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Raízes do Brasil

1 Fronteiras da Europa

1.1 Mundo novo e velha civilização.

A tentativa de implantação da cultura europeia em extenso território, dotado de condições 
naturais, se não adversas, largamente estranhas à sua tradição milenar, é, nas origens da sociedade 
brasileira,  o fato dominante e mais rico em consequências. Trazendo de países distantes nossas 
formas  de  convívio,  nossas  instituições,  nossas  ideias,  e  timbrando  em  manter  tudo  isso  em 
ambiente muitas vezes desfavorável e hostil, somos ainda hoje uns desterrados em nossa terra.

1.2 Personalismo exagerado e suas consequências: tibieza do espírito 
de organização, da solidariedade, dos privilégios hereditários.

1.3 Falta de coesão na vida social.

1.4 A volta à tradição, um artifício.

É significativa, em primeiro lugar, a circunstância de termos recebido a herança através de 
uma nação ibérica. Quais os fundamentos em que assentam de preferência as formas de vida social 
nessa região indecisa entre a Europa e a África?

Ninguém desenvolveu ao extremo uma cultura da personalidade,  que parece constituir  o 
traço mais decisivo na evolução da gente hispânica, desde tempos imemoriais. Para eles, o índice do 
valor de um homem infere-se, antes de tudo, da extensão em que não precise depender dos demais, 
em que não necessite de ninguém, em que se baste. Cada qual é filho de si mesmo, de seu esforço 
próprio, de suas virtudes.

É disso que resulta largamente a singular tibieza das formas de organização, de todas as 
associações que impliquem solidariedade e ordenação entre esses povos.

Os privilégios hereditários, que, a bem dizer, jamais tiveram influência muito decisiva nos 
países de estirpe ibérica, pelo menos tão decisiva e intensa como nas terras onde criou fundas raízes 
o feudalismo, não precisaram ser abolidos neles para que se firmasse o princípio das competições 
individuais. A frouxidão da estrutura social, à falta de hierarquia organizada devem-se alguns dos 
episódios mais singulares da história das nações hispânicas, incluindo-se nelas Portugal e Brasil. Os 
elementos anárquicos sempre frutificaram aqui facilmente,  com a cumplicidade ou a indolência 
displicente das instituições e costumes.

A falta de coesão em nossa vida social não representa, assim, um fenômeno moderno. E é 
por isso que erram profundamente aqueles que imaginam na volta à tradição, a certa tradição, a 
única defesa possível contra nossa desordem. Os mandamentos e as ordenações que elaboraram 



esses eruditos são, em verdade, criações engenhosas do espírito, destacadas do mundo e contrárias a 
ele.

1.5 Sentimento de irracionalidade específica dos privilégios e 
das hierarquias.

O mundo era organizado, na Idade Média, segundo leis eternas indiscutíveis. O entusiasmo 
que pode inspirar hoje essa grandiosa concepção hierárquica, tal como a conheceu a Idade Média, é 
em realidade uma paixão de professores

No fundo, o próprio princípio de hierarquia nunca chegou a importar de modo cabal entre 
nós. Toda hierarquia funda-se necessariamente em privilégios. E a verdade é que, bem antes de 
triunfarem no mundo as  chamadas  ideias  revolucionárias,  portugueses  e  espanhóis  parecem ter 
sentido vivamente a irracionalidade específica, a injustiça social de certos privilégios, sobretudo dos 
privilégios  hereditários.  O  prestígio  pessoal,  independente  do  nome  herdado,  manteve-se 
continuamente nas épocas mais gloriosas da história das nações ibéricas.

Toda gente sabe que nunca chegou a ser rigorosa e impermeável a nobreza lusitana.

1.6 Em  que  sentido  anteciparam  os  povos  ibéricos  a  mentalidade 
moderna.

Sabemos que, em determinadas fases de sua história, os povos da península deram provas de 
singular vitalidade, de surpreendente capacidade de adaptação a novas formas de existência. Que 
especialmente em fins do século XV puderam mesmo adiantar-se aos demais Estados europeus, 
formando unidades políticas e econômicas de expressão moderna. Mas não terá sido o próprio bom 
êxito dessa transformação súbita,  e talvez prematura,  uma das razões da obstinada persistência, 
entre eles, de hábitos de vida tradicionais, que explicam em parte sua originalidade?

No caso particular de Portugal, a ascensão, já ao tempo do mestre de Avis, do povo dos 
mesteres e dos mercadores citadinos pôde encontrar menores barreiras do que nas partes do mundo 
cristão  onde o  feudalismo imperava  sem grande  estorvo.  Por  isso,  porque  não  teve  excessivas 
dificuldades a vencer,  por lhe faltar  apoio econômico onde se assentasse de modo exclusivo,  a 
burguesia mercantil não precisou adotar um modo de agir e pensar absolutamente novo, ou instituir 
uma nova escala de valores, sobre os quais firmasse permanentemente seu predomínio. Procurou, 
antes de associar-se às antigas classes dirigentes, assimilar muitos dos seus princípios, guiar-se pela 
tradição,  mais  do  que  pela  razão  fria  e  calculista.  Os  elementos  aristocráticos  não  foram 
completamente alijados e as formas de vida herdadas da Idade Média conservaram, em parte, seu 
prestígio antigo.

A verdadeira, a autêntica nobreza já não precisa transcender ao individuo; há de depender 
das suas forças e capacidades, pois mais vale a eminência própria do que a herdada.

1.7 O trabalho manual e mecânico, inimigo da personalidade

A “inteireza”,  o  “ser”,  a  “gravidade”,  o  “termo  honrado”,  o  “proceder  sisudo”,  esses 
atributos que ornam e engrandecem o nobre escudo, na expressão do poeta português Francisco 
Rodrigues Lobo, representam virtudes essencialmente inativas, pelas quais o indivíduo se reflete 
sobre si mesmo e renuncia a modificar a face do mundo. A ação sobre as coisas, sobre o universo 
material, implica submissão a um objeto exterior, aceitação de uma lei estranha ao indivíduo. O 
trabalho manual e mecânico visam a um fim exterior ao homem e pretende conseguir a perfeição de 



uma obra distinta dele.
É compreensível, assim, que jamais se tenha naturalizado entre gente hispânica a moderna 

religião do trabalho e o apreço à atividade utilitária. Uma digna ociosidade sempre pareceu mais 
excelente, e até mais nobilitante, a um bom português, ou a um espanhol, do que a luta insana pelo 
pão de cada dia.

Onde prevaleça uma forma qualquer de moral do trabalho dificilmente faltará a ordem e a 
tranquilidade entre os cidadãos, porque são necessárias, uma e outra, à harmonia dos interesses. O 
certo é que, entre espanhóis e portugueses, a moral do trabalho representou sempre fruto exótico. 
Não admira que fossem precárias, nessa gente, as ideias de solidariedade.

1.8 A obediência como fundamento de disciplina

À autarquia do indivíduo, à exaltação extrema da personalidade, paixão fundamental e que 
não tolera compromissos, só pode haver uma alternativa: a renúncia a essa mesma personalidade em 
vista de um bem maior. Por isso mesmo que rara e difícil, a obediência aparece algumas vezes, para 
s povos ibéricos, como virtude suprema entre todas. E não é estranhável que essa obediência – 
obediência cega, e que difere fundamente dos princípios medievais de feudais de lealdade – tenha 
sido até agora, para eles, o único princípio político verdadeiramente forte. Não existe, a seu ver, 
outra sorte de disciplina perfeitamente concebível, alem da que se funde na excessiva centralização 
de poder e na obediência.

2 Trabalho e Aventura

2.1 Portugal e a colonização das terras tropicais

Nenhum  outro  povo  do  Velho  Mundo  achou-se  tão  bem  armado  para  se  aventurar  à 
exploração  regular  e  intensa  das  terras  próximas  à  linha  equinocial,  onde  os  homens  depressa 
degeneram, segundo o conceito generalizado na era quinhentista.

Essa  exploração  dos  trópicos  não  se  processou,  em  verdade,  por  um  empreendimento 
metódico e racional, não emanou de uma vontade construtora e enérgica: fez-se antes com desleixo 
e certo abandono.

2.2 Dois  princípios  que  regulam  diversamente  as  atividades  dos 
homens

Nas formas de vida coletiva podem assinalar-se dois princípios que se combatem e regulam 
diversamente as atividades dos homens. Esses dois princípios encarnam-senos tipos do aventureiro 
e do trabalhador. Para uns, o objetivo final, a mira de todo esforço, o ponto de chegada, assume 
relevância tão capital, que chega a dispensar, por secundários, quase supérfluos, todos os processos 
intermediários. Seu ideal será colher o fruto em plantar a árvore.

Esse  tipo humano ignora  as  fronteiras.  No mundo tudo se  apresenta  a  ele  em generosa 
amplitude e, onde quer que seja erija um obstáculo a seus propósitos ambiciosos, sabe transformar 
esse obstáculo em trampolim.  Vive dos  espaços  ilimitados,  dos  projetos  vastos,  dos  horizontes 



distantes.
O trabalhador, ao contrário, é aquele que enxerga primeiro a dificuldade a vencer, não o 

triunfo a alcançar. O esforço lento, pouco compensador e persistente, que, no entanto, mede todas as 
possibilidades de esperdício e sabe tirar o máximo proveito do insignificante,tem sentido bem nítido 
para ele. Seu campo visual é naturalmente restrito. A parte maior do que o todo.

Entre  esses  dois  tipos  não  há,  em  verdade,  tanto  uma  oposição  absoluta  como  uma 
incompreensão radical. Ambos participam, em maior ou menor grau, de múltiplas combinações e é 
claro que, em estado puro, nem o aventureiro, nem o trabalhador possuem existência real fora do 
mundo das ideias. Mas também não há dúvida que os dois conceitos nos ajudam a situar e a melhor 
ordenar nosso conhecimento dos homens e dos conjuntos sociais. E é precisamente nessa extensão 
super-individual que eles assumem importância inestimável para o estudo da formação e evolução 
das sociedades.

Na obra da conquista e colonização dos novos mundos coube ao “trabalhador”, no sentido 
aqui compreendido, papel muito limitado, quase nulo.

A ânsia de prosperidade sem custo, de títulos honoríficos, de posições e riquezas fáceis, tão 
notoriamente característica da gente de nossa terra, não é bem uma das manifestações mais cruas do 
espírito de aventura? Não raro nossa capacidade de ação esgota-se nessa procura incessante, sem 
que a neutralize uma violência vinda de fora,  uma reação mais poderosa; é um esforço que se 
desencaminha antes mesmo de encontrar resistência,  que se aniquila no auge da força e que se 
compromete sem motivo patente.

E, no entanto, o gosto da aventura, responsável por todas essas fraquezas, teve influência 
decisiva (não a única decisiva,é preciso, porém, dizer-se) em nossa vida nacional. Favorecendo a 
mobilidade  social,  estimulou  os  homens,  além disso,  a  enfrentar  com denodo  as  asperezas  ou 
resistências da natureza e criou-lhes as condições adequadas a tal empresa.

Nesse  ponto,  precisamente,  os  portugueses  e  seus  descendentes  imediatos  foram 
inexcedíveis. Procurando recriar aqui o meio de sua origem, fizeram-no com uma facilidade que 
ainda  não  encontrou,  talvez,  segundo  exemplo  na  história.  Onde  lhes  faltasse  o  pão  de  trigo, 
aprendiam a comer o da terra. Aos índios tomaram ainda instrumentos de caça e pesca, embarcações 
de casca ou tronco escavado, que singravam os rios e águas do litoral, o modo de cultivar a terra 
ateando primeiramente fogo aos matos.

2.3 Plasticidade social dos portugueses

2.4 Carência de orgulho racial

Quando lamentamos que a lavoura, no Brasil, tenha permanecido tão longamente aferrada a 
concepções rotineiras, sem progressos técnicos que elevassem o nível da produção, é preciso não 
esquecer semelhantes fatores. E é preciso, além disso, ter em conta que o meio tropical oferece 
muitas vezes poderosos e inesperados obstáculos à implantação de tais melhoramentos.

Na economia agrária, pode dizer-se que os métodos maus, isto é, rudimentares, danosos e 
orientados apenas para o imoderado e imediato proveito de quem os aplica, tendem constantemente 
a expulsar os bons métodos. Acontece que, no Brasil, as condições locais quase impunham, pelo 
menos ao primeiro contato, muitos daqueles métodos “maus” e que, para suplantá-los, era mister 
uma energia paciente e sistemática.

O que, com segurança, se pode afirmar dos portugueses e seus descendentes é que jamais se 
sentiram eficazmente estimulados a essa energia. Salvo se encarados por um critério estritamente 
quantitativo,  os  métodos  que  puseram em vigor  no  Brasil  não  representam nenhum progresso 
essencial sobre os que, antes deles, já praticavam os indígenas do país.

O princípio que, desde os tempos mais remotos da colonização, norteara a criação da riqueza 



no país não cessou de valer um só momento para a produção agraria. Todos queriam extrair do solo 
excessivos  benefícios  sem  grandes  sacrifícios.  Ou,  como  já  dizia  o  mais  antigo  dos  nossos 
historiadores, queriam servir-se da terra, não como senhores, mas como usufrutuários, “só para a 
desfrutarem e a deixarem destruída”.

Não cabia, nesse caso, modificar os rudes processos dos indígenas, ditados pela lei do menor 
esforço,  uma vez,  é claro,  que se acomodassem às conveniências da produção em larga escala. 
Instrumentos  sobretudo  passivos,  nossos  colonizadores  aclimaram-se  facilmente,  cedendo  às 
sugestões  da  terra  e  dos  seus  primeiros  habitantes,  sem  cuidar  de  impor-lhes  normas  fixas  e 
indeléveis.

A isso cumpre acrescentar outra face bem típica de sua extraordinária plasticidade social: a 
ausência completa, ou praticamente completa, entre eles, de qualquer orgulho de raça. Ao menos do 
orgulho obstinado e inimigo de compromissos, que caracteriza os povos do Norte. Essa modalidade 
de  seu  caráter,  que  os  aproxima das  outras  nações  de estirpe  latina  e,  mais  do  que  delas,  dos 
muçulmanos da África, explica-se muito pelo fato de serem os portugueses, em parte, e já ao tempo 
do descobrimento do Brasil, um povo de mestiços.

O escravo das plantações e das minas não era um simples manancial de energia, um carvão à 
espera de que a época industrial o substituísse pelo combustível. Com frequência as suas relações 
com os donos oscilava da situação de dependente para a de protegido, e até de solidário e afim. Sua 
influência penetrava sinuosamente o recesso doméstico, agindo omo dissolvente de qualquer ideia 
de separação de castas ou raças, de qualquer disciplina fundada em tal separação.

2.5 Civilização agrícola?

Não é certo que a forma particular assumida entre nós pelo latifúndio agrário fosse uma 
espécie  de  manipulação  original,  fruto  da  vontade  criadora  um  pouco  arbitrária  dos  colonos 
portugueses.  Foi  a  circunstância  de  não  se  achar  a  Europa  industrializada  ao  tempo  dos 
descobrimentos, de modo que produzia gêneros agrícolas em quantidade suficiente para seu próprio 
consumo, só carecendo efetivamente de produtos naturais dos climas quentes, que tornou possível e 
fomentou a expansão desse sistema agrário.

Aos portugueses e,  em menor grau ,  aos castelhanos, coube,  sem dúvida,  a primazia no 
emprego do regime que iria servir  de modelo à exploração latifundiária e monocultora adotada 
depois  por  outros  povos.  E  a  boa  qualidade  das  terras  do  Nordeste  brasileiro  para  a  lavoura 
altamente lucrativa da cana-de-açúcar fez com que essas terras se tornassem o cenário onde, por 
muito tempo, se elaboraria em seus traços mais nítidos o tipo de organização agrária mais tarde 
característico das colônias europeias situadas na zona tórrida. A abundância de terras férteis e ainda 
mal desbravadas fez com que a grande propriedade rual se tornasse, aqui, a verdadeira unidade de 
produção. Cumpria apenas resolver o problema do trabalho. E verificou-se, frustradas as primeiras 
tentativas de emprego do braço indígena, que o recurso mais fácil estaria na introdução de escravos 
africanos.

Pode  dizer-se  que  a  presença  do  negro  representou  sempre  fator  obrigatório  no 
desenvolvimento dos latifúndios coloniais. Os antigos moradores da terra foram, eventualmente, 
prestimosos colaboradores na indústria extrativa, na caça. Dificilmente se acomodavam porém, ao 
trabalho acurado e metódico que exige a exploração dos canaviais. Sua tendência espontânea era 
para  atividades  menos  sedentárias  e  que  pudessem exercer-se  sem regularidade  forçada  e  sem 
vigilância e fiscalização de estranhos. O resultado eram incompreensões recíprocas que, de parte 
dos  indígenas,  assumiam  quase  sempre  a  forma  de  uma  resistência  obstinada,  ainda  quando 
silenciosa e passiva, às imposições da raça dominante.

Numa produção de índole semi-capitalista,  orientada sobretudo para o consumo externo, 
teriam de prevalecer por força critérios grosseiramente quantitativos.  A verdade é que a grande 



lavoura, conforme se praticou e ainda se pratica no Brasil, participa, por sua natureza perdulária, 
quase tanto da mineração quando da agricultura. Sem braço escravo e terra farta, terra para gastar e 
arruinar, não para proteger ciosamente, ela seria irrealizável.

O que o português vinha buscar era, sem dúvida, a riqueza, mas riqueza que custa ousadia, 
não riqueza que custa trabalho.

Não  foi,  por  conseguinte,  uma  civilização  tipicamente  agrícola  o  que  instauraram  os 
portugueses,no Brasil com a lavoura açucareira. Não o foi, em primeiro lugar, porque a tanto não 
conduzia  o  gênio  aventureiro  que  os  trouxe  à  América;  em seguida,  por  causa  da  escassez  da 
população do reino, que permitisse emigração em larga escala de trabalhadores rurais, e finalmente 
pela  circunstância  de  a  atividade  agrícola  não  ocupar  então,  em Portugal,  posição  de  primeira 
grandeza.

Quando lamentamos que a lavoura, no Brasil, tenha permanecido tão longamente aferrada a 
concepções rotineiras, sem progressos técnicos que elevassem o nível da produção, é preciso não 
esquecer semelhantes fatores. E é preciso, além disso, ter em conta que o meio tropical oferece 
muitas vezes poderosos e inesperados obstáculos à implantação de tais melhoramentos. Se a técnica 
agrícola adotada aqui pelos portugueses representou em alguns casos, comparada às da Europa, um 
retrocesso,  em  muitos  pontos  verdadeiramente  milenar,  é  certo  que  para  isso  contribuíram  as 
resistências da natureza,  de uma natureza distinta da europeia,  não menos do que a inércia e a 
passividade dos colonos.

Na economia agrária, pode dizer-se que os métodos maus, isto é, rudimentares, danosos e 
orientados apenas para o imoderado e imediato proveito de quem os aplica, tendem constantemente 
a expulsar os bons métodos. Acontece que, no Brasil, as condições locais quase impunham, pelo 
menos ao primeiro contato, muitos daqueles métodos “maus” e que, para suplantá-los, era mister 
uma energia paciente e sistemática.

O que, com segurança, se pode afirmar dos portugueses e seus descendentes é que jamais se 
sentiram eficazmente estimulados a essa energia.

2.6 O labéu associado aos trabalhos vis

É  preciso  convir  em  que  tais  liberalidades,  dadas  pelos  portugueses  aos  escravos,  não 
constituíam lei geral; de qualquer modo, o exclusivismo “racista”, como se diria hoje, nunca chegou 
a ser, aparentemente, o fator determinante das medidas que visavam reservar a brancos puros o 
exercício de determinados empregos. Muito mais decisivo do que semelhante exclusivismo teria 
sido o labéu tradicionalmente associado aos trabalhos  vis  a que obriga a escravidão e  que não 
infamava apenas quem os praticava, mas igualmente seus descendentes. A esta, mais do que as 
outras  razões,  cabe atribui  até  certo  ponto a singular  importância  que sempre assumiram, entre 
portugueses, as habilitações de genere.

Longe de  condenar  os  casamentos  mistos  de  indígenas  e  brancos,  o  governo português 
tratou,  em  mais  de  uma  ocasião,  de  estimulá-los.  Os  pretos  e  descendentes  de  pretos,  esses 
continuavam relegados, ao menos em certos textos oficiais, a trabalhos de baixa reputação,os negro 
jobs, que tanto degradam o indivíduo que os exerce, como sua geração.

Embora a lei não tivesse cogitado em estabelecer qualquer hierarquia entre  as diferentes 
espécies de trabalho manual,  não se pode negar que existiam discriminações consagradas pelos 
costumes, e que uma intolerância maior prevaleceu constantemente com relação aos ofícios de mais 
baixa reputação social.



2.7 Organização  do  artesanato;  sua  relativa  debilidade  na  América 
portuguesa

2.8 Incapacidade de livre e duradoura associação

Uma das consequências da escravidão e da hipertrofia da lavoura latifundiária na estrutura 
de nossa economia colonial foi a ausência, praticamente, de qualquer esforço sério de cooperação 
nas demais atividades produtoras, ao oposto do que sucedia em outros países, inclusive nos da 
América espanhola.

No Brasil,  a  organização  dos  ofício  segundo moldes  trazidos  do reino teve seus  efeitos 
perturbados pelas condições dominantes: preponderância absorvente do trabalho escravo, indústria 
caseira, capaz de garantir relativa independência aos ricos, entravando, por outro lado, o comércio, 
e, finalmente, escassez de artífices livres na maior parte das vilas e cidades.

Nos  ofícios  urbanos  reinavam  o  mesmo  amor  ao  ganho  fácil  e  a  infixidez  que  tanto 
caracterizam, no Brasil,  os trabalhos  rurais.  Espelhava bem essas condições o fato,  notado por 
alguém, em fins da era colonial, de que nas tendas de comerciantes se distribuíam as coisas mais 
disparatadas deste mundo, e era tão fácil comprarem-se ferraduras a um boticário como vomitórios 
a  um ferreiro. Poucos indivíduos sabiam dedicar-se a vida inteira  um só mister sem se deixarem 
atrair por outro negócio aparentemente lucrativo. E ainda mais raros seriam os casos em que um 
mesmo ofício perdurava na mesma família por mais de um geração, como acontecia normalmente 
em terras onde a estratificação social alcançara maior grau de estabilidade.

Era  esse  um dos  sérios  empecilhos  à  constituição,  entre  nós,  não  só  de  um verdadeiro 
artesanato, mas ainda de oficiais suficientemente habilitados para trabalhos que requerem vocação 
decidida e longo tirocínio.  Outro empecilho vinha,  sem dúvida,  do recurso muito ordinário aos 
chamados “negros de ganho” ou “moços de ganho”, que trabalhavam mediante simples licenças 
obtidas pelos  senhores em benefício exclusivo destes.  Assim,  qualquer  pessoa com fumaças  de 
nobreza poida alcançar proveitos derivados dos trabalhos mais humildes sem degradar-se e sem 
calejar as mãos.

O que  sobretudo nos  faltou  para  o  bom êxito  desta  e  de  tantas  outras  formas  de labor 
produtivo foi,  seguramente, uma capacidade de livre e duradoura associação entre os elementos 
empreendedores do país. Trabalhos de índole coletiva espontaneamente aceitos podiam ocorrer nos 
casos onde fossem de molde a satisfazer certos sentimentos e emoções coletivos, como sucede com 
os misteres relacionados de algum modo ao culto religioso.

Por outro lado,  seria ilusório pretender relacionar a presença dessas formas de atividade 
coletiva a alguma tendência para a cooperação disciplinada e constante.

Em sociedades de origens tão nitidamente personalistas como a nossa, é compreensível que 
os simples vínculos de pessoa a pessoa, independentes e até exclusivos de qualquer tendência para 
cooperação autêntica entre os indivíduos, tenham sido quase sempre os mais decisivos. O peculiar 
da  vida  brasileira  parece  ter  sido,  por  essa  época,  uma  acentuação  singularmente  enérgica  do 
afetivo,  do irracional,  do passional,  e uma estagnação ou antes uma atrofia  correspondente das 
qualidades ordenadoras, disciplinadoras, racionalizadoras.

2.9 A “moral das senzalas” e sua influência.



À influência dos negros, não apenas como negros, mas ainda, e sobretudo, como escravos, 
essa população não tinha como oferecer obstáculos sérios. Uma suavidade dengosa e açucarada 
invade, desde cedo, todas as esferas da vida colonial.

Sinuosa até na violência, negadora de virtudes sociais, contemporizadora e narcoizante de 
qualquer energia realmente produtiva, a “moral das senzalas” veio a imperar na administração, na 
economia e nas crenças religiosas dos homens do tempo.

2.10Malogro da experiência holandesa

O sucesso de um tipo de colonização como o dos holandeses poderia fundar-se, ao contrário, 
na  organização  de  um sistema  eficiente  de  defesa  para  a  sociedade  dos  conquistadores  contra 
princípios tão dissolventes. Mas seria praticável entre nós semelhante sistema? O que faltava em 
plasticidade aos holandeses sobrava-lhes, sem dúvida, em espírito de empreendimento metódico e 
coordenado, em capacidade de trabalho e em coesão social.

O malogro de  várias  experiências  coloniais  dos  Países  Baixos  no continente  americano, 
durante o século XVII, foi atribuído em parte, e talvez com justos motivos, à ausência, na mãe-
pátria, de descontentamentos que impelissem à migração em larga escala.

Seu  empenho  de  fazer  do  Brasil  uma  extensão  tropical  da  pátria  europeia  sucumbiu 
desastrosamente ante a inaptidão que mostraram para fundar a prosperidade da terra nas bases que 
lhe  seriam  naturais,  como,  bem  ou  mal,  já  o  tinham  feito  os  portugueses.  Segundo  todas  as 
aparências, o bom êxito destes resultou justamente de não terem sabido ou podido manter a própria 
distinção com o mundo que vinham povoar. Sua fraqueza foi sua força.

O insucesso da experiência holandesa no Brasil é, em verdade, mais uma justificativa para a 
opinião, hoje corrente entre alguns antropologistas, de que os europeus do Norte são incompatíveis 
com as regiões tropicais. O indivíduo isolado – observa uma autoridade no assunto – pode adaptar-
se a tais regiões, mas a raça, essa decididamente não; à Europa do sul ela já não se adapta. Ao 
contrário do que sucedeu com os holandeses, o português entrou em contato íntimo e frequente com 
a população de cor.

3 Herança Rural

3.1 A Abolição: marco divisório entre duas épocas

3.2 Incompatibilidade do trabalho escravo com a civilização burguesa 
e o capitalismo moderno

Toda a estrutura de nossa sociedade colonial teve sua base fora dos meios urbanos.

Se,  conforme  opinião  sustentada  em  capítulo  anterior,  não  foi  a  rigor  uma  civiliza,ão 
agrícola  o que os portugueses instauraram no Brasil,foi,  sem dúvida,  uma civilização de raízes 
rurais. É efetivamente nas propriedades rústicas que oda a vida da colônia se concentra durante os 
séculos  iniciais  da  ocupação  europeia:  as  cidades  são  virtualmente,  se  não  de  fato,  simples 
dependências  delas.  Com  pouco  exagero  pode  dizer-se  que  tal  situação  não  se  modificou 



essencialmente até à Abolição.

Na  monarquia  eram  ainda  os  fazendeiros  escravocratas  e  eram  filhos  de  fazendeiros, 
educados  nas profissões liberais, quem monopolizava a política, elegendo-se ou fazendo eleger 
seus candidatos, dominando os parlamentos, os ministérios, em geral todas as posições de mando, e 
fundando a estabilidade das instituições nesse incontestado domínio.

Tão incontestado, em realidade, que muitos representantes da classe dos antigos senhores 
puderam, com frequência, dar-se ao luxo de inclinações antitradicionalistas e mesmo de empreender 
alguns dos mais importantes movimentos liberais que já se operaram em todo o curso de nossa 
história. A eles, de certo modo, também se deve o bom êxito de progressos materiais que tenderiam 
a arruinar a situação tradicional, minando aos poucos o prestígio de sua classe e o principal esteio 
em que descansava esse prestígio, ou seja, o trabalho escravo.

Mesmo depois de inaugurado o regime republicano, nunca, talvez, fomos envolvidos, em tão 
breve período, por uma febre tão intensa de reformas como a que se registrou precisamente nos 
meados do século passado e especialmente nos anos de 51 a 55.

Pode-se mesmo dizer que o caminho aberto por semelhantes transformações só poderia levar 
logicamente a uma liquidação mais ou menos rápida de nossa velha herança rural e colonial, ou 
seja, da riqueza que se funda no emprego do braço escravo e na exploração extensiva e perdulária 
das terras de lavoura.

3.3 Da Lei Eusébio à crise de 64. O caso de Mauá.

Primeiro passo e, sem dúvida, o mais decisivo e verdadeiramente heroico, tendo-se em conta 
a  trama  complexa  e  interesses  mercantis  poderosos,  e  não  só  de  interesses  como  de  paixões 
nacionais e prejuízos fundamente arraigados, que a Lei Eusébio de Queirós iria golpear de face.

“Denominam-se Lei Eusébio de Queirós a uma legislação brasileira do Segundo Reinado,  
que proibiu o tráfico inter atlântico de escravos.

Foi aprovada em 4 de setembro de 1850, principalmente devido à pressão da Inglaterra,  
materializada pela aplicação unilateral, por aquele país, do chamado "Bill Aberdeen". Por essa  
razão, no Brasil, o Partido Conservador, então no poder, passou a defender, no Poder Legislativo,  
o fim do tráfico negreiro. À frente dessa defesa esteve o ministro Eusébio de Queirós, que insistiu  
na necessidade do país tomar por si só a decisão de colocar fim ao tráfico, preservando a imagem 
de nação soberana.

Texto retirado do artigo sobre a Lei Eusébio de Queirós da Wikipédia.

  Servindo-se  de  documentos  parlamentares  britânicos,  pôde  Calógeras  compor  uma  quadro 
verdadeiramente impressionante do que foram, então, as resistências e recalcitrâncias. Em mais de 
uma ocasião, a revolta suscitada pela violência dos cruzeiros ingleses de repressão, que chegavam a 
apresar navios brasileiros dentro dos nossos portos, pôde fortalecer de algum modo a corrente de 
opinião favorável ao prosseguimento do tráfico, fazendo apelo aos sentimentos patrióticos do povo. 
Não faltou,  além disso,  o  constante  argumento dos  partidários  eternos  do  status  quo,  dos  que, 
temerosos do futuro incerto e insondável, só querem, a qualquer custo, o repouso permanente das 
instituições.



Os interessados no negócio tinham logrado organizar uma extensa rede de precauções que 
salvaguardassem o exercício  franco de  suas  atividades.  Desenvolvendo um sistema apurado de 
sinais  e  avisos  costeiros  para  indicar  qualquer  perigo  à  aproximação  dos  navios  negreiros, 
subvencionando jornais, subornando funcionários, estimulando, por todos os modos, a perseguição 
política ou policial aos adversários, julgaram assegurada para sempre a própria impunidade, assim 
como a invulnerabilidade das suas transações.

Não  é  para  admirar  se,  com  esse  aparelhamento,  puderam   os  interessados  no  tráfico 
promover, mesmo, e principalmente, depois de 1845 – o ano do Bill Aberdeen –, um comércio cada 
vez mais lucrativo e que os transformaria em verdadeiros magnatas das finanças do Império.

“O  Slave Trade Suppression Act ou  Aberdeen Act, mais conhecido no Brasil como  Bill  
Aberdeen, foi uma legislação da Grã-Bretanha promulgada em 8 de Agosto de 1845, que proibia o  
comércio de escravos entre a África e a América.

Após a Revolução Industrial, a Inglaterra passou a contestar a escravidão, interessada em 
ampliar o mercado consumidor de seus produtos, no Brasil e no mundo.

Proposta pelo Parlamento, a lei, de autoria do Ministro George Hamilton-Gordon (Lord  
Aberdeen), visava o combate ao tráfico de escravos no Atlântico Sul, atribuindo às embarcações da  
Royal Navy o direito de apreender quaisquer navios negreiros que porventura se dirigissem ao  
Império do Brasil. De acordo com essa legislação, o tráfico de escravos era considerado como 
pirataria e, nessa qualidade, sujeito à repressão, independente de qualquer contato prévio entre o  
Império Britânico e o país responsável pela carga.”

Texto retirado do artigo sobre a Bill Aberdeen da Wikipédia.

Então  pode-se  bem  estimar  a  importância  do  golpe  representado  pela  Lei  Eusébio  de 
Queirós, considerando que, naquele ano de 1845, o total de negros importados fora de 19.363; em 
1846, de 50.354; em 1847, de 56.172; em 1848, de 60 mil; em 1849, de 54 mil e em 1850, de 23 
mil.  A queda súbita que se assinala neste último ano resulta, aliás, não só da aprovação da Lei 
Eusébio de Queirós, que e de 4 de setembro, como da intensificação das atividades britânicas de 
repressão ao tráfico.

Essa extinção de um comércio que constituíra a origem de algumas das maiores e mais 
sólidas fortunas brasileiras do tempo deveria forçosamente deixar em disponibilidade os capitais até 
então comprometidos  na importação de negros.  A possibilidade de interessá-los firmemente em 
outros ramos de negócios não escapou a alguns espíritos esclarecidos. A própria fundação do Banco 
do Brasil de 1851 está, segundo parece, relacionada com um plano deliberado de aproveitamento de 
tais recursos na organização de um grande instituo de crédito. A própria fundação do Banco do 
Brasil de 1851 está, segundo parece, relacionada com um plano deliberado de aproveitamento de 
tais recursos na organização de um grande instituo de crédito, por Mauá, promotor da iniciativa.

Pode-se assim dizer que, das cinzas do tráfico negreiro, iria surgir uma era de aparato sem 
precedentes  em  nossa  história  comercial.  O  termômetro  dessa  transformação  súbita  pode  ser 
fornecido pelas cifras relativas ao comércio exterior do Império.

A ânsia de enriquecimento, favorecida pelas excessivas facilidades de crédito, contaminou 
logo todas as classes e foi uma das características notáveis desse período de “prosperidade”. O fato 
constituía  singular  novidade  em  terra  onde  a  ideia  de  propriedade  ainda  estava  intimamente 
vinculada à da posse de bens mais concretos, e ao mesmo tempo menos impessoais do que um 
bilhete de banco ou uma ação de companhia. Os fazendeiros endividados pelo recurso constante aos 
centro urbanos, onde se proviam de escravos, não encaravam sem desconfiança os novos remédios 
que,  sob  a  capa  de  curar  enfermidades  momentâneas,  pareciam  uma  permanente  ameaça  aos 
fundamentos tradicionais de seu prestígio.



Ao  otimismo  infrene  daqueles  que,  sob  o  regime  da  ilimitada  liberdade  de  crédito, 
alcançavam riquezas rápidas, correspondia a perplexidade e o descontentamento dos outros, mais 
duramente atingidos pelas consequências da cessação do tráfico. A própria instabilidade das novas 
fortunas, que ao menor vento contrário se desfaziam, vinha dar boas razões a esses nostálgicos do 
Brasil rural e patriarcal. Com a supressão do trafico negreiro dera-se, em verdade, o primeiro passo 
para a abolição de barreiras ao triunfo decisivo dos mercadores e especuladores urbanos, mas a obra 
começada em 1850 só se completará efetivamente em 1888. Durante esse intervalo de quarenta 
anos,  as  resistências  hão  de  partir  não  só  dos  elementos  mais  abertamente  retrógrados, 
representados pelo escravismo impenitente, mas também das forças que tendem à restauração de um 
equilíbrio  ameaçado.  Enquanto  perdurassem  intatos  e,  apesar  de  tudo,  poderosos  os  padrões 
econômicos e sociais herdados da era colonial e expressos principalmente na grande lavoura servida 
pelo braço escravo, as transformações mais ousadas teriam de ser superficiais e artificiosas.

Nesse  sentido  pode-se  dizer  que  a  tão  execrada  Lei  Ferraz,  de  22  de  agosto  de  1860, 
constituiu como um apelo à realidade. Longe de a provocar ela apenas veio precipitar a tremenda 
crise  comercial  de  1864,  a  primeira  registada  no  Brasil  imperial  que  não  deveu sua  origem a 
comoções políticas internas ou à ações de fatores internacionais. Essa crise foi o desfecho normal de 
uma situação  rigorosamente  insustentável  nascida  da  ambição  de vestir  um país  ainda  preso  à 
economia escravocrata com os trajes modernos de uma grande democracia burguesa.

Em 3 de Dezembro de 1860 foi instituída a “Tarifa Silva Ferraz” que reduziu as taxas de  
importação sobre as importações de máquinas, ferramentas e ferragens, no Brasil.

Nota minha

De certo modo, o malogro comercial de um Mauá também é indício eloquente da radical 
incompatibilidade entre as formas de vida copiadas de nações socialmente mais avançadas, de um 
lado, e o patriarcalismo e personalismo fixados entre nós por uma tradição de origens seculares.

3.4 Patriarcalismo e espírito de facção

Nas suas objurgatórias contra Mauá, que,  ao apoiar,  em 1872, o Ministério Rio Branco, 
colocara seus “interesses de mercador” acima da lealdade partidária, a atitude que encarna o liberal 
Silveira Martins é justamente a de um conservador e tradicionalista, no sentido mais amplo que 
possam ter essas palavras. A opinião de que um indivíduo filiado a determinado partido político 
assumiu,  pelo fato  dessa filiação,  compromissos que não pode romper sem felonia  pertence de 
modo bem distinto a um círculo de ideias e princípios que a ascensão da burguesia urbana tenderia a 
depreciar  cada vez mais.  Segundo tal  concepção,  as facções são constituídas à semelhança das 
famílias, precisamente das famílias de estilo patriarcal, onde os vínculos biológicos e afetivos que 
unem ao chefe os descendentes, colaterais e afins, além da famulagem e dos agregados de toda 
sorte,  hão  de  preponderar  sobre  as  demais  considerações.  Formam,  assim,  como  um  todo 
indivisível, cujos membros se acham associados, uns aos outros, por sentimentos e deveres, nunca 
por interesses ou ideias.

À origem desse espírito de facção podem distinguir-se as mesmas virtudes ou pretensões 
aristocráticas que foram tradicionalmente o apanágio de nosso patriciado rural. Dos senhores de 
engenho  brasileiros,  e  não  somente  deles  como  dos  lavradores  livres,  obrigados  ou  mesmo 
arrendatários,  dissera  alguém  em  fins  do  século  XVIII,  exprimindo  sem  dúvida  convicção 
generalizada,  que formavam um corpo “tão  nobre  por  natureza,  que  em nenhum outro  país  se 



encontra outro igual a ele”.

Dos vários setores de nossa sociedade colonial, foi sem dúvida a esfera da vida doméstica 
aquela onde o princípio de autoridade menos acessível se mostrou às forças corrosivas que de todos 
os lados o atacavam. Sempre imerso em si mesmo, não tolerando nenhuma pressão de fora, o grupo 
familiar  mantém-se  imune  de  qualquer  restrição  ou  abalo.  Em  seu  recatado  isolamento  pode 
desprezar  qualquer  princípio  superior  que  procure  perturbá-lo  ou  oprimi-lo.  Nesse  ambiente,  o 
pátrio poder é virtualmente ilimitado e poucos freios existem para sua tirania.

O quadro familiar torna-se, assim, tão poderoso e exigente, que sua sombra persegue os 
indivíduos mesmo fora do recinto doméstico. A entidade privada precede sempre, neles, a entidade 
pública.

3.5 Causas da posição suprema conferida às virtudes da imaginação e 
da inteligência

3.6 Cairu e suas ideias

Com o declínio da velha lavoura e a quase concomitante  ascensão dos centros urbanos, 
precipitada grandemente pela vinda, em 1808, da Corte portuguesa e depois pela Independência, os 
senhorios rurais principiam a perder muito de sua posição privilegiada e singular. Outras ocupações 
reclamam agora igual  eminência,  ocupações  nitidamente citadinas,  como a atividade política,  a 
burocracia, as profissões liberais.

É bem compreensível que semelhantes ocupações venham a caber,  em primeiro lugar,  à 
gente principal do país, toda ela constituída de lavradores e donos de engenho. E que, transportada 
de  súbito  para as  cidades,  essa gente  carregue consigo a  mentalidade,  os  preconceitos  e,  tanto 
quanto possível, o teor de vida que tinham sido atributos específicos de sua primitiva condição.

Não parece absurdo relacionar a tal circunstância um traço constante de nossa vida social: a 
posição suprema que nela detêm, de ordinário, certas qualidades de imaginação e “inteligência”, em 
prejuízo das manifestações do espírito prático ou positivo. O prestígio universal do “talento”, como 
o timbre particular que recebe essa palavra nas regiões, sobretudo, onde deixou vinco mais forte a 
lavoura colonial e escravocrata, como o são eminentemente as do Nordeste do Brasil, provém sem 
dúvida  do  maior  decoro  que  parece  conferir  a  qualquer  indivíduo  o  simples  exercício  da 
inteligência, em contraste com as atividades que requerem algum esforço físico.

O trabalho mental, que não suja as mãos e não fatiga o corpo, pode constituir, com efeito, 
ocupação em todos os sentidos digna de antigos senhores de escravos e dos seus herdeiros. Não 
significa forçosamente, neste caso, amor ao pensamento especulativo, mas amor à frase sonora, ao 
verbo espontâneo e abundante, à erudição ostentosa, à expressão rara. É que para bem corresponder 
ao papel que, mesmo sem o saber, lhe conferimos, inteligência há de ser ornamento e prenda, não 
instrumento de conhecimento e de ação.

Numa sociedade  como a nossa,  em que  certas  virtudes  senhoriais  ainda  merecem largo 
crédito, as qualidades do espírito substituem, não raro, os títulos honoríficos, e alguns dos seus 
distintivos materiais,  como o anel de grau e  a carta de bacharel,  podem equivaler  a autênticos 
brasões de nobreza.

Nem mesmo um Silva Lisboa (Visconde de Cairu), que, nos primeiros decênios do século 
passado,  foi  grande  agitador  de novas  ideias  econômicas,  parece ter  ficado inteiramente  imune 
dessa opinião generalizada, de que o trabalho manual é pouco dignificante, em confronto com as 
atividades do espírito.  Nos seus  Estudos do bem comum,  publicados a partir  de 1819, o futuro 



visconde Cairu propõe-se mostrar aos seus compatriotas, brasileiros ou portugueses, como o fim da 
economia  não  é  carrear  a  sociedade  de  trabalhos  mecânicos,  braçais  e  penosos.  E  pergunta, 
apoiando-se confusamente numa passagem de Adam Smith, se para a riqueza e prosperidade das 
nações contribui mais, e em que grau, a quantidade de trabalho ou a quantidade de inteligência.

A propósito dessa questão que, diga-se de passagem, não figura no trecho referido de Smith, 
mas resulta, sem dúvida, de uma tradução malfeita.

3.7 Decoro aristocráticos

3.8 Ditadura dos domínios agrários

3.9 Contraste entre a pujança das terras de lavoura e a mesquinhez 
das cidades na era colonial

No Brasil,  o decoro que corresponde ao Poder e  às instituições de governo não parecia 
conciliável com a excessiva importância assim atribuída a apetites tão materiais, por isso mesmo 
subalternos e desprezíveis de acordo com as ideias mais geralmente aceitas. Era preciso, para se 
fazerem veneráveis, que as instituições fossem amparadas em princípios longamente consagrados 
pelo costume e pela opinião.

Um dos efeitos da improvisação quase forçada de uma especie de burguesia urbana no Brasil 
está em que certas atitudes peculiares, até então, ao patriciado rural logo se tornaram comuns a 
todas  as  classes  como norma ideal  de conduta.  Estereotipada  por  longos anos  de vida rural,  a 
mentalidade de casa-grande invadiu assim as cidades e conquistou todas as profissões, sem exclusão 
das mais humildes.

Muitas das dificuldades observadas,  desde velhos tempos,  no funcionamento  dos nosso 
serviços públicos, devem ser atribuídas, sem dúvida, às mesmas causas. Num país que, durante a 
maior parte de sua existência, foi terra de senhores e escravos, sem comércio que não andasse em 
mãos de adventícios ambiciosos de riquezas e de enobrecimento, seria impossível encontrar uma 
classe média numerosa e apta a semelhantes serviços.

Procurou-se  mostrar  no  presente  capítulo  como,  ao  menos  em  sua  etapa  inicial,  esse 
processo correspondeu de fato a um desenvolvimento da tradicional situação de dependência em 
que se achavam colocadas as cidades em face dos domínios agrários. Na ausência de uma burguesia 
urbana independente,  os  candidatos às  funções novamente criadas recrutam-se,  por  força,  entre 
indivíduos  da  mesma  massa  dos  antigos  senhores  rurais,  portadores  de  mentalidade  tendência 
características  dessa  classe.  Toda a  ordem administrativa  do  país,  durante  o  Império  e  mesmo 
depois, já no regime republicano, há de comportar, por isso, elementos estreitamente vinculados ao 
velho sistema senhorial.

A regra, em todo o mundo e em todas as épocas, foi sempre o contrário: a propriedade dos 
meios  urbanos  fazendo-se  às  custas  dos  centros  de  produção  agrícola.  Sem o  incremento  das 
cidades e a formação de classes não agrárias, o que tem sucedido constantemente é que a terra entra 
a concentrar-se, pouco a pouco, nas mãos dos representantes de tais classes, que residem, em geral, 
nas cidades e consomem a produção dos elementos rurais, sem lhes dar, no entanto, o equivalente 
econômico do que recebem.

Se  não  parece  muito  exato  dizer-se  que  tivemos  entre  nós  justamente  o  reverso  de  tal 



medalha, é por ter sido precário e relativo o incremento das nossas cidades durante todo o período 
colonial. Deve-se reter, todavia, este fato significativo, de que, naquele período, os centros urbanos 
brasileiros nunca deixaram de se ressentir fortemente da ditadura dos domínios rurais. É importante 
assinalar-se tal fato, porque ajuda a discriminar o caráter próprio das nossas cidades coloniais As 
funções mais elevadas cabiam nelas, em realidade, aos senhores de terras. São comuns em nossa 
história colonial  as queixas  dos comerciantes,  habitadores das cidades,  contra  o monopólio  das 
poderosas câmaras municipais pelos lavradores.

No Brasil colonial,  entretanto, as terras dedicadas à lavoura eram a morada habitual dos 
grandes. Só afluíam eles aos centros urbanos a fim de assistirem aos festejos e solenidades. Nas 
cidades apenas residiam alguns funcionários da administração, oficiais mecânicos e mercadores em 
geral.

A pujança dos domínios rurais, comparada à mesquinhez urbana, representa fenômeno que 
se instalou aqui com os colonos português, desde que se fixaram à terra.
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