  

 Apesar desse caráter atenuante da miscigenação, Freyre não descarta, entretanto, 

a existência do conflito social nesse processo, como o demonstra sua referência à 

refutação, por Astrogildo Pereira, da tese de Oliveira Viana sobre a inexistência da luta 

de classes na formação social do Brasil. (Cf. ibid., p. xlix). 

 Em relação à influência do meio físico, Freyre destaca outra característica da 

especificidade da empresa colonial portuguesa na América. “O sistema patriarcal de 

colonização do Brasil, representado pela casa-grande”, caracterizou-se por uma 

“plástica contemporização” entre duas “tendências”: por um lado, “imposição 

imperialista da raça adiantada à atrasada” e de “formas européias (já modificadas pela 

experiência asiática e africana do colonizador)” ao meio tropical, por outro, 

“contemporização com as novas condições de vida e de ambiente” (ibid., p.lii). Freyre 

assinala que, na colonização do Brasil, os portugueses empregaram uma técnica 

econômica e uma política social inteiramente novas, que haviam sido apenas esboçadas 

por eles nas ilhas subtropicais do Atlântico (Cf. ibid., p.17) 

 A “casa-grande”, segundo Freyre, teria “vencido” a Igreja no Brasil, e 

imprimido rumos próprios ao processo de colonização, diversos daqueles perseguidos 

pela ação dos jesuítas: “vencido o jesuíta, o senhor de engenho ficou dominando a 
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colônia quase sozinho. O verdadeiro dono do Brasil. Mais do que vice-reis e os bispos” 

(ibid., p.lvii). 

 Como observou Jessé Souza, Freyre compreende o português como “elemento 

dominante no contato intercultural”, como “motor e idealizador” de todo o processo de 

colonização (SOUZA, 2000, p.76). Nesse aspecto, a perspectiva de Freyre se aproxima 

da empregada por Sérgio Buarque em Raízes do Brasil, inclusive no que se refere à 

“plasticidade” e ao caráter “contemporizador” do português, que teria propiciado a 

interpenetração cultural, ainda que sob formas de sociabilidade constitutiva e 

profundamente desiguais. Freyre, no entanto, diferentemente de Sérgio Buarque, 

compreende o sincretismo cultural como “... o aspecto mais conspícuo da formação 

brasileira”, responsável por “... uma combinação entre Europa e África que logrou 

produzir uma sociedade singular, não redutível a nenhum dos termos que haviam 

participado originalmente da sua formação” 
16

 (Cf. ibidem).  

 Segundo o próprio Freyre, “... a força, ou antes, a potencialidade da cultura 

brasileira parece-nos residir toda na riqueza dos antagonismos equilibrados” (ibid., 

335). A “cultura primitiva”, ameríndia e africana, não se estava “... isolando em 

“bolões duros, secos, indigestos, inassimiláveis ao sistema social do europeu”, nem “... 

muito menos se estratificando em arcaísmos e curiosidades etnográficas”, mas, 

constituía “... presença viva, útil, ativa, e não apenas pitoresca, de elementos com 

atuação criadora no desenvolvimento nacional” (ibid., p. 335).  

 Freyre, entretanto, enfraquece decisivamente a validade do seu argumento 

quando conclui que esse contato intercultural processou-se no Brasil como o encontro 

de “duas metades confraternizantes”, “um ajustamento de tradições e de tendências raro 

entre povos formados nas mesmas circunstâncias”, em que “as relações entre as duas 

                                                             
16

 Sem grifos no original. 
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raças – a conquistadora e a indígena”, não teriam adquirido a mesma intensidade de 

antipatia ou de ódio observada nos países de colonização anglo-saxônica e protestante 

(Cf. ibid., p.159-60). 

 O mesmo enfraquecimento ocorre quando Freyre apõe, ao argumento de que a 

sociedade brasileira que emerge da ordem escravocrata e do patriarcado rural reproduz o 

“equilíbrio de antagonismos” que se engendrou no processo de formação da sociedade 

colonial, a afirmação de que isso não seria de todo prejudicial a uma cultura em 

formação como a brasileira, já que esta se beneficiaria, de um lado, da 

“espontaneidade”, do “frescor de imaginação e emoção” da maioria e, de outro, do “... 

contato, através das elites, com a ciência, com a técnica e com o pensamento adiantado 

da Europa” (ibidem). Freyre considera o contato intercultural uma experiência 

provavelmente sui generis, mas aponta como razão para essa singularidade a 

“liberalidade” do regime e a “fusão harmoniosa” de “tradições antagônicas”. Para o 

autor, apesar do “vácuo” existente entre essas tradições culturais e da deficiência da 

intercomunicação, o “regime brasileiro” seria “... em vários sentidos sociais um dos 

mais democráticos, flexíveis e plásticos” (ibidem). 

 Embora Freyre reconheça, em Sobrados e mucambos, que “... a [cultura] 

conquistada nem sempre dispõe de meios de evitar o desprestígio moral de elementos, 

na aparência decorativos ou exteriores, mas na realidade fundamentais da sua vida e da 

sua economia” (FREYRE, 2000, p. 351), a miscigenação, tal como Freyre a 

compreende, ou seja, como um fator de amortecimento do choque entre as culturas e de 

abrandamento da escravidão, na verdade, poderia muito bem ser compreendida em 

sentido inverso, de uma forma mais insidiosa e vinculante de dominação, que abrangeria 

até mesmo o domínio afetivo e se valeria do amor entre mãe e filho, por exemplo, para 

dissolver o ódio e impedir a radicalização do conflito social. 



74 
 

 
 

 Conforme já discutido, Freyre compreende o colonizador português como o 

elemento dominante no contato intercultural. Nesse sentido, o autor examina os 

“antecedentes e predisposições” do caráter português como meio de conferir 

compreensibilidade ao sentido e às características singulares adquiridas pela 

colonização no país. Segundo Freyre, “... a singular predisposição do português para a 

colonização híbrida e escravocrata dos trópicos” decorreria, em grande parte, de “... seu 

passado étnico, ou antes, cultural, de povo indefinido entre a Europa e a África. Nem 

intransigentemente de uma nem de outra, mas das duas.” (FREYRE, 1999, p. 5). 

Haveria entre os portugueses, uma “... indecisão étnica e cultural entre a Europa e a 

África”, que lhes conferia uma espécie de “bicontinentalidade” (ibid., p. 6).  

 Nesse ponto, a perspectiva de Freyre também se assemelha à de Sérgio Buarque, 

que, entretanto, define Portugal, do ponto de vista cultural, como uma área limítrofe, 

fronteiriça, em relação à matriz cultural europeia. Quanto à “gente portuguesa”, no 

entanto, o caráter constitutivamente dúbio e indefinido ganhará maior contraste e 

ambiguidade valorativa na interpretação de Freyre: “equilíbrio bambo de 

antagonismos”, que resultaria em uma “fácil e frouxa flexibilidade”, contrastada, porém, 

por “dolorosas hesitações”; “uma espécie de riqueza de aptidões”, embora não raro 

fossem “... incoerentes e difíceis de se conciliarem para a expressão útil ou para a 

iniciativa prática” (ibidem).  

 Eça de Queirós, segundo Freyre, teria representado “magnificamente” o “luxo de 

antagonismos no caráter português”, no Gonçalo, de A ilustre casa de Ramires: do 

imediatismo ao esforço duro e persistente, da fantasia ao espírito prático, da vaidade e 

dos escrúpulos de honra à extrema simplicidade, da melancolia à sociabilidade, da 

desconfiança de si mesmo e da covardia ao heroísmo. “Extremos desencontrados de 

introversão e extroversão ou alternativas de sintonia e de esquizoidia” (ibid., p.7). 
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 Para Freyre, esse complexo de antagonismos seria reflexo das pulsões 

simultâneas e ambivalentes de duas culturas: “... a européia e a africana, a católica e a 

maometana, a dinâmica e a fatalista”, presentes no português. Mais: seriam esses 

antagonismos culturais que tornariam compreensível “... o especialíssimo caráter que 

tomou a colonização do Brasil, a formação sui generis da sociedade brasileira, 

igualmente equilibrada em seus começos e ainda hoje sobre antagonismos” (ibid., p. 8). 

 A sociedade colonial no Brasil, segundo a interpretação de Freyre, constituiu-se, 

desse modo, “... agrária na estrutura, escravocrata na técnica de exploração econômica, 

híbrida de índio – e mais tarde de negro – na composição”. No processo de formação 

social, o “exclusivismo religioso” foi, de acordo com o autor, bem mais importante do 

que a “consciência de raça”, esta “quase nenhuma no português cosmopolita e plástico”, 

e a “espada do particular”, por sua vez, mais importante do que a ação oficial. Tudo 

presidido pelo “espírito político e de realismo econômico e jurídico” do português, que 

no Brasil se expressou por meio das grandes famílias proprietárias (Cf. ibid., p. 4). 

  Nesse arranjo, o sistema casa-grande e senzala representou uma “instituição 

total”. Todo um sistema econômico, social e político de produção, trabalho, transporte, 

religião, vida sexual, vida familiar, além de “fortaleza, banco, cemitério, hospedaria, 

escola, santa casa de misericórdia...” (Cf. ibid., p. liii) e sua história social reflete “... a 

história íntima de quase todo brasileiro”.  

 Segundo Freyre, “... nas casas-grandes foi até hoje onde melhor se exprimiu o 

caráter brasileiro: a nossa continuidade social” (ibid., p. lxv). “Instituição total”, cujo 

núcleo constitutivo e irradiador foi a família patriarcal, que desde o séc. XVI, de acordo 

com Freyre, revelou-se “... o grande fator colonizador no Brasil... Sobre ela o rei de 

Portugal quase que reina sem governar” (ibid., p. 18-9). 
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 O sadismo e o masoquismo desenvolvidos nas relações sociais sob essa 

“instituição total” foram, segundo Freyre, também consequência do modo de produção e 

da organização de toda a vida social em torno da família patriarcal, e constituiriam outro 

fator de singularização da experiência social brasileira. Freyre percebe uma 

continuidade ou persistência histórica desse tipo de comportamento, que teria não só 

sobrevivido de certo modo à decadência do patriarcado rural, como também se 

expandido e reproduzido na esfera social ampliada e no campo político. O mandonismo 

seria uma forma de sobrevivência e de reprodução do sadismo dos senhores, enquanto o 

messianismo refletiria o masoquismo, sobretudo, dos escravos negros.  

 A República, recém-saída do regime de senhores e escravos, equilibrava-se, 

segundo Freyre, entre o “sadismo de mando” da tradição conservadora, disfarçado em 

“princípio de Autoridade” ou “defesa da Ordem”, e a “mística revolucionária” 

messiânica, motivada menos pela “... vontade de reformar ou corrigir determinados 

vícios de organização política ou econômica que o puro gosto de sofrer, de ser vítima, 

ou de sacrificar-se”.  Para Freyre, “... no íntimo, o que o grosso do que se pode chamar 

„povo brasileiro‟ ainda goza é a pressão sobre ele de um governo másculo e 

corajosamente autocrático”. (Cf. ibid., p. 52). 

*** 

 Gilberto Freyre interpreta o processo de formação da sociedade brasileira, não 

como mera continuidade da herança ibérica, nem como um processo orientado 

exclusivamente pelo sentido de europeização (ibidem), mas como um fenômeno 

específico e singular, que suscita formas próprias de vida e de consciência social. É por 

isso que o autor se debruça, tanto sobre as condicionantes específicas desse processo de 

formação, como sobre seus produtos singulares, como o sadismo e o masoquismo, por 
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exemplo, que se reproduziriam historicamente em tendências de mando sádico e de 

sacrifício messiânico.  

 Essa perspectiva de interpretação revela-se, sob certos aspectos, mais útil e 

promissora do que as conclusões que dela Freyre extrai, algumas certamente 

estimulantes e dignas de maior aprofundamento, outras, contudo, de valor, no mínimo, 

duvidoso. Não obstante o fato de que Freyre não consegue desvencilhar-se, nem da 

noção de hierarquia cultural, nem da concepção de “integração harmônica de 

contrários”, é precisamente tal perspectiva que lhe propiciará desenvolver, em Sobrados 

e mucambos, uma interpretação do processo de modernização do país menos 

condicionada por uma percepção que, ao mesmo tempo, tende a idealizar a modernidade 

ocidental e a estigmatizar o atraso brasileiro. 

 

Sobrados e mucambos 

 

 O tema central de Sobrados e mucambos, como o próprio subtítulo da obra 

esclarece, são as transformações experimentadas pela sociedade brasileira com a 

decadência do patriarcalismo rural e a ascensão do patriarcalismo, ou 

semipatriarcalismo, urbano, que se acentuou com a chegada da Corte portuguesa ao 

Brasil, em 1808. 

 Segundo Freyre, essa passagem de um tipo de patriarcalismo ao outro 

representou um período de transição para o país, em que se observou tanto continuidade 

no processo de integração e de consolidação da sociedade brasileira, quanto uma 

diferenciação social mais profunda.  

 Período marcado, de acordo com o autor, também pelo “equilíbrio entre duas 

tendências”: a coletivista e a individualista, que acentuaria no brasileiro um dos traços 
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“mais simpáticos” de sua fisionomia moral: “... a capacidade de imitar o estrangeiro e 

de assimilar-lhe os traços de cultura mais finos e não apenas superficiais” (Cf. 

FREYRE, 2000, p. 51-2). 

 Freyre observa que o quase isolamento sob qual até então a colônia portuguesa 

na América se desenvolvera, havia produzido, do ponto de vista europeu, condições de 

vida quase exóticas na sociedade brasileira. O contato com uma nova Europa, agora já 

urbana, industrial e burguesa, teve, segundo Freyre, o caráter de uma “reeuropeização” 

para o pais e, em certo sentido, também de uma “reconquista”, embora já não ibérica, e 

sim, mais propriamente “europeia” (Cf. ibid., p. 336). 

 Essa “reeuropeização”, de acordo com Freyre, processou-se inicialmente mais 

por imitação do que por assimilação, mas também por coação e coerção, meios que 

durante o Império teriam sido empregados pelos ingleses para impor “... uma série de 

atitudes morais e padrões de vida que, espontaneamente, não teriam sido adotados pelos 

brasileiros”, ou pelo menos não com a mesma rapidez com que o foram (ibidem). 

Atitude morais e padrões de vida, que, todavia, interessavam ao “industrialismo europeu 

sobre base capitalista”, por sua “ânsia” ou “fome de mercado” (Cf. ibid., p. 341) 

 Para Freyre, uma vez iniciada essa “reconquista”, ela não se interrompeu mais e, 

segundo o autor, “... ainda hoje nos abafa, embora substituído o europeu da Europa pelo 

quase-europeu dos Estados Unidos da América do Norte” (ibid., p. 337). 

 A reeuropeização do Brasil, de acordo com Freyre, começou por “empalidecer”, 

“acinzentar” as casas, o interior das igrejas, as roupas, retirando-lhes o que neles havia 

de asiático, ou oriental. (ibid., p. 338). Aos quinze anos, segundo o autor, D. Pedro II “já 

se vestia e pensava como velho” e “só se sentia bem vestido à europeia, de acordo com 

a civilização da nova Europa”, isto é, a Europa industrial, urbana e burguesa. Desde 

cedo, o imperador transformou-se em “... uma propaganda viva das modas recentes na 
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Europa” (ibid., p. 340). As crianças em geral haviam-se tornado “mártires” das modas 

europeias de vestuário, sendo obrigadas a vestir-se com roupas inapropriadas para o 

clima do país (ibid., p. 341). A educação também “reeuropeizou-se” e, apesar de ter 

propiciado o contato com “ideias e noções mais exatas do mundo”, também promoveu 

“modas inglesas e francesas”, que agiram no sentido de “artificializar a vida” e de 

“abafar os sentidos” (ibidem). Ideias que, a despeito de haverem transmitido um “falso 

liberalismo” às elites do país, teriam sido benéficas ao desenvolvimento de um novo 

tipo de sensibilidade e cultura e à retomada de uma “espontaneidade intelectual” 

abafada pelo ensino uniformizador dos jesuítas (ibid., p. 343).   

 Segundo Freyre, o brasileiro viveu durante todo o século XIX “sob a obsessão 

dos „olhos estrangeiros‟”, dos “olhos da Europa”, isto é, dos olhos “do Ocidente 

burguês, industrial” (ibid., p. 457).  “Sob o olhar desse ente superior”, o brasileiro 

abandonou gradualmente muitos de seus hábitos tradicionais “... para adotar as 

maneiras, os estilos e o trem de vida da nova camada de europeus que foram se 

estabelecendo nas nossas cidades” (ibid., p. 335). Não só maneiras, mas também gostos: 

“cumprimentar à francesa”, “vestir à francesa”, “falar um pouco de inglês e de francês”, 

“tocar piano em vez de violão”, “comer à francesa”, “à italiana”, “à inglesa”, utilizar o 

mobiliário e os motivos decorativos franceses, ingleses, italianos. 

 Freyre observa, por outro lado, que essa “reconquista” não se deu sem 

resistências, inclusive de ordem cultural. São muitos os relatos apresentados pelo autor 

de médicos que criticavam, à época, a adoção de hábitos e costumes de vestimenta, de 

alimentação e até de higiene que não coadunavam com o clima tropical do país ou que 

se mostravam incompatíveis com as condições de vida existentes (Cf. ibid., p. 340-1).  

 Freyre assinala também que, em consequência da maior europeização e 

urbanização dos estilos de vida, muitos artigos velhos e falsificados passaram a ser 
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preferidos pelo simples motivo de serem europeus. A comida preparada nas casas-

grandes e nos sobrados, embora sob condições de imundície, era mais saudável do que a 

maior parte da que provinha da Europa em forma de conserva (Cf. ibid., p. 366). 

 Do ponto de vista das relações de trabalho e de produção, o processo de 

“reeuropeização” também operou efeitos importantes. A diferenciação das atividades 

produtivas e a necessidade de especialização demandadas pela vida urbana e 

“europeizada” contribuíram para a valorização de habilidades e técnicas, que, a 

princípio, eram dominadas apenas pelos europeus, mas que, com o passar do tempo, 

foram assimiladas pelo “mulato”, inaugurando, assim, uma nova fase na economia, em 

que a perícia técnica do descendente de escravo valorizava-se frente à imperícia do 

descendente de senhor da casa-grande (Cf. ibid., p. 370). Ao lado da “ascensão dos 

bacharéis”, a “valorização do mulato”, conferiu, segundo Freyre, uma nova e mais viva 

dinâmica à mobilidade social. 

 No âmbito das relações estabelecidas pelo poder patriarcal, também ocorreram 

mudanças significativas. O poder, antes ancorado na figura do patriarca, abstraiu-se 

progressivamente e se transferiu para formas mais impessoais, sobretudo o Estado, 

embora ainda aí se fixasse na imagem do Imperador, como grande patriarca da nação 

(Cf. SOUZA, maio de 2000, p. 88).  

 No plano geral, segundo Jessé Souza, Sobrados e mucambos retrata uma 

transformação social de largas proporções no país, que sem dúvida envolveu novos 

hábitos, novos papéis sociais, novas profissões, nova hierarquia social, mas que também 

significou mudanças políticas no âmbito do Estado e econômicas, como a instituição de 

um ainda incipiente mercado capitalista, além de outras, ideológicas e morais 

igualmente importantes, sobretudo relacionadas à prevalência que os valores europeus 
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burgueses foram adquirindo sobre os valores não-europeus da sociedade agrária, como 

fontes morais dos novos princípios de hierarquização social (Cf. ibid., p. 87).  

 Conforme assinala Jessé Souza, a assimilação dos valores da modernidade 

ocidental não se deu, portanto, de modo subordinado aos valores personalistas herdados 

do passado colonial, nem se instaurou como uma segunda ética valorativa, ao lado 

destes últimos, mas, antes, passou a presidir toda a hierarquização da sociedade 

brasileira (Cf. ibid., p. 99). Não que, com isso, o Brasil tenha-se tornado um país 

“moderno”, no sentido ocidental do termo, mas tão-somente que as “fontes morais” 

constitutivas da modernidade passaram a estabelecer a hierarquia valorativa básica das 

formas de vida e de consciência social. 

 O “reeuropeização”, consequentemente, não foi um acontecimento “apenas para 

inglês ver”. Mesmo que a princípio ela tenha assumido um caráter meramente imitativo, 

essa imitação persistiu, renovou-se, ampliou-se, reproduziu-se nos mais diversos 

hábitos, costumes e práticas sociais, permeou gerações e expandiu-se ao ponto de 

impregnar toda a vida social brasileira.  

 A noção de habitus em Bourdieu é bastante esclarecedora a esse respeito. 

Conforme já abordado no Capítulo 1, o habitus, para Bourdieu, constitui um 

“aprendizado não intencional”, não só de disposições e inclinações, mas também de 

“esquemas avaliativos”. A recorrência das práticas sociais, sobretudo ancoradas em 

instituições, mesmo que decorrentes a princípio de impulsos imitativos, impõem-se 

como condicionamento à medida que se reproduzem. A partir de então, todo um sistema 

mutuamente referenciado de disposições e valores se estabelece, não apenas com a 

incorporação do habitus em si, mas, sobretudo, com a incorporação do conteúdo 

valorativo que legitima esse habitus, transformando o que era, até certo ponto, imitação 

consciente em assimilação inconsciente e, por fim, em disposição pré-reflexiva. 
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 A “posse” real ou fictícia desses valores, conforme observa Souza, constituirá o 

principal fundamento de hierarquização de grupos e classes sociais no Brasil, a partir 

dessa época. Hierarquização que passará as estigmatizar os não portadores da “cultura 

europeia”, porque supostamente arcaicos, primitivos, atrasados (Cf. ibidem).  

 Essa “posse” desempenhará justamente o papel de “mascarar” a realidade, no 

sentido atribuído por Bourdieu ao termo, ou seja, no sentido de legitimar, no plano 

simbólico, as relações materiais de dominação, por meio de um mecanismo de 

distinção. O portador da “europeidade” torna-se, desse modo, um ente superior, ao 

menos no plano interno, tal como o próprio europeu o fora a princípio. 

 A mesma hierarquia valorativa, entretanto, em que se funda essa suposta 

superioridade daquele que detém a “posse” dos valores da modernidade, o inferiorizará 

em relação ao “verdadeiro” europeu.  

 Assimilados esses “novos valores burgueses” por meio do habitus, eles 

formarão, segundo Jessé Souza, o “núcleo da ideia de „modernidade‟” no Brasil. 

Modernidade que, a partir de então, se imporá como “princípio ideologicamente 

hegemônico” da sociedade brasileira, impulsionando a “ânsia de modernização” que 

absorverá a sociedade brasileira “... como o princípio unificador das diferenças sociais, 

o princípio em relação ao qual todas as outras divisões devem ser secundárias” (Cf. 

ibid., p.97).  

 Justamente porque a assimilação desses valores burgueses ocorre por meio do 

habitus, estes se refletem “naturalizados” no comportamento dos indivíduos, parecendo-

lhes não só evidentes como próprios. A escolha histórica contingente da modernidade 

ocidental permanece assim, não problematizada, e impõe-se por si só, pelo seu suposto 

valor intrínseco, como um dado a priori, sem que sejam avaliadas conscientemente as 
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perdas e ganhos implícitos nessa escolha, nem que se examinem quem serão de fato 

seus beneficiários. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As interpretações do Brasil, como observa André Botelho, não são "meras 

descrições externas da sociedade”, mas, antes, constituem “um tipo de metalinguagem 

da própria sociedade brasileira”, e operam como “forças sociais” que, direta ou 

indiretamente, “contribuem para delimitar posições” nos campos político e social (Cf. 

BOTELHO, 2010, p. 61).  

 Essas interpretações também não são apenas “sobrevivências do passado”, mas 

informam as escolhas presentes e imprimem sentido às experiências coletivas, enquanto 

formas de interlocução entre diferentes momentos históricos da sociedade brasileira 

(ibid., p.64). 

 Por outro lado, conforme já discutido na Introdução, as interpretações do Brasil, 

enquanto “produções culturais” produzidas no interior da sociedade brasileira, também 

refletem, de alguma forma, a consciência que essa sociedade tem de si mesma. 

 A um intérprete refinado como Sérgio Buarque de Holanda, que sempre 

construiu suas reflexões em tom propositivo, aberto e crítico, certamente não escapou a 

ambivalência das sociedades ocidentais modernas. Em Raízes do Brasil, não lhe 

pareceu, entretanto, necessário problematizar essa ambivalência. Talvez porque esse não 

fosse o seu foco de análise. Talvez porque a enorme disparidade existente entre as 

sociedades modernas e a sociedade brasileira de então o tivessem levado a concluir que 

qualquer modernidade, mesmo que ambivalente, seria bem-vinda, em face de tamanho 

arcaísmo.  

 Escrevendo Raízes do Brasil em 1936, Sérgio Buarque não poderia antecipar 

todas as consequências – sobretudo negativas - do processo de industrialização, de viés 

autoritário, excludente e antidemocrático, que se processou no país a partir do Estado 
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Novo. Para o autor, certamente a superioridade e a exemplaridade moral do Ocidente 

estavam muito mais relacionadas ao seu conteúdo democrático e igualitário do que à 

imposição das relações de dominação próprias do capitalismo.  

 O processo de modernização que efetivamente ocorreu no país privilegiou, 

entretanto, exatamente o desenvolvimento do capitalismo, em detrimento daquele 

conteúdo democrático e igualitário. Para Sérgio Buarque, esse processo de 

modernização estava apenas esboçando-se em 1936, e o que predominava na sociedade 

brasileira ainda eram os traços da herança ibérica e do passado colonial. Já para Gilberto 

Freyre, tal processo estava em curso no país há pelo menos três quartos de século, e os 

valores da civilização burguesa já se haviam imposto como dominantes.  

 Por tudo que se expôs aqui, Raízes do Brasil não pode ser considerada uma obra 

ideológica - aliás, ela está longe disso. Mesmo para Sérgio Buarque, entretanto, talvez 

tenha sido difícil desvencilhar-se do pressuposto de superioridade moral do Ocidente, 

porque, como supôs Freyre, a hierarquia valorativa então dominante na sociedade 

brasileira já se assentava nos valores burgueses, os quais pressupunham essa 

superioridade como “natural” e auto-evidente. 

 A ideologia tem muito mais que ver com o que permanece implícito, não dito, 

encoberto, do que com o que se exprime abertamente. É possível supor que um discurso 

seja explicitamente ideológico, mas a ideologia pressupõe muito mais do que isso. Ela 

precisa, para ser efetiva, alcançar o plano das disposições pré-reflexivas e comandar os 

esquemas de avaliação da realidade, que, uma vez “naturalizados”, já não precisam ser 

explicitados. De outra forma, a ideologia não opera seus efeitos. 

 As obras de Gilberto Freyre, por sua vez, apresentam comparativamente uma 

intencionalidade mais clara e pronunciada. Uma ambiguidade entre radicalismo, na 

questão racial, e conservadorismo, em relação à ordem social e política. Uma possível 
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opção pelo autoritarismo e talvez um compromisso com as oligarquias agrárias do país, 

sobretudo do Nordeste. Como observou Jessé Souza, com a valorização da mestiçagem 

e a atenuação do conflito étnico e de classes (“duas metades confraternizantes”; 

“integração harmônica de contrários”), Freyre combate o vaticínio social-evolucionista 

e social-darwinista de “inviabilidade da civilização nos trópicos” e de inferioridade 

racial dos não-brancos, mas “... apenas inverte especularmente a baixa auto-estima em 

orgulho nacional”, o que não modifica em essência os termos do debate (SOUZA, 2003, 

p.187). 

 Freyre, tal como Sérgio Buarque, não se desvencilha da hierarquia cultural que 

confere superioridade ao Ocidente, no entanto, em vez de compreender a formação da 

sociedade brasileira como uma tentativa perene de reprodução da cultura europeia no 

país, ele interpreta essa formação como um processo que ensejou um tipo singular, 

específico, e não essencialmente europeu de sociedade, até pelo menos o fim do século 

XVIII, quando então essa formação nitidamente passou a ocidentalizar-se. Por isso, 

Freyre considera a modernização brasileira, na verdade, uma “reeuropeização”, que se 

processou já a partir do século XIX, sob a influência de uma Europa individualista e 

burguesa, e que progressivamente impôs como dominante no país o código valorativo 

dessa nova Europa. (Cf. SOUZA, 2000, p.253).  

 A contribuição de Freyre para uma percepção menos ideologizada, tanto do 

atraso brasileiro, como do processo de modernização, está precisamente no fato de que 

ele não atribui à “reeuropeização” um valor intrinsecamente positivo (na mesma medida 

em que nem sempre lamenta a “perda progressiva de um valor”). Para Freyre esse 

processo é ambivalente e constitutivo de uma ambiguidade cultural, e seus efeitos não 

são considerados a priori benéficos nem desejáveis. Essa perspectiva (não devidamente 

explorada por Freyre) reincorpora, à reflexão crítica, os pressupostos de superioridade e 
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de exemplaridade do Ocidente, que, em Raízes do Brasil, permanecem pressupostos 

implicitamente.  

 Essa perspectiva, apenas entrevista por Freyre, pode permitir, se desenvolvida, 

uma apropriação mais crítica e reflexiva, tanto do atraso brasileiro, quanto da 

modernidade ocidental, justamente para delimitar melhor essas noções, para relativizá-

las, ou, em uma palavra, “desnaturalizá-las”. Como assinala Jessé Souza, “... perceber 

aonde temos a aprender com outros povos e sociedades é uma reflexão que deve ser 

simultânea àquilo que devemos rejeitar como impróprio... antes do que tentar soluções e 

sínteses apressadas, precisamos perceber que vale a pena nos propor a pergunta” 

(SOUZA, 1998, p. 30). 

 Não se trata, portanto, de resgatar “a substância do país”, que teria sido 

corrompida pela “reeuropeização”. A modernização brasileira, tal como Freyre já 

observava em Sobrados e mucambos, é constitutiva das formas de vida e de consciência 

social desenvolvidas pela sociedade brasileira. Nenhuma suposição de “purismo 

cultural” ou de “isolamento internacional” se sustentaria diante dos “fenômenos da 

modernidade”, “... ainda que o Imperialismo e a dominação econômica e cultural... 

sejam expressões efetivas dessa mesma modernidade” (Cf. SCHWARZ, 2005, p.114-9). 

 Também não se trata de propor uma “interpretação triunfalista” do atraso 

brasileiro, que deslegitime o “centro” em relação à “periferia”, o “original” em relação à 

“cópia”. (Cf. ibidem). 

 Trata-se, sim, de reconhecer a existência de formas de dominação simbólica que 

impõem implicitamente fontes morais, avaliações da realidade e hierarquias valorativas, 

com base nas quais se atribui um valor diferencial aos indivíduos, às classes sociais e às 

sociedades. Sob a “máscara da neutralidade e da objetividade inexorável”, essas formas 

de dominação simbólica definem “quem é ou não é gente” (Cf. SOUZA, 2003, p.180). 
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 A noção de atraso, como qualquer outra noção implicitamente classificatória, 

pressupõe a existência de uma hierarquia valorativa que define, segundo suas próprias 

referências, a posição ou o status relativo de cada indivíduo, grupo, classe ou mesmo 

sociedade. 

 A hierarquia valorativa que estabelece a classificação das sociedades, de acordo 

com os critérios de modernidade ou atraso, é a mesma hierarquia apontada por Charles 

Taylor como implícita na formação do Self ocidental, isto é, é a hierarquia constitutiva 

da modernidade. 

 As “fontes morais” ou “bens constitutivos” dessa hierarquia (controle da razão, 

interiorização progressiva das fontes de moralidade, etc) são também os mesmos nos 

quais Weber se baseou para considerar a superioridade do Ocidente.  

 Essa hierarquia valorativa foi progressivamente assimilada e incorporada pela 

sociedade brasileira, pelo menos desde a metade do século XIX, quando se desencadeou 

o processo de “reeuropeização”, ou de modernização “de fora para dentro” do país. 

“Gente” era o “europeu”, isto é, o portador da “europeidade”, “... o referente empírico 

de uma hierarquia valorativa peculiar” (SOUZA, 2005, p.181). 

 As imagens negativas, as doutrinas racialistas, o evolucionismo e o darwinismo 

social, o diagnóstico de má-formação histórica, todas essas ideias e representações que, 

ao longo de mais de quatro séculos, condicionaram a memória coletiva e o imaginário 

social brasileiros, serviram amplamente como “suporte simbólico” e elemento 

legitimador dessa mesma hierarquia valorativa que levou à percepção ideológica de 

atraso do país. 

 À medida que o capitalismo promoveu no país a transformação da ordem social 

e a institucionalização do mercado, e o processo de formação do Estado nacional se 

completou, a hierarquia valorativa implícita nas práticas sociais “modernas”, que já 
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vinham sendo progressivamente absorvidas e incorporadas pelos brasileiros, ancorou-se 

também institucionalmente, completando desse modo o processo de “naturalização”, em 

que a correspondência entre realidade material e simbólica torna-se mais estreita e 

“auto-evidente”. 

 O atraso brasileiro passou a ser, então, descontextualizado de suas 

condicionantes históricas internas e externas. A hierarquia entre as nações, por sua vez, 

apareceu como justa, e a superioridade dos países avançados, merecida, a ponto de estes 

passarem a representar um modelo a ser seguido. 

  Como resultado, o brasileiro desenvolveu uma percepção “naturalizada” e 

“implícita” do atraso como algo “evidente” e “indiscutível”, que favoreceu a 

consolidação de “imperativos sistêmicos” como o da modernização, incorporado e 

institucionalizado pelo Estado brasileiro. Implícitos, entretanto, nesse imperativo da 

modernização, restaram inarticulados e encobertos os pressupostos que conferiam 

contornos mais precisos ao tipo de sociedade que se buscava, no caso a capitalista. 

 A “desnaturalização” dos “imperativos sistêmicos” e a explicitação das “fontes 

morais” ou avaliações da realidade neles implícitas, implicam, no caso brasileiro, 

questionar a quem de fato serviu a modernização brasileira, por que essa modernização 

perseguiu determinado modelo de civilização e não outro qualquer, e que tipo de 

sociedade se logrou efetivamente constituir.  

 A mediação consciente do processo de modernização brasileiro poderia ter 

promovido a articulação entre “sentimentos morais” e “conhecimento reflexivo”, e, 

portanto, propiciado, como sugere Jessé Souza, a constituição de uma identidade 

reflexiva, não fragmentada, que, certamente, não teria redundado em baixa auto-estima 

nem em complexo de inferioridade, mas em uma autoconsciência refletida, consciente 



90 
 

 
 

dos pressupostos implícitos nas diferentes escolhas históricas que se apresentaram à sua 

frente. 

 A naturalização do atraso aprisiona o brasileiro no complexo de inferioridade e 

na baixa auto-estima. É justamente a percepção do atraso como implícito, “dado”, e por 

isso mesmo, indeterminado, que o leva a considerar-se, de antemão, inferior aos 

“povos” mais avançados. Como o pequeno burguês, que não consegue sua ascensão 

social, porque o jogo não permite essa possibilidade, o brasileiro está o tempo inteiro 

tentando parecer europeu, civilizado, moderno, enquanto as condições materiais e 

simbólicas bloqueiam o êxito dessa tentativa.  

 A “explicitação de pressupostos”, mais do que desconstruir a “injustiça 

simbólica” do aprisionamento gerado pela percepção do atraso, é necessária para 

superar a “injustiça econômica”, ou seja, as relações de dominação e subordinação 

material que se estabelecem, não só internamente, mas também entre as nações. 

 Os vínculos estruturais entre dominação interna e dominação externa, portanto, 

tem de ser levados em consideração. Não só toda sociedade constrói, como afirma 

Bourdieu, mecanismos “mascaradores” das relações de dominação que operam em 

todas as dimensões sociais, como também esses mecanismos operam para além das 

fronteiras nacionais, produzindo implicações correlatas. O mesmo embate pelo poder de 

definir os esquemas classificatórios, observado por Bourdieu, também se dá, embora em 

outras bases, entre as nações, ainda que esse embate reproduza, no plano internacional, 

o conflito social no interior de cada sociedade. A hierarquia valorativa que preside a 

“atribuição de respeito” ou o “reconhecimento” do valor diferencial de cada sociedade, 

corresponde, em seus termos, à que atribui valor diferencial aos indivíduos. Tanto é 

assim que, o reconhecimento por parte do outro constitui pré-condição essencial para 

atribuição de respeito e afirmação e, nesse sentido, o complexo de inferioridade e a 
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baixa auto-estima do brasileiro também estão vinculados à perspectiva simbólica desse 

“outro”, sob a forma de não reconhecimento, ou de “injustiça simbólica” (neste caso, 

“outro” serão as demais sociedades).  A explicitação dessas “distinções, hierarquias e 

princípios classificatórios” ajudaria a identificar os “operadores simbólicos” que 

“naturalizam” a percepção do atraso e fazem com que o brasileiro considere-se inferior 

aos povos ditos mais avançados. 

 Com esta dissertação pretendeu-se contribuir com a crítica à ideologia do atraso 

brasileiro, ou, mais especificamente, como define Souza, com a recuperação do “quadro 

categorial” a que se referem essas noções “quase naturalizadas” do que é atrasado ou 

moderno, no sentido de tornar possível uma “... relativização deste atraso”, não para “... 

negá-lo ou mascará-lo”, mas para “... torná-lo operacional, determinado, relacionado” 

(Ver Introdução, p.15). Certamente, a análise de um fenômeno tão complexo, 

contraditório e multifacetado não pode ser empreendida senão de forma muito particular 

e provisória. Os elementos trazidos ao debate nesta dissertação, mais do que encerrar 

conclusões, demandam um aprofundamento de investigação e também uma perspectiva 

mais abrangente, que ficam aqui sugeridos como horizonte de pesquisas futuras. 
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