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O Brasl de
Sérgo Buarque de Holanda*

Sérgo Costa**

D os ensaos dos anos 30 promoeram uma renenção ntelectual da nação 
braslera e contrbuíram sgn caamente para construr a (auto)magem 
até hoje assocada ao país. A prmera destas obras é Casa-Grande & Senzala, 

de 19331, na qual Glberto Freyre dssole – ao menos em um plano dscurso – o 
dlema racal do Brasl. Contrarando as representações racstas domnantes à épo-
ca, Freyre mostra que a mscgenação racal não era uma debldade, e sm um snal 
da grandeza do Brasl, já que a mesçagem é justamente o que constuía a den-
dade naconal.

A segunda obra é o ensao aqu apresentado, Raízes do Brasil2. Quando o lro fo pu-
blcado na então captal Ro de Janero, em 1936, o Brasl já era ndependente há mas 
de cem anos. A escradão haa sdo abolda em 1888, o país era uma repúblca for-
mal desde 1889 e apenas começaa a se emancpar da domnação eercda pelas ol-
garquas agráras. Com seu ensao, Sérgo Buarque de Holanda buscaa conceber um 
país lre dos cacques ruras e mostrar que camnho deera ser trlhado pela anga 
colôna para se conerter em uma nação democráca e moderna3. No entanto, o lro 
não constu apenas um projeto normao, é também analíco. Para arcular suas 
sões, Buarque de Holanda mergulhou profundamente na hstóra braslera e de-
senoleu um dagnósco sóco-hstórco que transcenda enormemente as pesqusas 
conduzdas à época. É esta propredade que faz do lro “um clássco de nascença”4. 
O ensao oferece respostas concsas aos desa os analícos e polícos de seu tempo, 
além de captar a tensão, na forma especí ca como se manfesta no Brasl, entre con-
nudade e mudança socal numa perspeca de longa duração.

As quase 30 edções de Raízes do Brasil lançadas até agora em português foram suces-
samente ampladas e corrgdas pelo autor. O lro fo traduzdo para o espanhol, o 
talano, o francês, o japonês e o alemão; em 2012, fo publcada uma ersão em nglês. 
A lteratura secundára correspondente podera preencher uma bbloteca ntera e até 
hoje os crícos têm dscussões acaloradas sobre a nterpretação correta de cada capítu-
lo. Desde 2004 este mesmo uma ersão cnematográ ca, por meo da qual o premado 
dretor Nelson Perera dos Santos qus prestar uma homenagem a Buarque de Holanda. 
Como um lro de quase 80 anos de dade anda é capaz de manter seu “frescor”5? 
Por que é capaz de arrebatar seus letores como poucas obras de não cção? Não 
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este uma resposta smples a estas perguntas. Certamente a bogra a, a mpres-
sonante erudção e a força lterára da escrta de Buarque de Holanda contrbuí-
ram para tal sucesso. Mas é o conteúdo propramente dto de Raízes do Brasil que 
prooca tanto fascíno: trata-se de nada menos do que uma tentaa de superar a 
herança colonal.

Na década de 30, o Brasl já estaa rreerselmente ntegrado haa alguns séculos 
à “moderndade entrelaçada”6 global. Durante o período colonal, o ouro, o açúcar, 
o algodão e mutos outros produtos gerados pelo trabalho de pessoas sequestradas 
na Áfrca e escrazadas nas mnas e plantações brasleras haam facltado a emer-
gênca do captalsmo ndustral e do Ilumnsmo na Europa. Mesmo sob a óca da 
hstóra das deas, o Ilumnsmo, o colonalsmo e a escradão não podem ser enten-
ddos de forma solada. A nal, a percepção colonal do mundo não europeu eerceu 
uma n uênca nquesonáel sobre a concepção lumnsta do ser humano7. Para o 
Brasl que Buarque de Holanda conheca, no entanto, o colonalsmo e a escradão 
haam deado um outro legado. No começo do século XX, quatro séculos depos da 
chegada dos portugueses, o país não apresentaa muto mas do que uma economa 
debltada, uma elte despóca e uma socedade fundamentalmente autortára. Por 
sso, Raízes do Brasil é também uma espéce de manfesto de lbertação por meo 
do qual o autor à época com 34 anos buscaa demonstrar que ao Brasl não deera 
caber apenas o lado sombro da moderndade, o país deera parlhar também das 
conqustas modernas.

Entre 1929 e 1930, Buarque de Holanda eu em Berlm, onde acompanhou o 
começo do m da Repúblca de Wemar e desenoleu a maor parte do seu ns-
trumentáro concetual, sua análse do Brasl8. Nesta época, ele tee um contato 
ntenso com a cêncas socas e a hstóra da Alemanha e se conerteu em um 
obserador ncansáel da da codana em Berlm, Hamburgo e Lepzg. Fo duran-
te estes “deutsche Wanderjahre”9 – estes anos de andanças na Alemanha – que o 
autor desenoleu suas referêncas centras e sua concepção sobre o que era uma 
socedade moderna.

A mpressonante carrera deste clássco moderno não pode ser detalhada aqu. 
Por esta razão, lmto-me a reconstrur algumas edêncas bográ cas e polícas 
de sorte a contetualzar as teses de Buarque de Holanda em seu tempo. Para sso, 
procedo em quatro passos. Em prmero lugar, reconstruo breemente a bogra a 
do autor, especalmente até a publcação de Raízes do Brasil – no caso de Buarque 
de Holanda, bogra a e bblogra a, da e obra estão parcularmente conectados. 
Em seguda, trato da políca nterna braslera e stuo a obra nos debates polícos 
e ntelectuas daquela época. Em tercero lugar, eplcto as teses centras do ensao 
de forma a fornecer alguns parâmetros de orentação da letura. Ao nal, tento 
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nterpretar Raízes do Brasil a parr da perspeca contemporânea, dscundo aí a 
possíel atualdade do lro.

O autor

Sérgo Buarque de Holanda nasceu em uma famíla paulstana de classe méda. Estu-
dou nas melhores escolas da cdade de São Paulo, gozou de uma educação ampla e 
humansta e paralelamente aprendeu francês, nglês e alemão. Desde cedo, a atmos-
fera dnâmca da então cdade de mgrantes eerceu sobre ele uma grande n uênca, 
sto que São Paulo ncara sua ascensão a potênca ndustral e futura metrópole glo-
bal já nos prncípos do século XX. Todo o captal acumulado por meo da eportação 
de café uía para o setor nancero da cdade e daí era nesdo na ndústra emer-
gente. São Paulo era um polo de mgrantes: dos 579 ml habtantes em 1920, 35,7% 
eram estrangeros, proenentes notadamente de Portugal, do Japão, da Espanha, da 
Itála e, em menor escala, também da Alemanha e do Orente Médo10. 

Nas ruas de São Paulo, ganhaa contornos mas claros a tensão entre a olgarqua 
agrára – que segua concentrando o poder políco e econômco – e as emergentes 
classes urbanas. Por um lado, esta agtação socal nquetaa os moradores da cda-
de, como lustra o hstorador urbano Ncolau Secenko:

Essa cdade que brotou súbta e neplcaelmente, como um colos-
sal cogumelo depos da chua, era um engma para seus própros 
habtantes, perpleos, tentando entendê-lo como podam, enquan-
to lutaam para não serem deorados11.

Por outro lado, essa confusão az sera de fomento à cradade cultural e esté-
ca. Por olta de 1920, formou-se em São Paulo o poderoso momento modernsta, 
uma corrente anguardsta que troue à arte e à lteratura brasleras uma autocom-
preensão nédta e abru as portas para noas formas de epressão. Por consegunte, 
a defesa de uma lnguagem arsca propramente braslera, que não apenas mtas-
se a Europa, já era do nteresse de Buarque de Holanda por olta de 1920, quando 
publcou, aos 18 anos, suas prmeras contrbuções no Correio Paulistano. Aos 19, 
já pertenca ao círculo ínmo do momento modernsta, entrando em contato com 
Maro de Andrade, Oswald de Andrade e outras guras-chae da da arsca e cul-
tural braslera. Esta socalzação ntelectual entre modernstas tee um efeto dura-
douro sobre a sua carrera, como reconheceu ele própro:

Modernism meant, most of all, breaking with the formalism of older 
tradions. In studies of folklore, the modernstas turned their aen-
on to the interior of Brazil, away from its Europeanized cies. By 
making Blacks the subject of their art, they declared that not just 
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whites were Brazilian. I carried these concerns into my historical 
works as into others. Raízes do Brasl was an aempt to do some-
thing new, to break with the patrioc glori caon of past heroes, to 
be crical12.

No ano de 1921, Buarque de Holanda mudou-se com sua famíla para o Ro de Janero, 
onde estudou dreto e seguu trabalhando como jornalsta, comentarsta, críco lte-
ráro e edtor. Parcpou das dscussões ntelectuas conduzdas na captal e culou 
um contato ínmo com a cena cultural local, cujos protagonstas ncluíam o poeta 
Manuel Bandera e o pntor D Caalcan13. 

Em 1929, fo nomeado correspondente nternaconal d’O Jornal e enado a Berlm 
para cobrr os acontecmentos na Alemanha, na Polôna e na Unão Soéca, em-
bora nunca tenha consegudo um sto de entrada para este úlmo país, apesar dos 
ntensos esforços. O sgn cado pessoal e pro ssonal dos “deutsche Wanderjahre” 
é nesmáel. Como ounte, Buarque de Holanda frequentou cursos do hstorador 
Fredrch Meneke na Unersdade de Berlm, além de ler as obras de Ernst Kanto-
rowcz, Leopold on Ranke, Carl Schm, Georg Smmel, Ferdnand Tönnes, Werner 
Sombart e Ma Weber. Além dsso, a “ loso a míca e o rraconalsmo”, bem como 
a boema berlnense, dearam uma mpressão marcante: “my best memores are 
sll of the worldly boheman euphora of those last days of the Wemar Republc”14. 

Buarque de Holanda frequentou concertos e eentos, escreeu para a resta Duco – 
uma publcação braslera da Câmara de Comérco Brasl-Alemanha – e traduzu lmes 
alemães para o português, como O anjo azul, uma produção da rede de estúdos UFA 
com Marlene Detrch. 

Nesta época, também conheceu dferentes guras mportantes da cena ntelectual e 
arsca da Alemanha, traando amzade com o escrtor Theodor Däubler e frequen-
tando o círculo acadêmco em torno do poeta Stefan George15. Em dezembro de 1929, 
entrestou Thomas Mann, recém-laureado Nobel de Lteratura, no Hotel Adlon. O es-
crtor contou a Buarque de Holanda sobre sua mãe braslera, que tera nascdo “numa 
fazenda de açúcar ou café”, e dsse que “seu [de Thomas Mann] temperamento pouco 
alemão” sera atrbuíel a estas orgens16.

Em Berlm, Buarque de Holanda fo pa pela prmera ez. De uma relação com Anne 
Margerte Ernst, de Munque, nasceu Sérgo Georg Ernst. No entanto, o contato com 
mãe e lho fo nterrompdo depos de sua olta ao Brasl.

Os anos berlnenses foram especalmente esmulantes em termos polícos. Buarque 
de Holanda acompanhou e narrou atentamente a luta de poder entre estalnstas e 
trotskstas na Unão Soéca, entrestando atores de ambos os lados. Os acontec-
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mentos polícos dentro da Alemanha também foram obserados com atenção. Buar-
que de Holanda descreeu com nquetude a moblzação dos naconal-socalstas e o 
êto de seu pardo, o NSDAP, nas eleções parlamentares de setembro de 1930, nas 
quas o Pardo Nazsta recebeu quase 20% dos otos.

Durante os anos alemães, Buarque de Holanda apurou sua capacdade de obserar e 
analsar com perspcáca ambentes codanos, capacdade esta que marca todo o seu 
trabalho como hstorador e cronsta do tempo. Nada escapaa ao seu olhar atento. 
Admraa os anúncos de procura de parceros na edção domncal do Lokal Anzeige 
e consegua ocultar seu desconcerto dante da busca públca por uma alternaa à 
soldão. Em tudo sso, ele a uma dssocação entre seualdade e moraldade “e mes-
mo o progresso anqulamento de todo o aspecto senmental da da amorosa”17. 
Quanto às relações de gênero, as dferenças entre o Brasl e a Alemanha também 
chamaram sua atenção. Ao obserar casas num domngo anando pelo barro de St. 
Paul, em Hamburgo, admra-se que os homens saam às ruas acompanhados de suas 
namoradas e esposas e conclu:

A mulher já conqustou aqu, em todos os sendos, os mesmo dre-
tos, as mesmas regalas, as mesmas tentações e até as mesmas con-
descendêncas que os homens. Esses “crmes que só se laam com o 
sangue” dos países lanos são acetos aqu como males perdoáes 
e tudo corre no melhor dos mundos possíes18.

Quando oltou para o Ro de Janero, no níco de 1931, Buarque de Holanda já estaa 
“formado”. Connuou a trabalhar como jornalsta e comentarsta, “mas já [estaa] 
pcado pelo desejo de ser hstorador”19. Em todo o caso, carregaa na bagagem um 
etenso manuscrto contendo uma “teora da Amérca”. Embora o manuscrto com-
pleto nunca tenha sdo publcado, dos capítulos de Raízes do Brasil se baseam neste 
materal.

Em 1936, Buarque de Holanda fo nomeado professor assstente na Unersdade do 
Ro de Janero e promodo a professor de hstóra da Amérca no ano segunte. Pa-
ralelamente à carrera unerstára, drga o Departamento de Pesqusa da Bbloteca 
Naconal. Quando a Unersdade do Ro de Janero fo fechada, em 1939, no conteto 
da repressão políca sob Getúlo Vargas, Buarque de Holanda começou a trabalhar 
também no Instuto Naconal do Lro e seguu ao como comentarsta e críco 
lteráro.

Em 1936, casou-se com Mara Améla Alm, com a qual eu junto até morrer em 
1982. Desta unão nasceram sete cranças, nclundo as cantoras e compostoras Ana, 
Crsna e Heloísa (Múcha), bem como Francsco, ou Chco Buarque de Holanda, es-
crtor e ícone da músca braslera.

Review, . 62, n. 1, 
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p. 132.
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A famíla oltou para São Paulo em 1946, onde Buarque de Holanda assumu a dreção 
do Museu Paulsta e passou a leconar na Escola Paulsta de Socologa e Políca. Em 
1957, com a apresentação da gorosa obra Visão do paraíso, assumu a cátedra de 
hstóra da clzação braslera na Unersdade de São Paulo. Nesta unersdade, 
fundou em 1962 o Instuto de Estudos Brasleros (IEB), organsmo muldscplnar 
que contrbuu enormemente para a nstuconalzação e a pro ssonalzação dos es-
tudos brasleros. Em 1969, abandonou a USP e solctou a aposentadora precoce em 
protesto à cassação de colegas pela dtadura mltar.

Além dsso, Buarque de Holanda permaneceu ao de mutas formas, traduzndo, 
redgndo argos de jornal, coordenando a publcação de uma longa sére de lros 
sobre a hstóra da “clzação braslera” e publcando numerosos ensaos e obras 
na dscplna da hstóra. Como professor condado, leconou e proferu conferêncas 
em dersas unersdades estrangeras, nclundo a Unersdade do Estado de Noa 
York (1965), bem como as Unersdades de Yale (1966), Columba e Harard (1965, 
1966)20. Pouco antes de sua morte, fo um dos membros fundadores do Pardo dos 
Trabalhadores, o qual, ao lutar por uma amplação da parcpação políca, ncorpo-
raa – ao menos em termos dscursos – o programa esboçado em Raízes do Brasil. 
Buarque de Holanda deou uma obra monumental, sem a qual uma hstorogra a 
pro ssonal sera mpensáel no Brasl21.

O conteto

Em 1936, quando Raízes do Brasil fo publcado pela Edtora José Olympo no Ro de 
Janero, o país nha menos de 40 mlhões de habtantes, quase 60% dos quas eram 
analfabetos – no Nordeste, este número chegaa a 70%. O Brasl era uma socedade 
agrára pobre; cerca de 70% da população a em zonas ruras, geralmente em con-
dções precáras. A epectaa de da méda era de 42 anos22. O PIB per capita, de 
US$ 1.100, representaa apenas um quarto do PIB argenno e era nferor à maora 
dos demas países lano-amercanos, nclundo Colômba e Peru23.

Em termos polícos, os anos 20 e 30 representam uma ruptura mportante na hstóra 
braslera. Até o m dos anos 20 – ou seja, 40 anos depos da Proclamação da Repú-
blca –, os acontecmentos polícos eram pautados por dsputas entre as dferentes 
olgarquas agráras. Ao mesmo tempo, no entanto, obseraam-se mudanças sgn -
caas: as classes médas urbanas e também os trabalhadores começaam a organ-
zar-se e a protestar publcamente. Em 1922 fo fundado o Pardo Comunsta do Brasl. 
Na mesma época, surgu o Momento Tenensta que, parndo das moblzações de 
joens o cas, fo um catalsador mportante da nsasfação popular em relação às 
olgarquas estabelecdas. Em termos mltares, as dferentes rebelões decorrentes 
do tenensmo fracassaram – tanto em 1922, no Ro de Janero, quanto em 1924, em 

20. Mara O. L. S. Das. 
Sérgio Buarque de 
Holanda: historiador, 
p. 8. In: Mara O. L. 
S. Das. (Org.). Sérgio 
Buarque de Holanda. 
São Paulo: Áca, 
1985, p. 7-60.

21. Para um 
panorama comentado 
das obras de Holanda 
e seu sgn cado 
para a hstorogra a 
braslera, er, Mara 
O. L. S. Das. (Org.). 
Sérgio Buarque de 
Holanda, op. ct.

22. Segundo o 
Instuto Braslero De 
Geogra a E Estasca 
(IBGE). Tendências 
demográ cas. Uma 
análise da população 
com base nos Censos 
Demográ cos de 
1940 e 2000. Ro de 
Janero: IBGE, 2007, 
dados de 1940. 

23. Cf. Maddson 
Agnus. Brazilian 
economic 
performance since 
1500: A comparave 
view. In: <hp://
www.ggdc.net/
maddson/ARTICLES/
Brazl_500.pdf>, 
2000, dados de 1929. 
Hoje, o PIB per capita
braslero é de US$ 
11.340, equalente 
apromadamente 
ao PIB per capita
argenno. Na 
Colômba, esse alor 
chega a US$ 7.748 e, 
no Peru US$ 6.796 
(dados para 2012, 
segundo o Banco 
Mundal  <hp://data.
worldbank.org/>. 
Consultado em 16 
Mar. 2004. 
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São Paulo e Manaus, bem como no caso da Coluna Prestes, que atraessou o Brasl 
entre 1925 e 1927 sob a lderança de Luís Carlos Prestes. Contudo, estes momentos 
abrram camnho para a mudança de poder no ano de 1930.

Enquanto sso, nas dferentes regões do país, cacques locas nstrumentalzaam o 
Estado para sasfazer a nteresses própros. Na cena naconal, as eltes agráras de São 
Paulo – líderes na produção de café – e Mnas Geras – que domnaam a produção 
de lete – se reezaam no poder. Conhecda na hstorogra a braslera como políca 
do café com lete, esta alternânca de poder desmoronou antes das eleções presden-
cas de março de 1930, quando a crse econômca mundal afetou duramente o Brasl 
e especalmente a economa cafeera. Os dos estados mas poderosos e populosos 
não conseguram chegar a um canddato presdencal comum, razão pela qual São 
Paulo apresentou um canddato própro, Júlo Prestes, enquanto Mnas Geras apoou 
Getúlo Vargas, do Ro Grande do Sul. Prestes enceu as eleções por uma pequena 
margem de otos. Um “golpe de Estado”24, que entrou para a hstóra braslera como 
a “Reolução de 1930”, mpedu que o presdente eleto tomasse posse, leando Ge-
túlo Vargas a che ar um goerno prosóro que durara até 1934. Em 1933 fo cono-
cada uma Assemblea Constunte, que promulgou uma noa Constução em 1934 
e, por meo de uma eleção ndreta, concedeu a Vargas um mandato de presdente 
pelos quatro anos seguntes.

No m de 1937, Vargas usou um suposto leante comunsta como preteto para dar 
um golpe com apoo mltar, suspendendo as eleções presdencas mnentes e pro-
mulgando uma constução que efeamente lhe conceda poderes dtatoras. Sob sua 
lderança, o autoproclamado “Estado Noo” ressra até 194525. 

Vargas ncorporou o deáro naconal-populsta como nenhum outro políco braslero 
antes ou depos dele. Autodenomnado “pa dos pobres”, buscou capturar os nte-
resses das noas classes urbanas e, graças à políca de substução de mportações, 
destacou-se como modernzador do país. Durante sua gestão, os dretos socas e tra-
balhstas foram consderaelmente epanddos. Ao mesmo tempo, Vargas nterferu 
na atuação dos sndcatos e oprmu qualquer momento de oposção26.

Depos do desastre deste Estado Noo, os 20 anos seguntes foram marcados por uma 
relaa establdade democráca, alcançada por conta da Constução bastante pro-
gresssta aproada em 1946. O modelo de ndustralzação forçada por meo de nes-
mentos estatas e da substução de mportações fo connuado, e a urbanzação 
também fo ncenada. Depos do golpe de Estado em março de 1964, os mltares de-
ram connudade a esta políca modernzadora e goernaram de forma autortára até 
1985, quando um goerno cl fo eleto de forma ndreta. No entanto, os sucessos po-
lícos da democrazação foram ofuscados pela crse da dída eterna, pela estagnação 

24. Ver Stefan Rnke; 
Frederk Schulze.
Kleine Geschichte 
Brasiliens. Munque: 
Beck, 2013, p. 
134. De Berlm, 
Buarque de Holanda 
acompanhou 
estes eentos e 
regstrou por parte 
dos alemães um 
grande nteresse 
nos problemas do 
Brasl. Mesmo em 
“áros cnemas do 
Kurfürstendamm”, 
aenda central de 
Berlm, os ncdentes 
brasleros eram 
ebdos durante os 
nteralos entre as 
sessões. No entanto, 
Buarque de Holanda 
demonstrou rrtação 
quando os meos 
de comuncação 
alemães retrataram 
os eentos como 
um “golpe”; para 
ele, não se trataa 
de um “abuso de 
poder”, e sm de um 
“restabelecmento 
da stuação normal”. 
Ver Sérgo Buarque 
de Holanda. Como 
repercuram 
na mprensa 
alemã os úlmos 
acontecmentos 
do Brasl. In: Sérgo 
Buarque de Holanda. 
Raízes de Sérgio 
Buarque de Holanda. 
op. ct., p. 282-287. 
Quando Getúlo 
Vargas concedeu a 
s mesmo poderes 
dtatoras, Buarque 
de Holanda se 
dstancou do 
presdente. Ver 
Sérgo Buarque de 
Holanda; Rchard 
Graham,  op. ct., 
p. 7.

25. A despeto 
da den cação 
deológca com o 
fascsmo, a dtadura 
Vargas ncalmente 
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econômca e por uma n ação astronômca. Seguu-se uma fase de “ajustes estruturas”, 
com uma políca de austerdade forçada que fo afrouada apenas no m dos anos 90.

As transformações socas e polícas sofrdas pelo Brasl durante os anos 20 e 30 tam-
bém ecoaram fortemente nos ntensos debates ntelectuas referentes ao passado e 
ao futuro do país. Tal mpressão pode ser reconstruída pela letura de ensaos daquela 
época que apontam para a formação da Nação e do Estado brasleros. Ao mesmo 
tempo, estes ensaos ão além de um projeto de desenolmento do Estado e da 
socedade: buscam conerter uma hstóra marcada por colonalsmo e escradão em 
um relato coerente sobre a construção da moderndade. Em consequênca, os te-
mas tratados são bastante abrangentes – a nal, trata-se de eplcar como progresso 
econômco, coesão socal, nstuções modernas e uma dendade naconal plausíel 
podem ser crados a parr das condções dadas. Estas dscussões reproduzem uma 
ampla gama de posções polícas e deológcas, do fascsmo à apologa de uma reo-
lução em termos marstas-lennstas27.

Esse é o conteto mas amplo no qual Raízes do Brasil dee ser stuado e analsado. 
Para melhor class car o posconamento do lro e do autor, é necessáro menconar 
ao menos três outras obras e suas respecas propostas, das quas Buarque de Ho-
landa por ezes se dstanca eplctamente, embora geralmente o faça de modo ds-
creto. Trata-se de Evolução do povo brasileiro28, de Francsco José de Olera Vanna; 
o já menconado Casa-Grande & Senzala29, de Glberto Freyre; e Evolução políca do 
Brasil, de Cao Prado Júnor.

Apesar de publcado já em 1923, Evolução do povo brasileiro é releante para a nossa 
dscussão porque Olera Vanna fo uma referênca mportante para o momento 
ntegralsta, a arante braslera do fascsmo nos anos 30, opção claramente rejetada 
por Sérgo Buarque de Holanda. Olera Vanna fo nomeado assessor do naconal-po-
pulsta Vargas e entusasmou – entre outros – o pesqusador nazsta Henrch Kreger, 
que ajou até o Brasl durante a Segunda Guerra Mundal para conhecer de perto a 
“questão racal braslera”30. Casa-Grande & Senzala fo publcado em 1933; e, embora 
não o repudasse dretamente, Buarque de Holanda contraraa tanto a nterpretação 
do Brasl quanto o projeto de nação de Freyre31. Fnalmente, Evolução políca do Bra-
sil, publcado em 193332 por Cao Prado Júnor, representa a alternaa marsta que 
Buarque de Holanda gualmente rejetaa.

A “eolução” concebda por Olera Vanna para o poo braslero baseaa-se nas teoras 
do racsmo cen co. De acordo com Vanna, esra na socedade braslera uma cor-
relação posa entre posções socas e “captal eugênco”. A epressão “captal eugên-
co”, proenente do antropólogo francês Georges Vacher de Lapouge, de ne o potencal 
de desenolmento de cada “raça”, e sera genecamente condconado. Segundo esta 

sustentou uma 
posção neutra 
durante a Segunda 
Guerra Mundal. Por 
questões naconas 
e nternaconas, 
no entanto, a 
“neutraldade” fo 
abandonada em 
1942, quando o Brasl 
passou a lutar ao lado 
dos Alados.

26. Depos de um 
prmero goerno que 
totalzou 15 anos, 
Vargas fo reeleto 
presdente em 1950, 
desta ez por meo de 
eleções dretas. Seu 
mandato democráco 
fo nterrompdo 
por seu sucído em 
1954. Ver Sérgo 
Costa. Das polische 
System Brasiliens.
In: Klaus Stüwe; 
Stefan Rnke (Orgs.). 
Die polischen 
Systeme in Nord- 
und Lateinamerika. 
Ene Enführung. 
Wesbaden: VS, 2008, 
p. 114-136.

27. A produção 
ensaísca dos anos 
30 deu níco à 
fase da lteratura 
de formação, que 
durara até os anos 
80. Sua tarefa era 
dupla: ela re ea 
as dscussões sobre 
o naon building 
moderno e ao mesmo 
tempo sera para 
consoldar as cêncas 
socas e humanas na 
medda em que estas 
redgam sua própra 
hstóra nstuconal 
por meo dos ensaos 
produzdos. Depos 
que estas dscplnas 
se consoldaram 
nstuconalmente e 
as constrções globas 
lmtaram à quase 
enção o espaço 
políco e re eo 
de projetos de 
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teora, pessoas brancas apresentaram um “captal eugênco” mas alto e consequen-
temente assumram uma posção socal mas eleada do que “negros” e “mesços”, já 
que estes teram pouco ou nenhum “captal eugênco”. Por esta razão, Vanna acredta 
que a perspeca de conerter o Brasl em uma nação moderna dependera do recru-
tamento de mgrantes “aranos” e da consequente mstura de “raças” para aumentar 
o “estoque eugênco” da população braslera. A posção racsta de Vanna tem uma 
edente naldade políca, serndo para defender os nteresses das olgarquas dom-
nantes perante os noos agrupamentos urbanos que ganhaam sbldade por meo de 
grees e protestos33. O racsmo de Olera Vanna despolza estes protestos ao retratá-
-los como epressão de uma “psco sologa” subersa, “ecessa”, “rregular” e “des-
connua”, cujo maor nmgo sera “[o] poder que mpõe, que ordena, que dscplna, 
que coage, que restrnge, que encarcera [...]”34. 

O autor de Raízes do Brasil opôs-se a essa noção de que o Brasl deera ser drgdo 
por uma elte branca: 

Against Oliveira Vianna’s suggeson that our past and our future 
were Aryan, I placed the inheritance from the Indian and the ma-
meluco35.

É neste ponto que Buarque de Holanda e Glberto Freyre concdem, já que Freyre 
também haa destacado a contrbução de ndígenas e afrcanos para a construção 
do Brasl.

Como aluno do etnólogo Franz Boas, judeu alemão radcado nos Estados Undos, 
Freyre se recusaa a pensar em termos racas. Casa-Grande & Senzala reconstró a 
hstóra do Brasl como uma felz fusão de ndíduos portugueses, afrcanos e ndíge-
nas que teram dado contrbuções complementares à constução do país. Graças à 
sua hstóra, que conecta tanto o leste quanto o oeste da Europa, da Áfrca e da Ása, 
os portugueses teram desenoldo o dom de se msturarem a outros poos. De acor-
do com Freyre, os portugueses teram projetado nas Índas brasleras sua preferênca 
pelas mouras.

No que dz respeto aos ndígenas, o papel da índa é ressaltado – segundo Freyre, 
suas amplas capacdades culnáras e sobretudo seu senso de lmpeza, dlgênca e 
establdade emoconal teram sdo ncorporados à socedade braslera. O índo (ho-
mem), por outro lado, tera marcado o caráter braslero de manera negaa em r-
tude de sua falta de dscplna, bem como de seu desrespeto à propredade prada e 
à ordem da le. Os negros, por sua ez, teram dado forma à conduta eíel e casual 
dos brasleros. Freyre rejeta decddamente qualquer nsnuação de nferordade 
ntelectual entre negros e opna que sua posção socal nferor tera razões mera-
mente hstórcas36. 

desenolmento, o 
campo de estudos da 
formação naconal 
perdeu suas razões 
de esr. Ver Marcos 
Nobre. Depos da 
“formação”. Cultura 
e políca da noa 
modernzação. Piauí, 
n. 34, 2012.

28. Francsco José 
Olera Vanna. 
Evolução do povo 
brasileiro. São Paulo: 
Montero, 1923.

29. Glberto Freyre, 
op. ct.

30. Henrch Kreger. 
Die Rassenfrage in 
Brasilien. Archiv für 
Rassen- und Gesells-
cha sbiologie, . 34, 
n. 1, p. 9-56.

31. A prmera 
edção braslera 
de Raízes do Brasil 
deu níco à sére 
“Documentos 
Brasleros”, 
publcada por 
Glberto Freyre 
na Edtora José 
Olympo. Aqu, 
Holanda anda 
não formula 
eplctamente 
suas objeções à 
romanzação da era 
colonal na obra de 
Freyre.

32. Cao Prado 
Júnor. Evolução 
políca do Brasil e 
outros ensaios. São 
Paulo: Braslense, 
1957 [1933].

33. Nesta 
nterpretação da 
funconaldade 
políca das 
teoras racas de 
Olera Vanna, 
sgo Vanlda Paa. 
Olera Vanna: 
naconalsmo ou 
racsmo? Encontros 
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Quanto ao topos de mesçagem, Buarque de Holanda se dsngue de Freyre em dos 
aspectos crucas – prmero, na dscussão sobre o período colonal e o legado portu-
guês; segundo, na questão do poder políco. Em sua busca por uma jus caa hstó-
rca para o projeto de uma nação mesça, Freyre tende a mnmzar as barbardades do 
período colonal e da escradão. Ele ressalta a promdade socal entre colonzadores 
e colonzados, senhores e escraos, e eslza os portugueses como bons senhores 
colonas. Freyre tampouco tem um projeto políco de ndo que possa transformar 
o Brasl em uma socedade menos assmétrca. Segundo sua concepção, a alegada 
mstura harmônca de etnas já sera por s só justa, como se um poo que enca 
daramente as rtudes desta alegre mstura racal pudesse prescndr da democraca 
políca e da redstrbução materal. Na obra de Holanda, os problemas polícos e so-
cas do Brasl são atrbuídos à colonzação portuguesa. Portanto, Buarque de Holanda 
rejeta radcalmente a concepção dos portugueses como bons soberanos, bem como 
a ealtação da “mesçagem” como alternaa à democraca: Holanda quer superar as 
dstâncas polícas e busca consstentemente o sujeto políco que possa person car 
os nteresses dspersos da maora.

O subtulo orgnal de Evolução políca do Brasil37 já ressaltaa as a ndades teórcas 
do seu autor: Ensaio de interpretação materialista da história do Brasil38. De fato, Cao 
Prado Júnor promoeu a prmera análse marsta da hstóra braslera39, do período 
colonal ao m do Impéro, no século XIX. O ponersmo de Prado Júnor consste em 
nserr a economa colonal do Brasl no conteto da hstóra mundal. Sua debldade 
analíca está na tendênca a eplcar processos polícos por meo de um economcs-
mo. Neste ponto, também, se encontra a prncpal dferença entre o ensao de Prado 
Júnor e Raízes do Brasil. Buarque de Holanda busca as raízes do Brasl não apenas na 
economa como também na políca, à qual atrbu um grande potencal para moldar 
a hstóra. Ele tampouco comparlha com Prado Júnor a dea de que uma socedade 
justa só podera surgr com a superação do captalsmo. O que Buarque de Holanda 
chama de “nossa reolução” corresponde, na erdade, a uma democrazação profun-
da, que leara à superação da hegemona de uma pequena elte. No centro da “reo-
lução” conforme a conceba Buarque de Holanda, portanto, não está a redstrbução 
socal, e sm a neutralzação das assmetras polícas.

O teto 

Em Raízes do Brasil, as possbldades heuríscas do gênero ensaísco são eploradas 
ao mámo. A lnguagem plásca escolhda por Sérgo Buarque de Holanda permte 
conerter crcunstâncas compleas em um ocabuláro de compreensão geral. Assm, 
o autor faz uso de dualsmos como trabalho e aentura, ou semeador e ladrlhador, 
para descreer e p car concsamente os padrões abrangentes de conduta. A pro-
pósto, a tensão entre estes dos polos gerara o momento que leara ao aanço da 

com a Civilização 
Brasileira, n. 3, 1978, 
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detalhes, er Sérgo 
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[1919], p. 180.
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políca do Brasil 
contemporâneo, 
publcada somente 
em 1942. Aqu, 
porém, eu mencono 
apenas o lro menos 
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Júnor, datado do 
ano de 1933, para 
melhor reconstrur o 
panorama ntelectual 
à época da publcação 
de Raízes do Brasil.
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hstóra. Neste caso, o autor recorre, claramente, tanto à metodologa dos pos deas 
de Weber quanto à daléca de Hegel40. 

Quatro moos ou temácas marcam Raízes do Brasil: o sstema colonal português, 
o patrarcado rural, o homem “cordal” e as aporas do lberalsmo braslero. A co-
lonzação portuguesa é dscuda especalmente nos capítulos 1 e 2. No capítulo 4, 
Buarque de Holanda tenta dsngur mas claramente o domíno colonal português 
do espanhol, de modo a destacar aqulo que frequentemente se denomna padrão 
colonal bérco. De acordo com este padrão, os espanhós teram se esforçado para 
“encer e re car a fantasa caprchosa da pasagem agreste”41 em suas colônas. Para 
Portugal, contudo, “a colôna [sera] smples lugar de passagem, para o goerno como 
para os súdtos”42.

Em oposção à éca protestante do trabalho constunte da socabldade norte-euro-
pea, Buarque de Holanda dagnosca nos portugueses uma moral de trabalho pouco 
desenolda, que se ajusta bem “a uma reduzda capacdade de organzação socal”43. 
Tal caracterísca sera hstorcamente condconada; ela re era o fato de que a as-
censão da burguesa portuguesa não haa leado smplesmente à destução da e-
lha elte, mas sm a uma estênca connuada e parastára deste grupo. Este dé ct 
na organzação socal também tera n uencado o domíno colonal do Brasl. Depos 
da chegada dos portugueses à costa braslera, em 1500, a colonzação não tera sdo 
planejada ou pensada: ela “se fez apesar de seus autores”44, já que “aentureros” – e 
não “trabalhadores” – estaram enoldos em tal processo.

Essa aalação geral da colonzação europea apresenta-se, em Raízes do Brasil, tão 
bem fundamentada e documentada quanto possíel nos lmtes de um ensao. A n-
tenção de Holanda não era declarar a colonzação como fracassada mas sm recons-
trur a hstóra colonal analcamente de sorte a fundamentar, a parr de uma pers-
peca de longa duração, sua nterpretação da socedade braslera46. Ele oferece uma 
ntrodução profunda às prácas da admnstração colonal, à performance econômca 
da colôna e também ao da a da de um sstema smlar ao de castas, no qual pes-
soas eram class cadas como brancas, negras ou índas e socalmente posconadas 
conforme estas class cações. Ao mesmo tempo, sempre que o sstema ameaçaa se 
desfazer (por meo de “casamentos mstos”, por eemplo), a le e a burocraca eram 
empregadas para restabelecer a undade desta class cação por caracteríscas socas 
e corporas, como Buarque de Holanda reconstró com precsão.

A conênca entre brancos e negros, senhores e escraos, é detalhada no capítulo 3 
por meo da dscussão do patrarcado rural. Aqu, as propredades ruras são descrtas 
como um sstema fechado no qual fazenderos dspõem de um poder decsóro lm-
tado. Dentro das fronteras de um lafúndo, renaa de fato – e mutas ezes também 
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de jure – apenas a ontade do senhor rural, que decda lremente sobre a da de 
seus famlares, seus escraos e eentualmente também sobre a da dos trabalha-
dores “lres” que am na fazenda. Buarque de Holanda mostra que o patrarcado 
rural marcou o período colonal no Brasl como nenhuma outra nstução socal e fo 
leado ao parosmo no Nordeste braslero, durante os séculos XVI e XVII, nos enge-
nhos de cana-de-açúcar. Quando Raízes do Brasil fo publcado, a morfologa e as es-
truturas do patrarcado rural no nordeste já haam sdo nesgadas em detalhe por 
Freyre. Como o própro Buarque de Holanda constata, porém, Freyre opta por uma 
perspeca oltada para o passado, “o que sere, em suma, para conclar entre s as 
mas ásperas contradções”46 e eslzar, de manera harmônca, a stuação precára 
nos engenhos. Em Raízes do Brasil, no entanto, o patrarcado rural é analsado a parr 
de uma perspeca críca ao poder, segundo a qual este patrarcado não represen-
tara apenas um fenômeno rural como também um padrão connuo de eercíco do 
poder. A nal, a hegemona do patrarcado rural deblta o desenolmento de uma 
burguesa urbana, com sua cultura políca lberal. Segundo Buarque de Holanda, no 
ácuo políco decorrente da nestênca de uma burguesa urbana prospera a dtadu-
ra das fazendas com a forma de eercíco do poder que lhes era própra:

A famíla patrarcal fornece, assm, o grande modelo por onde se hão 
de calcar, na da políca, as relações entre goernantes e goerna-
dos, entre monarcas e súdtos.47

Como sstema abrangente de poder, o patrarcado forma o meo no qual se desen-
ole o “homem cordal”. O “homem cordal” é o núcleo analíco deste ensao e é, 
portanto, etensamente eplcado em termos concetuas e analícos. Ele corres-
ponde smultaneamente a um po deal socopscológco e a um padrão de socabl-
dade. Por meo do “homem cordal”, Buarque de Holanda não buscou destacar nem 
a generosdade, nem a nocênca dos brasleros. Tampouco se trata de uma genleza 
no sendo de uma smpaa rtualzada. Buarque de Holanda entende por “corda-
ldade” a tentaa constante de personalzar todas as nterações nterpessoas: em 
prmero plano deem estar os senmentos, não o anonmato da ordem legalzada 
que promete tratar a todos como guas. O “homem cordal” quer ser chamado pelo 
prmero nome – de preferênca, por um dmnuo com “nhô” ou “nhá” – e não quer 
ser tratado como apenas mas um entre mlhões de cdadãos. Ele corresponde a um 
sstema políco no qual apenas amzades e lealdades pessoas são releantes, porque 
as decsões tomadas sob n uênca das emoções não precsam segur uma le ou uma 
argumentação unersal; sua jus caa é sempre pessoal e parcular. A reprodução 
de herarquas do poder anda de mãos dadas com este padrão políco:

In a cordial society, universal principles cease to be a right and 
become an authenc punishment for those who don’t occupy the 
superior ranks of the mulple hierarchies that organize social ex-
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changes, or for those who don´t have contacts in the centers of 
power 48.

Ao mesmo tempo, a ação do “homem cordal” é a únca resposta promssora à ncer-
teza jurídca. A nal, esta é a únca estratéga sensata perante nstuções estatas que 
não funconam segundo os prncípos presíes das normas escrtas e que, ao con-
tráro, são controladas por funconáros “patrmonas”, cujo objeo é mplementar 
os nteresses “dos laços de sangue e de coração”49. Neste ambente de nstabldade 
normaa e nstuconal, o “homem cordal” busca ofuscar os con tos, conerter 
desconhecdos em amgos e nterpretar os benecos estatas no sendo de faores e 
retrbuções50. Quando assm mesmo surgem con tos, falta o repertóro nstuconal 
e pessoal necessáro para resolê-los de manera pací ca e argumentada, razão pela 
qual os con tos, no geral, termnam de forma trágca. Portanto, a predsposção à 
olênca não é o oposto da cordaldade: a olênca é caracterísca necessára e ne-
rente ao “homem cordal” na medda em que qualquer antagonsmo é nterpretado 
como ameaça à estênca deste modelo de personaldade e socabldade.

Valores e dscursos lberas não deeram ter espaço em uma socedade domnada 
pela arbtraredade e pelo famlsmo. No entanto, Buarque de Holanda consdera que 
em toda a Amérca Lana, e não apenas no Brasl, recorrer à retórca lberal é um 
nstrumento ndspensáel de legmação – e este é posselmente o paradoo mas 
ardloso abordado no lro. Na Amérca Lana, as nações recém-ndependentes se 
constuíram como Estados soberanos em consonânca com o modelo do state buil-
ding europeu. A nal, era necessáro mtar os angos mpéros colonas, em seus a-
lores e nstuções, para poder lbertar-se deles. Segundo Holanda, porém, faltaam à 
hstóra lano-amercana as duras lutas pelo progresso lberal, das quas haam sur-
gdo na Europa tanto os noos atores polícos quanto as consequentes mudanças na 
estrutura de poder do Ancien Régime.

Na Amérca Lana, o lberalsmo fo transmdo como uma mera fórmula, a ser rees-
da pelas eperêncas hstórcas locas: 

As palaras mágcas de Lberdade, Igualdade e Fraterndade sofre-
ram a nterpretação que pareceu ajustar-se melhor aos nossos e-
lhos padrões patrarcas e colonas...51

Neste caso, o lberalsmo como dscurso se separou da democraca como forma efea 
de goerno. Ao m e ao cabo, uma pequena mnora, que haa lderado os momen-
tos de ndependênca, até resgatou e fez uso da retórca da lberdade, mas connuou 
a agr de manera despóca. O lberalsmo como dscurso e a democraca como forma 
de conênca políca só poderam ser conclados depos de uma reolução a longo 
prazo e de uma tomada do poder pelo poo. Segundo Buarque de Holanda, portanto, 
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a reolução democráca deera ocorrer a longo prazo na medda em que a ancora-
gem da democraca em países como o Brasl demandara tanto a transformação das 
estruturas de poder assmétrcas quanto uma mudança na estrutura de personaldade 
do “homem cordal”. Por consegunte, a reolução assm concebda pressupõe mu-
danças “socogenécas” e “pscogenécas”52.

77 anos depos

Depos de áras págnas dssertando sobre Raízes do Brasil, a pergunta aparece aqu, 
certamente, com atraso. Anda assm é netáel: o lro em questão anda é atual? 
De que manera o repertóro analíco de Raízes do Brasil ajuda-nos a compreender 
um país cuja população beraa os 200 mlhões em 2013? Trata-se de um país e-
tremamente desgual, mas que já deou de ser pobre faz tempo: sua economa é a 
seta maor do mundo. O Brasl também já não é uma socedade rural: mas de 80% 
dos brasleros em em cdades. No país das eportações prmáras, o setor agráro 
é (mas uma ez) poderoso; porém, connua sendo apenas mas um entre mutos 
grupos de n uênca – não se trata mas de uma olgarqua, e sm de um lobby. Mesmo 
no questo relações de gênero, o Brasl aançou notaelmente nas úlmas décadas. 
Connuam a esr desgualdades, mas estas não são muto mas acentuadas do que 
na Alemanha. Hoje, os casas passeando por Hamburgo proaelmente não causaram 
qualquer admração ao nosso autor. O que, então, nos ensna a obra de Buarque de 
Holanda sobre o Brasl contemporâneo?

Esta pergunta remete a dos planos de re eão dsntos. Trata-se, em prmero lugar, 
de uma letura lteral que quesona se e como as lnhas de argumentação anda con-
nuam áldas. O segundo plano de re eão consste da letura a contrapelo de Raízes 
do Brasil, segundo o gro desconstrusta que se obsera, hoje, em áros campos 
das cêncas socas e das humandades. Neste âmbto, concetos como naconalda-
de, democraca e unersalsmo – que antes parecam parar acma das crcunstâncas 
temporas e espacas – são radcalmente hstorzados e ancorados na geogra a.

As pesqusas referentes aos quatro moos menconados se desenoleram dsn-
tamente. O debate sobre a colonzação portuguesa, por eemplo, oferece hoje – em 
parte, graças aos trabalhos do própro Buarque de Holanda – uma magem do período 
colonal e da escradão muto dsnta à que nha o autor em 1936. Especalmente a 
complea negocação das herarquas socas e de poder, bem como os momentos 
de oposção ao regme colonal, são, hoje, muto mas que conhecdos que nos anos 
1930. Mesmo assm, a hstorogra a moderna con rma amplamente as nstuções 
descrtas por Holanda no que dz respeto aos dferentes padrões de colonzação -
gentes nas Amércas – eceção feta à representação um tanto atáca dos portugue-
ses como croncamente desorganzados. O moroso camnho rumo à ndependênca, e 
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daí rumo ao estabelecmento da Repúblca, também fo ntensamente estudado nos 
úlmos anos. O grande sgn cado atrbuído por Buarque de Holanda tanto à trans-
ferênca da corte portuguesa para o Ro de Janero em 1808 quanto ao mpéro bra-
slero (1822-1889) para a formação do Estado fo recorrentemente comproado e 
con rmado pela hstorogra a recente. Igualmente comproadas e con rmadas são 
suas mpressões sobre o pooamento do nteror braslero. O tom desms cador 
com que se refere aos prmeros eploradores, os Banderantes, é noador e connua 
sendo segudo até hoje pela hstorogra a correspondente.

Mutas décadas depos da publcação de Raízes do Brasil, o patrarcado rural seguu, 
anda, sendo um tema central da cênca políca braslera que nesgou a persstên-
ca políca (e também as transformações) deste fenômeno atraés de concetos como 
coronelsmo, clentelsmo e caudlhsmo. A epectaa de Buarque de Holanda de que 
o despertar políco das classes urbanas e a unersalzação da parcpação políca 
enfraqueceram o poder do patrarcado rural, de algum modo se cumpru. Hoje, mas 
de 70% dos brasleros têm o dreto (na erdade, o deer) de otar – por olta de 
1930, eram apenas 5%. Em termos polícos, o patrarcado rural eerce, no mámo, 
um papel resdual. É certo que a corrupção, o neposmo e os negócos líctos anda 
estem, mas não deem ser nterpretados como mera remnscênca do passado, e 
sm como uma caracterísca estrutural da políca moderna, como mostra repedas 
ezes mesmo a hstóra recente da Alemanha, justamente o Estado de dreto que 
Buarque de Holanda tomaa como modelo.

O tercero tema prncpal do lro, o “homem cordal”, leou pracamente à fundação 
de uma escola (ou melhor, duas escolas) dentro dos estudos brasleros. A prmera 
arante nterpretaa se concentra no “homem cordal” como padrão socopsco-
lógco e o transforma em núcleo da dendade braslera, que permanece constante 
com o passar do tempo. O “homem cordal”, neste caso, não é o produto hstórco de 
relações socas concretas, como enfazaa Buarque de Holanda, e sm uma síntese 
a-hstórca e essencalsta de supostas caracteríscas brasleras53.

A segunda arante nterpretaa quesona especalmente qual é o padrão de so-
cedade que se esconde por detrás do “homem cordal”, persegundo os obstáculos 
nstuconas e socas que d cultam a mplementação de normas unersas no Bra-
sl (e também na Amérca Lana) e bloqueam assm a consoldação dos dretos de 
cdadana54.

Estudos mas recentes nesse campo apontam para as lmtações analícas dos en-
foques que partem de uma separação smplsta entre famíla e Estado, legaldade e 
legaldade, nteresses parculares e normas unersas, pré-moderndade e modern-
dade, como postulaa Buarque de Holanda com base em Ma Weber. Especalmente 
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no campo d socologa e da antropologa, pesqusas mostram como normas abstratas 
só são aldadas no conteto de nterpretações e negocações nterpessoas. Parale-
lamente ao dscurso mpessoal do dreto ou da burocraca estatal, portanto, ocorre 
um processo socal de nterpretação de normas, no qual o captal cultural e socal, as 
emoções, as preferêncas pessoas, as redes e as habldades de negocação desempe-
nham um papel central. Neste ponto, o “homem cordal” é apenas em parte uma pe-
culardade do Brasl pré-moderno. Mas adequado sera dzer que cordaldade, con-
forme de nda por Buarque de Holanda, é um elemento constuo da socabldade 
humana e que se manfesta, anda que com dferentes graus, em todas as socedades, 
ndependentemente do grau de moderndade que se lhes atrbua. Estudos recentes 
referentes à crculação de mercadoras em metrópoles lano-amercanas – nclundo 
notebooks, smartphones e outros produtos “transnaconas” – lustram a d culda-
de de sustentar dcotomas como legal versus legal, tradconal versus moderno. Tas 
casos mostram que os crcutos e canas posselmente responsáes por transportar 
esses produtos – do local de produção, em um etremo do mundo, até o consumdor 

nal, nas perferas das grandes cdades lano-amercanas – subertem as fronteras 
concetuas, mas também jurídcas, entre economa formal e nformal, entre a legal-
dade, a legaldade e mesmo a crmnaldade55.

Ao temazar os paradoos que acompanham a mportação de alores lberas em uma 
socedade (pós-)colonal, Buarque de Holanda faz uso daqulo que oltou a ganhar 
releânca nos debates culturas de hoje sob o nome de mmesmo ou mtação (mi-
micry)56. Nos anos 70 e 80, o críco lteráro braslero Roberto Schwarz57 analsou de 
manera com propredade a mtação políca da Europa na Amérca Lana. Schwarz 
mostra que o jogo da mtação precsa ser compreenddo no conteto da reprodução 
do poder: por um lado, a dealzação da Europa como fonte dos alores modernos 
autêncos representa uma submssão políca da elte braslera e lano-amercana 
à Europa. Por outro lado, as deas mtadas têm um efeto nterno smlar ao de uma 
deologa que legma a domnação de uma elte supostamente europezada sobre 
uma massa ampla e (anda) “não europezada”. 

Fnalmente, cabe apresentar o resultado da letura a contrapelo de Raízes do Brasil, 
a parr da metodologa desconstrusta. A tese do orentalsmo de Edward Sad e 
a referênca feta por Stuart Hall à dcotoma the west vs. the rest eplctam de ma-
neras dsntas e complementares como as cêncas humanas e socas modernas se 
serram de dáros de agem, mtologas e narraas relgosas para estabelecer uma 
dsnção radcal entre a Europa “clzada” e “moderna” e o resto do mundo “não 
clzado” e “arcaco”. Esta dsnção que tem um alor fundante para as dscplnas 
cen cas modernas constu anda hoje um pressuposto mplícto da maor parte 
das teoras socas gentes58. Se consderado apenas em sua forma tetual, Raízes do 
Brasil deera ser sto como um eemplo que con rma a representação dcotômca 
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entre uma Europa moderna e um resto do mundo arcaco. A nal, Buarque de Holanda 
atrbu à Europa a eclusdade para de nr o que é ordenado, moderno e democrá-
co. De acordo com esta nterpretação, a socedade braslera representara o “outro” 
dcotômco: ela sera amorfa, arcaca e autortára. Vsto desta óca o Brasl é uma có-
pa malfeta da Europa a ser retrabalhada e retocada de acordo com a matrz orgnal. 

No entanto, uma críca equlbrada não pode dssocar tetos de seus contetos. É 
sabdo que Raízes do Brasil não nasceu num colóquo pós-estruturalsta no lmar do 
Século XXI. É, antes, uma resposta aos desa os polícos do seu tempo – a propósto, 
muto proaelmente a melhor resposta possíel. Vsto desta manera, Buarque de 
Holanda desconstró os dscursos de poder dos olgarcas, dos racstas, dos româncos 
naconalstas. Neste processo, a dealzação da Europa é o preço netáel da posção 
por ele adotada: a “Europa hper-real”59 era o ponto de fuga necessáro para orentar 
o projeto de construção de uma socedade moderna onde colonalsmo, escradão e 
patrarcado rural haam deado tantos escombros .

Se hoje, 77 anos depos da publcação de Raízes do Brasil, lançamos uma mrada sobre 
o país, a conclusão é clara. Entre os quatro deas de socedade obserados nos anos 
30 e lustrados pelas já menconadas obras de Olera Vanna, Glberto Freyre, Cao 
Prado Júnor e Sérgo Buarque de Holanda, são as concepções de Holanda que mas se 
apromam do Brasl moderno e urbano no ano de 2013.

É erdade que o pensamento de Olera Vanna nsprou goernantes autortáros 
como Getúlo Vargas e Golbery do Couto Sla, o estrategsta políco da dtadura m-
ltar60. No entanto, seu projeto racsta de socedade nunca se concrezou. A nação 
mesça dealzada por Freyre tee um papel hstorcamente decso na superação 
do racsmo bológco, e o dscurso da mesçagem connua n uencando a automa-
gem de mutos brasleros. Contudo, no Brasl atual, as etncdades e raças que o ds-
curso da mesçagem buscou unr parecem querer encontrar seus lugares parcula-
res no âmbto das representações mulétncas e mulrracas da nação. Tas grupos 
energam, no dscurso da mesçagem, acma de tudo uma deologa que legma 
a opressão de negros e ndígenas. A superação de uma socedade de classes, que 
de certa forma está conectada à perspeca marsta de Cao Prado Júnor, tam-
pouco se concrezou. Mesmo assm, o apelo à superação das desgualdades socas 
mas grtantes no âmbto do sstema captalsta  – como pareca preferr Buarque de 
Holanda – tem um espaço destacado na agenda políca do Brasl contemporâneo. 
Como no caso dos alores lberas do século XIX, trata-se aqu da dealzação de um 
mundo (anda?) muto dstante e alheo à realdade epermentada pelos brasleros 
em sua da dára.
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