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Pensar em identidade nacional em meio aos preparativos da 
Copa do Mundo de Futebol e, ao mesmo tempo, imersos em 
protestos que eclodem nas principais cidades e se espraiam pelos 
quatro cantos do país é, no mínimo, inspirador. Inspirador e 
inquietante, pois vemos emergir por todas as partes usos do pas-
sado e definições de enunciados que se querem históricos e que 
se valem da história para a criação de solidariedades em meio às 
já chamadas “jornadas de junho”. Vemos, com certa recorrência, 
centenas de pessoas se unindo por motivações distintas e evo-
cando, frequentemente, por meio da ostentação de símbolos 
nacionais, a noção de identidade, tão cara aos brasileiros, mas 
que parecia desgastada desde as comemorações dos 500 anos.

 1 Professora do Departamento de História da Universidade Estadual Paulista 
“Júlio de Mesquita Filho” (Unesp), câmpus de Assis, autora de Um metódico 
à brasileira: a História da historiografia de Afonso de Taunay (2011). E-mail: 
kanhezini@gmail.com.

 2 Professor do Departamento de História da Universidade Estadual Paulista 
“Júlio de Mesquita Filho” (Unesp), câmpus de Franca. É autor de Três vezes 
Zumbi: a construção de um herói brasileiro (2012).
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Embora seja tentador fazê-lo aqui, o presente ensaio não 
tratará de tais eventos, pelo menos não enfrentará diretamente 
o desafio de interpretá-los ainda no calor de seus desdobra-
mentos, outros colegas, mais audazes que nós, já iniciaram tal 
esforço.3 Bem mais modesto em suas intenções, o presente texto 
se encarrega de uma tarefa não menos árdua e, a nosso ver, in-
dispensável para a reflexão historiográfica contemporânea. Pre-
tendemos mapear como historiadores e outros intelectuais da 
seara das Ciências Humanas e Sociais têm refletido a respeito 
do tema identidade do Brasil e dos brasileiros, na primeira dé-
cada do século XXI. 

O trabalho de escolha das obras mais representativas dos 
principais modos de interpretar e construir nossa noção de iden-
tidade, na primeira década deste século, levou em conta o desejo 
de mapear padrões. Padrões estes reveladores de que a iden-
tidade ainda é uma concepção tida como válida no debate con-
temporâneo realizado pelos estudiosos das Ciências Humanas. 
Como o tema vem sendo tratado é a questão que pretendemos 
colocar em primeiro plano neste ensaio. Por certo, o leitor não 
encontrará novas definições de identidade ou caminhos inova-
dores para a “formação” das solidariedades nacionais. O que en-
contrará são duas maneiras escolhidas pelos autores brasileiros 
contemporâneos para tratarem do tema.

A primeira, muito frequente na academia ultimamente, in-
cide sobre as diversas coletâneas dedicadas a reunir intelectuais 
que se propõem a refletir sobre os caminhos que o Brasil tem to-
mado diante dos desafios contemporâneos a partir das soluções 
dadas pelos seus mais conhecidos e, poderíamos dizer, tradicio-
nais intérpretes. A outra recai sobre as modificações sofridas 
pela interpretação de um mesmo intérprete. Na segunda e última 

 3 Fazemos referência às análises dos autores: Schwartz (2013) e Žižek (2013), 
ambos publicados e disponíveis em: <http://blogdaboitempo.com.br>. O 
blog da Editora Boitempo publicou em 2013 Cidades rebeldes: passe livre e as 
manifestações que tomaram as ruas do Brasil.
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parte do texto, procuramos compreender os caminhos que a re-
flexão sobre o ser brasileiro têm tomado nos últimos anos a partir 
das mudanças de visada sobre a mais importante obra de um dos 
grandes intérpretes da construção do Brasil: Gilberto Freyre.

No limiar do século: coletâneas de intérpretes e 
interpretações

No final do século XX, parece ter surgido uma necessidade 
nova de revisão/avaliação da identidade nacional. Em meio aos 
preparativos para as comemorações dos 500 anos do descobri-
mento do Brasil historiadores, jornalistas, críticos literários, fi-
lósofos, sociólogos, dentre muitos outros estudiosos brasileiros, 
se viram tentados ou motivados a compor obras que pudessem 
apresentar ao público especializado e, também aos menos afei-
tos a esse tipo de leitura, uma resposta à pergunta: o que é o 
Brasil? A evocação da data comemorativa levou à organização 
de sentidos a respeito do Brasil, como principal estratégia para 
a produção de coletâneas de intérpretes e interpretações que 
versassem sobre esse território, povo, cultura, nação. Não muito 
longe dessa inquietação estavam as editoras4 e o poder público,5 
interessados em financiar, produzir e publicar esses “monumen-
tos da cultura nacional” em vários e alentados volumes como 
parte das comemorações. 

Na tentativa de mapear essas construções de Brasil, a seleção 
aqui realizada partirá de dois empreendimentos editoriais: Viagem 
incompleta (2 volumes) e Introdução ao Brasil (2 volumes). Outras 

 4 É ilustrativo desse interesse a Coleção Retratos do Brasil da Editora Com-
panhia das Letras: <http://www.companhiadasletras.com.br/busca.
php?b_categoria=008&b_filtro=livro>.

 5 Refiro-me aqui especificamente aos três volumes coordenados por Silviano 
Santiago, Intérpretes do Brasil, e patrocinado pelo Ministério das Relações 
Exteriores. 
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coletâneas6 da mesma natureza poderiam integrar esse rol, no en-
tanto consideramos que as duas selecionadas podem delinear os 
contornos da Identidade do Brasil para o século XXI; das eleitas 
tomamos preferencialmente, mas não somente, as introduções 
que ocupam o lugar dos prefácios, como “pontos de observação” 
por meio dos quais se intenta apreender certo projeto historio-
gráfico para o tratamento da temática da identidade. Como bem 
lembrou François Hartog, “esses observatórios têm evidente-
mente muitos limites: seus ângulos mortos e seu ponto cego” 
(Hartog, 2001, p.10). Corremos o risco aqui das simplificações 
pela “distância entre o que se diz que se quer fazer e o que se fez 
efetivamente” e no caso das coletâneas, entre o projeto do orga-
nizador e a efetiva realização dependente de tantos outros auto-
res. Contudo, o que privilegiamos foi a descrição desses projetos. 

A incompletude da viagem totalizante

Figurou dentre os lançamentos divulgados pela Folha de 
S.Paulo7 em abril de 2000 a obra Viagem incompleta. Foi anun-
ciada na segunda-feira, 24 de abril, como obra que “repensa os 
500 anos” a partir de “um balanço de como o país foi pensado 
nesses 500 anos”. A ênfase da divulgação que recai sobre esse 
“pensar o Brasil” se deve à primeira linha da introdução da obra: 
“Ideias de Brasil, eis a temática geral da obra que o leitor tem sob 
seus olhos”, seguida de uma explicação, “trata-se, aqui de inda-
gar, ao longo dos estudos e ensaios elaborados por especialistas 
convidados, dos sentidos da história do processo civilizador no 
Brasil” (Mota, 2000a, p.13).

 6 Cf. Rocha (2003); Axt; Schüler (2011); Schwarcz; Botelho (2009); Reis (2000, 
2006).

 7 “Viagem incompleta” repensa os 500 anos. Folha de S.Paulo, 24 abr. 2000. Dis-
ponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/acontece/ac2404200002.
htm>. Acesso em: 1 jul. 2013.
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Antes mesmo da introdução, somos convidados a ler o livro 
por duas notas, uma do editor, diretor regional do Senac de São 
Paulo, e outra do coeditor, diretor regional do Sesc de São Paulo 
que carregam a mesma máxima: “é impossível pensar o futu-
ro sem conhecer o passado” (Mota, 2000a, p.6). Utilizando-se 
de outro lugar comum da cultura ocidental, a viagem (Hartog, 
2004), a obra reúne renomados pesquisadores, viajantes que 
recortaram tempos e perspectivas distintas e que, apesar disso, 
anunciam a incompletude de uma viagem que tem início muito 
antes da era dos descobrimentos. Mesmo estampando na capa 
dos dois volumes que compõem a obra, em alto relevo, o recorte 
temporal 1500-2000 o primeiro capítulo remonta a priscas eras 
com uma viagem até a pré-história da América. A opção por 
iniciar a narrativa da História do Brasil antes de 1500 não é nova, 
podemos destacar, com o intuito de não nos alongarmos muito 
nessa questão, o marco historiográfico que significou, em 1907, 
a publicação do primeiro capítulo intitulado “Antecedentes in-
dígenas” dos Capítulos de história colonial de João Capistrano de 
Abreu (1853-1927) (Abreu, 2000).

O responsável por guiar essa viagem é o historiador Carlos 
Guilherme Mota. Professor titular de História Contemporânea 
da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Uni-
versidade de São Paulo, Mota tornou-se conhecido pela tese de 
livre-docência defendida em 1975 e publicada dois anos depois, 
Ideologia da cultura brasileira (1933-1974). Quem nos apresenta 
uma análise dessa obra é Manoel Luis Salgado Guimarães: 

Profundamente marcado pelos debates em torno da cultura 
brasileira e de sua dependência/autonomia, o trabalho de Carlos 
Guilherme Mota procura interrogar as produções das quatro déca-
das a partir dos anos 30 do século XX, segundo o “conceito de ideo-
logia”, supondo as íntimas relações entre esta produção e ideologias 
políticas articuladas a interesses sociais. Em cada uma das cinco 
etapas propostas em seu trabalho (A. Redescobrimento do Brasil. 
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B. Primeiros frutos da Universidade. C. Era de ampliação e revisão 
reformista. D. Revisões radicais. E. Impasses da dependência). 
Carlos Guilherme procede à apresentação dos autores fundamen-
tais e seus textos segundo a chave de leitura proposta [o marxismo 
de Gramsci]. (Guimarães, 2005, p.39-40)

As marcas dos antagonismos entre centro e periferia, depen-
dência e autonomia, preocupações desse texto da década de 1970, 
permanecem nessa Viagem incompleta que quer “escapar dos mo-
dismos da pós-modernidade periférica e do convencionalismo” 
por meio de uma investigação minuciosa em busca dos signifi-
cados da formação do Brasil e da existência do povo brasileiro. 
São cinco séculos daquilo que Mota denominou “experiência 
brasileira”, um processo longo, inacabado, avaliado pelo autor 
como incompleto sob a justificativa de que muito ou quase tudo 
ainda estava por se fazer na Terra brasilis no limiar do século XXI.

Para responder à questão da identidade no Brasil e traçar esse 
diagnóstico, o autor organizou dois volumes com estudos de au-
tores reconhecidos da intelectualidade brasileira. Não se trata de 
uma obra a respeito dos intérpretes do Brasil, ao contrário, são 
períodos e temáticas esquadrinhadas por estudiosos contempo-
râneos. Mota apresenta os escolhidos do primeiro volume:

No arco do tempo, percorre-se [no] primeiro volume desde 
as experiências da Nova Lusitânia, revisitada superiormente por 
Evaldo Cabral de Mello, até a constituição, já no fim do século 
XIX, de um “Brasil mestiço”, sob a lente da crítica de Roberto 
Ventura. No percurso de quatro séculos, examinam-se os diversos 
conceitos de “povo”, de colonização e descolonização, resistên-
cia negra, de identidade, na interpretação dos escritos críticos de 
Stuart B. Schwartz, István Jancsó e João Paulo Pimenta, de Kenneth 
Maxwell, Carlos Guilherme Mota, João José Reis, Karen M. Lis-
boa, Francisco Alambert (Mota, 2000, p.21).
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Esse traçado começa com o estudo de Aziz Nacib Ab’Saber, 
ausente da descrição citada acima, e remonta à “gênese” não 
somente da formação nacional, mas dos primeiros vestígios da 
vida humana no território que seria o Brasil sugerindo, na opi-
nião de Carlos Guilherme Mota, “uma revitalização e ampliação 
notável dos estudos históricos, em busca da especificidade de 
nossa formação” (Mota, 2000, p.15). 

Há o intuito declarado de se evitar o tema das origens, e em 
seu lugar, a partir de um estudo de longa duração, proporcionar 
aos leitores dois novos volumes de uma História do Brasil. Se 
esta não é mais possível de ser composta pela mão de um único 
autor, como no tempo de Francisco Adolfo de Varnhagen, ela 
ainda poderia ser escrita numa coletânea bem orientada para os 
temas e contextos que definem a nacionalidade. 

Entretanto, o autor salienta que mesmo tendo esse recorte 
alongado, fundamental para a compreensão do processo, nossa 
identidade coletiva – o tema central – foi delineada na época da 
Independência, período para o qual o autor retoma a clássica 
caracterização de Caio Prado Júnior, ou seja, a Independência 
entendida como “Revolução”. Com isso, afirma uma posição 
historiográfica e uma História do Brasil com poucas rupturas 
e marcada, consequentemente, por continuidades. Esclarece 
que, apesar de apresentar um recorte de mais de cinco séculos, a 
coletânea representa uma oposição à ideia, qualificada de equi-
vocada, de História do Brasil Colonial. “A história do Brasil 
propriamente, na perspectiva do organizador, somente se afir-
maria no período da Independência” (Mota, 2000, p.16). 

Isto se dá porque as idas e vindas de “ideias de Brasil”, narra-
das nos estudos que compõem a coletânea, resultam no diagnós-
tico da coexistência de “dois Brasis” no início do novo milênio. 
A partir de uma citação de Karl Marx, que percebeu para outra 
época e contexto a convivência de “estamentos pretéritos com 
classes futuras”, Mota explica que “numa região do planeta em 
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que vários passados irresolvidos ainda se fazem presentes” e os 
estudos demonstram “a atuação de filhos de remanescências co-
loniais, inquisitoriais, filipinas, joaninas, imperiais, patriarcais e 
outras” (Mota, 2000, p.16) a rota da viagem promete ser longa.

Quando voltamos o olhar para a introdução do volume 2 da 
coletânea, dedicada ao século XX, período caracterizado como 
“a grande transação”, essa incompletude se realiza nas histórias 
a respeito de uma identidade político-cultural e político-insti-
tucional em análises dos intérpretes do Brasil, da literatura, do 
Estado, do direito, da política interna e externa e do planeja-
mento urbano. Grande destaque é dado à experiência cultural 
miscigenada que gerou interpretações inéditas e indeléveis no 
pensamento social e político do Brasil no século XX. O que jus-
tifica essa retomada das grandes interpretações, esse olhar para 
os temas do passado na busca de um elo com o futuro.

O que parece, de fato, informar o itinerário a ser percorri-
do para a viagem apresentada é a percepção de uma crise. “O 
momento atual”, limiar do século XXI, é descrito como “fim de 
ciclo”, “fim da história”, “fim das ideologias” e ao mesmo tempo 
de “florescimento de novas frentes historiográficas” (Mota, 2000, 
p.21) que permitem perceber “uma renovada consciência histó-
rica” a despontar com ambiguidades, “mas também com nada 
desprezíveis aspectos positivos, de resistência e criatividade em-
penhadas” (Mota, 2000a, p.14). Assim, a narrativa dessa incom-
pletude construída em tempos de crise sinaliza suas pretensões 
totalizantes como capazes de orientar as viagens do novo século. 
O lugar que se quer ocupar com a coletânea no conjunto das his-
tórias produzidas a respeito do Brasil é a de ponte para o futuro. 

Um banquete de mangas e cajus: apenas uma entrada 

Assim como a coletânea apresentada anteriormente, Intro-
dução ao Brasil: um banquete no trópico também foi publicada 
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pela Editora Senac de São Paulo como parte das comemorações 
dos “nossos 500 anos”. O Brasil, como explica a nota do editor, 
é o tema que será servido aos leitores sem a pretensão de “colo-
car o ponto final no assunto, pois se trata de uma introdução” o 
que se pretende, portanto, “é estimular o contato direto com os 
textos originais. Alcançado esse objetivo, a Editora Senac São 
Paulo já terá cumprido o seu papel, dilatando os horizontes de 
conhecimento da nossa realidade” (Mota, 2004, p.7).

As capas dos dois volumes lançados separadamente, o pri-
meiro em 1999 e o segundo em 2000, convidam o leitor a se 
deliciar nesse banquete a respeito do Brasil com as ilustrações 
de mangas e cajus. Essas frutas que também ocupam um lugar 
privilegiado nas descrições de viagem interpretadas por Sérgio 
Buarque de Holanda em Visão do Paraíso, são os primeiros atra-
tivos da obra organizada pelo jornalista Lourenço Dantas Mota.

O espírito que inspirou o projeto editorial, apresentado por 
Lourenço Dantas Mota nas introduções, foi definido desde as 
primeiras linhas. O organizador declara ter entregue aos pro-
fessores e intelectuais reunidos na coletânea a tarefa de ensinar 
não no sentido de transmitir um conhecimento, mas de “atiçar a 
curiosidade, provocar a imaginação e estimular voos mais altos” 
(Mota, 2004, p.11). Estabelece-se com isso a pergunta: como 
atiçar a curiosidade dos leitores? A resposta fica mais difícil 
ainda quando pensamos no amplo público leitor esperado pelo 
organizador: todos os interessados em compreender o Brasil, 
de estudantes a “leigos ilustrados” passando por professores 
que, caso não aprendam muito com a obra, possam, ao menos, 
utilizá-la para estimular seus alunos.

A escolha para o sucesso desse intento foi certeira. Em vez 
de agregar interpretações a respeito de uma seleção de temas 
sobre o Brasil, Introdução... reúne intérpretes apresentados 
por meio de resenhas. Mais certeira ainda foi a condução desse 
trabalho que carrega a definição clara de que resenhas “são um 
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convite e uma útil introdução à leitura, não são a leitura” (Mota, 
2004, p.22). 

Não se trata de expor ou discutir, por exemplo, o pensamento 
de Gilberto Freyre ou Sérgio Buarque de Holanda, o que exigiria 
a consideração do conjunto de suas obras, e portanto estudos mais 
extensos e minuciosos, mas mostrar o que é Casa-grande & senzala 
e o que é Raízes do Brasil – sua estrutura, principais temas tratados 
e teses defendidas. (Mota, 2004, p.11)

Além de apresentar um conjunto composto por 36 obras 
de vários autores, a reunião coordenada por Lourenço Dantas 
Mota tem a intenção de oferecer aos leitores um banquete “no 
sentido do diálogo platônico de mesmo nome” (Mota, 2004, 
p.12). Essa inspiração quer reunir personagens distintos num 
encontro que, em certa medida, apague o tempo e coloque lado a 
lado Os Sermões de padre Antônio Vieira e Darcy Ribeiro com 
a obra Os índios e a civilização, de 1970.

É claro, cabe aqui destacar, que os autores escolhidos para 
resenhar as obras apresentam suas interpretações dos livros se-
lecionados. As resenhas não são, e nem se espera que fossem, 
apresentações imparciais das obras. O que o organizador insiste 
em destacar na introdução é que a respeito do tema da coletânea, 
ou seja, o Brasil, o leitor saia da leitura do livro com a sensação 
do diálogo entre as diversas interpretações produzidas a seu 
respeito. Diálogo por vezes devedor de interpretações anteriores 
ou, no sentido contrário, antecipador de argumentos importan-
tes que seriam desenvolvidos em outros tempos. Ou, mais do 
que essa relação temporal simples entre o antes e o depois, um 
diálogo que simplesmente desperte no leitor o interesse pelos 
autores do menu.

As introduções dos volumes apresentam o cardápio bus-
cando dar sentido aos diálogos dados a ler pelas resenhas. Ao 
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apresentar os volumes, Mota segue a ordem dos sumários dos 
livros e utiliza a estratégia do tecelão que escolhe alguns fios e vai 
tecendo, de forma habilidosa, os argumentos destacados pelos 
resenhistas.

Foram selecionados para o primeiro volume os seguintes au-
tores: Padre Antônio Vieira, André João Antonil, José Bonifácio, 
Visconde de Mauá, Joaquim Nabuco, Eduardo Prado, Euclides 
da Cunha, Capistrano de Abreu, Paulo Prado, Gilberto Freyre, 
Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, Victor Nunes 
Leal, Oliveira Vianna, Celso Furtado, Raymundo Faoro, An-
tonio Candido, José Honório Rodrigues e Florestan Fernandes. 

Com eles, o organizador costurou um texto que busca mos-
trar “como nos vimos e nos julgamos ao longo da história”. A 
partir do conjunto formado por uma obra significativa de cada 
um desses autores, Lourenço Dantas Mota declara ter consegui-
do levantar “as grandes perguntas que nos fizemos – e as várias 
respostas que lhe demos – sobre o que somos e qual o nosso lugar 
no mundo, sobre os obstáculos que entravam ou retardam nossa 
marcha e o que fazer para removê-los” (Mota, 2004, p.21).

Caso a apresentação do primeiro volume terminasse aqui 
teríamos mais uma tentativa de compor uma totalidade das in-
terpretações de Brasil, senão realizada por meio de estudos con-
temporâneos de alguns temas, exposta por meio da escolha de 19 
obras de autores eleitos como significativos pelo cânon literário 
e historiográfico.

 Ao virar a página, entretanto, a assertiva de que as principais 
perguntas e respostas a respeito do Brasil estavam comtempla-
das naquele primeiro volume, que por um momento perdeu o 
tom de Introdução e assumiu o de conclusão, se esmorece e abre 
espaço para as lacunas.

 Se o objetivo da obra é “estimular o contato com os textos 
originais e facilitar o acesso dos não especialistas ao diálogo 
desses autores” (Mota, 2002, p.24), os resenhistas apontaram, 
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no primeiro volume, que algumas obras carecem de outros au-
tores para o diálogo e de outras obras dos mesmos autores para a 
completa inteligibilidade daquelas já contempladas. É o caso de 
três que ganharam espaço para mais uma de suas obras. Sérgio 
Buarque de Holanda, que já figurava no primeiro volume com 
Raízes do Brasil, foi escolhido para abrir o segundo volume 
com Visão do Paraíso, Florestan Fernandes com A integração do 
negro na sociedade de classes – A revolução burguesa no Brasil foi 
a escolha do primeiro volume – e Oliveira Vianna apresentado a 
partir de Instituições políticas brasileiras ganhou uma resenha de 
Populações meridionais do Brasil no segundo volume.

A introdução ao Brasil se amplia drasticamente nesse último 
livro, pois não somente outras obras dos mesmos autores entram 
no banquete, mas outros autores são convidados para o diálogo: 
História geral do Brasil de Francisco Adolfo de Varnhagen, His-
tória geral das bandeiras paulistas de Afonso d’Escragnolle Tau-
nay, Vida e morte do bandeirante de Alcântara Machado e D. João 
VI no Brasil de Oliveira Lima. 

O diálogo se torna mais complexo e acrescenta temáticas 
fundamentais para a compreensão do Brasil quando se acrescen-
ta o pai da história nacional oitocentista ao lado de autores que 
muitas vezes são deixados em segundo plano no rol de intérpre-
tes do Brasil. Aliás, cabe destacar aqui que Taunay e Alcântara 
Machado ainda hoje não figuram frequentemente nesse tipo de 
inventário. Lourenço Dantas Mota, contudo, destaca no início 
da introdução ao segundo volume que sem eles os temas da ex-
pansão territorial e do bandeirismo não estariam contemplados 
nessa narrativa de Brasil. Além do diálogo entre os autores es-
colhidos, é importante salientar que o trabalho monumental de 
Taunay cujo resultado são os 11 volumes publicados entre 1924 
e 1950, a História geral das bandeiras paulistas, carrega o mérito 
de ter conseguido reunir os argumentos e, mais do que em qual-
quer outra obra por ele escrita, os elementos que encaminhados 
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provavam, em sua opinião e de muitos de seus contemporâneos, 
a tese de que São Paulo foi o centro irradiador dos “bravos” ser-
tanistas que desbravaram o Brasil, transformando uma pequena 
extensão de terra em uma nação quase continental. Para con-
seguir levar a cabo tal feito, Taunay precisou dialogar com a 
produção a respeito do mesmo tema que se avolumava dia a dia. 
Assim, pelas páginas da História geral desfilaram os argumentos 
dos principais autores do período em que a obra foi produzida. 
Na busca pela verdade moderna, Taunay agrupou os “erros” e 
os “acertos” dos mais diversos autores, apresentando extensos 
balanços bibliográficos da produção do período. Dessa forma, 
ao introduzir, especialmente, Taunay e Alcântara Machado, 
Lourenço Mota estabeleceu o diálogo com a obra de diversos au-
tores que não integram a coletânea e com Capistrano de Abreu 
resenhado no primeiro volume.

No entanto, nesse diálogo que integra nomes não canônicos 
ao lado dos cânones dos intérpretes do Brasil, dois autores são 
servidos como prato principal, tendo suas trilogias resenhadas: 
Joaquim Nabuco com Um estadista no Império, O abolicionismo e 
Minha formação e Gilberto Freyre com Casa-grande & senzala, 
Sobrados e mucambos, e Ordem e progresso. Como o autor desta-
ca, o “peso da escravidão” impregnou a sociedade brasileira e 
essas obras perpassam nossa formação social, política e cultural 
com as ambiguidades da identidade ora europeia, ora brasileira, 
ora africana. Afirmava-se ali, naquelas obras, a importância da 
nossa formação racial como ingrediente fundamental da cons-
tituição histórica do país e de seu povo. Freyre, como veremos 
mais adiante, na segunda parte deste ensaio, acabou por se tor-
nar o mais discutido representante do cânon sobre a formação 
do Brasil.

As escolhas para a Introdução ao Brasil... apontam para uma 
nação múltipla com várias linhas de força e, apesar de, nos textos 
introdutórios, o organizador traçar uma narrativa coerente ao 
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costurar as resenhas, ainda permanece um diálogo que busca 
oferecer ao leitor diversas interpretações, muitas delas conflitan-
tes, como seria de se esperar, a respeito do que o Brasil é. De fato, 
a escolha por apresentar os intérpretes possibilita uma visão 
complexa e introdutória que tem a intenção de se completar 
somente com o saborear de cada obra ali oferecida para a leitura 
integral.

Das coletâneas dos 500 anos aos estudos sobre 
um grande intérprete do Brasil: Gilberto Freyre

Empenhados no desafio de diagnosticar como a intelectua-
lidade brasileira tem se dedicado ao estudo das identidades, es-
colhemos lançar uma visada mais detida em uma obra que se 
impôs como parada obrigatória nessa viagem, sempre incom-
pleta, da história das identidades do Brasil nas duas coletâneas 
comemorativas dos 500 anos apresentadas anteriormente. Foi 
também no ano de 2000, por ocasião do centenário do nasci-
mento de seu autor, comemorado em 15 de março de 2000, que 
a obra Casa-grande & senzala recebeu novas e surpreendentes 
interpretações.8

Intelectual de vasta obra, o sociólogo pernambucano Gil-
berto Freyre acabou permanecendo décadas, sobretudo entre 
intelectuais de esquerda e militantes da causa negra, repre-
sentado pela interpretação, para usar uma expressão de Stuart 
Schwartz (1988), um tanto rósea da escravidão africana e da 
formação cultural brasileira, contida na obra Casa-grande & 

 8 Na última década, sobretudo por ocasião do centenário de seu nascimento, 
a obra de Gilberto Freyre tem sido reinterpretada à luz de novas concepções 
historiográficas, que compõem as “valiosas exceções” aqui mencionadas. Ver, 
dentre outros, Araújo (1994); Falcão; Araujo (2001); e Pallares-Burke (2005).
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senzala, originalmente publicada em 1933. De acordo com essa 
tese, o escritor de Apipucos defendeu com convicção a ideia 
de que, graças à experiência anterior na Península Ibérica, so-
bretudo o contato com mouros e africanos, os colonizadores 
portugueses – cujo “passado étnico, ou antes, cultural, de povo 
indefinido entre a Europa e a África” (Freyre, 2002, p.80) – 
reuniram as qualidades necessárias para conduzir a “democra-
tização social no Brasil”. 

Vencedores no sentido militar e técnico sobre as populações 
indígenas; dominadores absolutos dos negros importados da África 
para o duro trabalho da bagaceira, os europeus e seus descendentes 
tiveram, entretanto, de transigir com índios e africanos quanto 
às relações genéticas e sociais. A escassez de mulheres brancas 
criou zonas de confraternização entre vencedores e vencidos, entre 
senhores e escravos. Sem deixarem de ser relações – as dos bran-
cos com as mulheres de cor – de “superiores” com “inferiores” 
e, no maior número de casos, de senhores desabusados e sádicos 
com escravas passivas, adoçaram-se, entretanto, com a necessi-
dade experimentada por muitos colonos de constituírem família 
dentro dessas circunstâncias e sobre essa base. A miscigenação 
que largamente se praticou aqui corrigiu a distância social que 
doutro modo se teria conservado enorme entre a casa-grande e a 
mata tropical; entre a casa-grande e a senzala. O que a monocultura 
latifundiária e escravocrata realizou no sentido de aristocratização, 
extremando a sociedade brasileira em senhores e escravos com uma 
rala e insignificante lambujem de gente livre sanduichada entre 
os extremos antagônicos, foi em grande parte contrariado pelos 
efeitos sociais da miscigenação. A índia e a negra-mina a princípio, 
depois a mulata, a cabrocha, a quadrarona, a oitavona, tornando-se 
caseiras, concubinas e até esposas legítimas dos senhores brancos, 
agiram poderosamente no sentido da democratização social no Bra-
sil. (Freyre, 2002, p.46) 
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Embora não exclusivamente, coube ao grupo de sociólogos 
e historiadores liderados por Florestan Fernandes – em suas 
longas pesquisas históricas a respeito da escravidão africana 
praticada em diferentes áreas do Sul e do Sudeste brasileiro do 
século XIX, realizadas para a enunciação científica das causas 
do racismo no Brasil – a identificação, ou melhor, a denúncia, de 
um Gilberto Freyre inventor de um paraíso racial brasileiro que 
não encontrava respaldo em nenhum estudo empírico a respeito 
de nosso passado escravista. A essa interpretação juntaram-se as 
alegações de um Freyre membro das elites que descendiam dos 
senhores de engenho do Nordeste da América Portuguesa do 
período colonial e, em alguns aspectos, simpático aos regimes 
autoritários do Brasil e de Portugal do século XX.9 A qualidade 
das pesquisas documentais e a densidade teórica da crítica em-
pregada pelos adeptos da Escola Paulista de Sociologia não deve, 
contudo, ser reduzida a uma mera rivalidade regional ou acadê-
mica entre os “intelectuais uspianos” e o “mestre de Apipucos”. 
Consagrado com as mais altas honrarias e reconhecimentos 
intelectuais da época, Casa-grande & senzala tornou-se, por al-
gumas décadas, a referência imediata para estudos comparativos 
entre o escravismo brasileiro e de outras regiões das Américas, 
principalmente dos Estados Unidos. A visão adocicada da es-
cravidão dos engenhos nordestinos quando comparada com os 
rigores do cativeiro de outros lugares acabou, em algumas obras 
publicadas nos Estados Unidos, por efetivamente colocar em 
causa o efeito deletério do cativeiro no Brasil.10

 9 Para a crítica ao pensamento de Freyre ver Leite (2002). No âmbito da cha-
mada Escola Paulista de Sociologia destacam-se, no que concerne ao debate 
com Freyre, as obras: Bastide; Fernandes (1955); Ianni (1988); Cardoso 
(1977); Costa (1998); Queiroz (1977). Tratei mais amplamente deste debate 
em Ferreira (2005, 2011).

 10 Para uma visão mais ampla dessas visões comparativas entre a escravidão pra-
ticada no sul dos Estados Unidos da América e no Brasil a partir da obra de 
Freyre, ver: Holanda (1977); Queiroz (1983, 1988); e Schwartz, Stuart (2001).
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A leitura de um Freyre relativista e racista, o pai da “demo-
cracia racial brasileira”, leitura predominante durante as déca-
das de 1970 e 1980 no Brasil, pareceu, no entanto, carente de 
novas indagações aos olhos de uma nova geração de historiado-
res profissionais, formada no auge dos debates realizados por 
ocasião das comemorações do centenário da abolição do cativei-
ro de africanos e descendentes no país – no período marcado pela 
significativa ampliação dos programas de pós-graduação em 
história no Brasil. Uma pergunta, em particular, parecia – e isso 
afirmamos com base nos estudos que sobre o tema surgiram na 
década seguinte e que adiante trataremos – estar latente: quais 
os diálogos intelectuais estabelecidos por Freyre nos anos que 
antecederam a publicação de Casa-grande & senzala? 

Uma pista para a solução de tal questionamento vinha indi-
cada na própria literatura acadêmica dos anos 1960, no famoso 
prefácio de Antonio Candido ao livro Raízes do Brasil, de Sérgio 
Buarque de Holanda. Como é sabido, o início do texto de Candi-
do é o da construção de uma geração, a dele próprio, conformada 
pela leitura de três obras fundamentais: 

Casa-grande & senzala, de Gilberto Freyre, publicado quando 
estávamos no ginásio; Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de 
Holanda, publicado quando estávamos no curso complementar; 
Formação do Brasil contemporâneo, de Caio Prado Júnior, publi-
cado quando estávamos na escola superior. (Candido, 1995, p.9)

Para Candido, as três obras representavam uma sobrevivência 
do “radicalismo intelectual e análise social que eclodiu após a Re-
volução de 1930”, e, ainda assim, não silenciado pelo Estado Novo 
(Candido, 1995, p.9). Especificamente quanto a Freyre, Candido 
lamenta “os rumos tomados posteriormente pelo autor”, mas re-
conhece “a força revolucionária, o impacto libertador” que repre-
sentou Casa-grande & senzala. Na opinião do autor de Formação 
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da literatura brasileira (1959), ao trazer para o primeiro plano os 
aspectos mais íntimos do patriarcalismo que se configurou no 
Brasil, a história da alcova e a importância dos escravos africanos 
no “nosso modo de ser mais íntimo”, Freyre, dispondo de um vi-
goroso volume de informação, fontes pouco usadas ou até mesmo 
ignoradas por intelectuais anteriores, dotado da capacidade de 
improvisar e de uma técnica de exposição sedutora, “coordenava 
os dados conforme pontos de vista totalmente novos no Brasil 
de então” (Candido, 1995, p.10). Ao lado de Caio Prado Júnior, 
Sérgio Buarque de Holanda e Freyre, “a obra por tantos aspectos 
penetrante e antecipadora de Oliveira Vianna já parecia superada, 
cheia de preconceitos ideológicos e uma vontade excessiva de 
adaptar o real a desígnios convencionais” (Candido, 1995, p.9).

Embora crítico, Candido reconhece que, antes dos três auto-
res dos anos 1930, era de Francisco José de Oliveira Vianna a in-
terpretação mais difundida a respeito da formação brasileira no 
ambiente acadêmico. No decorrer do texto de Candido, outros 
nomes como os de Sílvio Romero e Euclides da Cunha – cultores 
dos determinismos próprios da cena intelectual europeia do sé-
culo XIX – também são mencionados, mas Vianna é colocado em 
destaque. Segundo Maria Stella Martins Bresciani, historiadora 
que produziu um aprofundado estudo sobre as apropriações de 
Oliveira Vianna por seus leitores contemporâneos e futuros, 

o cuidado ou, diria até, o respeito acadêmico com que Antonio 
Candido se referiu a Oliveira Vianna, sem deixar de evidenciar suas 
críticas severas, contrasta com o tom ríspido e nada respeitoso da 
resenha de Sérgio Buarque de Holanda [ao livro de Vianna] Insti-
tuições políticas brasileiras, no final da década de 1940. (Bresciani, 
2005, p.22)

A afirmação de Bresciani, destacando o tom desrespeitoso 
de Sérgio Buarque de Holanda, corrobora a ideia de que Vian-
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na era um dos principais alvos da geração de 1930. A autora, 
contudo, salienta que sua própria pesquisa foi motivada por um 
desconforto representado pela redução de toda a obra de Vianna 
aos aspectos ressaltados, desde os anos 1930, por Buarque de 
Holanda e perpetuados décadas depois, mesmo que de maneira 
mais polida, nos textos de Candido e de muitos dos seus leitores. 
Em maior ou menor medida – e de certa forma como ocorreu 
também com Gilberto Freyre entre os anos 1960 e 1980 –, essa 
partilha de opiniões contra Vianna acabou por mandá-lo “aos in-
fernos”, a uma espécie de banimento intelectual justificado pelo 
seu caráter tido pelos críticos como conservador e autoritário. 
Freyre certamente contribuiu para a edificação de tal imagem, 
foi também contra a ideia de superioridade racial contida no 
pensamento de Vianna que Freyre construiu sua interpretação 
do Brasil e dos brasileiros – contra “o Professor Oliveira Vian-
na, o maior místico do arianismo que ainda surgiu entre nós” 
(Freyre, 2002, p.362). 

Assinado por Oliveira Vianna, em novembro de 1918, o pre-
fácio do primeiro volume de Populações meridionais do Brasil 
(Populações rurais do Centro-Sul – Paulistas – Fluminenses – Mi-
neiros), era uma proposta de identificação dos tipos ideais funda-
mentais do povo brasileiro: o sertanejo, habitante dos sertões do 
Norte; o matuto, habitante das matas do centro-sul; e o gaúcho, 
habitante dos pampas do extremo sul. Tal identificação tinha 
um caráter prático. Os ensaios, que acabaram por não serem to-
talmente concluídos, apresentavam-se como uma contribuição 
aos dirigentes do país para o conhecimento objetivo do povo 
brasileiro. Uma efetiva proposta, um projeto político para o 
país. A questão do nomeado cruzamento de raças era, para Vian-
na, uma espécie de “calcanhar de Aquiles” da nossa formação 
histórica. Contra essa fraqueza só havia, na opinião do autor, a 
“função verdadeiramente providencial” dos “preconceitos de 
cor e sangue” (Vianna, 1987, p.103). Assim, Vianna se referia 
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aos preconceitos de cor e sangue: “São admiráveis aparelhos se-
letivos, que impedem a ascensão até às classes dirigentes desses 
mestiços inferiores, que formigam nas subcamadas da popula-
ção dos latifúndios e formam a base das bandeiras colonizado-
ras” (Vianna, 1987, p. 103). No mesmo Populações meridionais 
do Brasil, Vianna se detém longamente em considerações a res-
peito do mulato. Segundo o sociólogo e jurista, visto como um 
tipo único, fruto dos encontros entre brancos e negros, o mulato 
era apenas uma abstração. Em sua opinião, era perfeitamente 
possível a distinção, numa série muito variada de possibilidades, 
entre o mulato inferior e o superior.

Em regra, o que chamamos de mulato é o mulato inferior, inca-
paz de ascensão, degradado nas camadas mais baixas da sociedade 
e provindo do cruzamento do branco com o negro de tipo inferior. 
Há, porém, mulatos superiores, arianos pelo caráter e pela inte-
ligência ou, pelo menos, susceptíveis de arianização, capazes de 
colaborar com os brancos na organização da civilização do país. 
São aqueles que, em virtude de caldeamentos felizes, mais se apro-
ximam, pela moralidade e pela cor, do tipo da raça branca. Capri-
chos de fisiologia, retornos atávicos, em cooperação com certas 
leis antropológicas, agindo de um modo favorável, geram esses 
mestiços de escol. Produtos diretos do cruzamento de branco e 
negro, herdam às vezes, todos os caracteres psíquicos e, mesmo, 
somáticos da raça nobre. Do matiz do cabelo à coloração da pele, 
da moralidade dos sentimentos ao vigor da inteligência, são de uma 
aparência perfeitamente ariana. (Vianna, 1987, p.100)

É inegável a importância conferida por Vianna ao papel de-
sempenhado por esse mestiço de casta superior em todo o pro-
cesso do estabelecimento do Engenho Vicentino e da conquista 
do hinterland. É possível afirmar ademais que é a ele e não ao 
que chama de inferior que Vianna dedica o maior número de 
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referências no decorrer de todo o livro. No entanto, quanto aos 
mestiços inferiores, o autor é taxativo, condena-os ao desapare-
cimento por seleção natural. Para Vianna, os mestiços que muito 
destoavam dos brancos estavam irremediavelmente presos à sua 
condição, jamais ascenderiam. 

Os mestiços inferiores, os menos dissimuláveis, os facilmente 
reconhecíveis, os estigmatizados – os “cabras”, os “pardos”, os 
“mulatos”, os “fulos”, os “cafuzos”, estes são implacavelmente eli-
minados [...] Esses degradados da mestiçagem não têm o mais leve 
desejo de ascender, de sair de sua triste existência de párias. Centro 
de tendências étnicas opostas, que se neutralizam, a sua vontade 
como que se dissolve. Por fim, desfecham na abulia. E ficam eter-
namente no plano da raça inferior. (Vianna, 1987, p.103 e 105)

Enxergar em Vianna a precisa tradução para o universo bra-
sileiro de uma leitura racial, muito em voga na Europa do século 
XIX, contra a qual Freyre teria se insurgido é bastante sedutor. 
Explica, à primeira vista, o porquê da produção de uma interpre-
tação do Brasil baseada na mestiçagem como elemento decisivo 
de construção do Brasil e dos brasileiros. Mas tal leitura também 
se mostraria limitada. Os caminhos que a historiografia especia-
lizada tomou indicaram que mesmo valorizando a miscigenação, 
colocando, ao lado do luso, o negro e o índio como civilizadores 
em nosso período colonial, Freyre não via na estabilidade das 
relações estabelecidas pelas raças em contato em nossa história a 
argamassa usada na edificação do brasileiro.

Na última década do século XX, veio a lume um novo livro 
sobre Freyre, sobre sua obra mais conhecida e sobre sua tese a 
respeito daquilo que nos constituiu como povo, ou a respeito 
daquilo que temos chamado ao longo deste ensaio de identidade 
do Brasil e dos brasileiros analisada pela historiografia con-
temporânea. Em 1994, Ricardo Benzaquen de Araújo lançava 
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aquela que seria a primeira edição de Guerra e paz, livro que 
devolvia, já no subtítulo, Casa-grande & senzala ao seu tempo, 
que o flagrava antes mesmo das famosas apropriações norte-
-americanas do texto. Ali, com uma perspectiva radicalmente 
histórica, no sentido da busca por evitar os anacronismos, a obra 
de Freyre era relida nos anos de sua publicação, a década de 
1930. Em lugar da convencional atribuição a Freyre da inven-
ção de um Brasil constituído por harmoniosas relações raciais, 
capitaneadas pela plasticidade europeia representada pelo luso, 
Araújo evidenciava a interpretação do que o próprio Freyre cha-
mou de “antagonismos em equilíbrio”. A novidade não estava 
apenas na inversão do sinal negativo da miscigenação, como 
vimos anteriormente, num suposto diálogo com os argumentos 
evidenciados em Oliveira Vianna e em tantos outros estudiosos. 
Estava sim na construção de uma experiência histórica da cons-
tituição de um povo a partir de identidades distintas que, uma 
vez em contato, se moldaram mútua e sucessivamente, inclusive 
por meio de relações marcadas pela violência, mas que não aban-
donaram, como se pensou, suas características próprias, aquilo 
que as configurava como partes de um todo. Não havia uma 
identidade estável, muito menos desprovida de conflitos, mas 
uma constante interpenetração de culturas – que comportava 
perfeitamente escravos capazes de civilizarem seus senhores, 
sem que deixassem de ser negros e brancos, africanos e europeus 
e assim por diante – e que marcaria a ação dos portugueses em 
toda a sua aventura colonizadora. Embora a obra de Araújo trate 
de muitos outros aspectos das teses de Freyre, acreditamos que 
sua nova interpretação sobre o sentido de mestiçagem em Casa-
-grande & senzala tenha sido o ponto alto das contribuições do 
livro para o debate sobre a peculiar identidade do Brasil e dos 
brasileiros na historiografia contemporânea.

Outro ponto da obra de Freyre a ser revisitado no início 
do século XXI dizia respeito à sua trajetória intelectual. Seus 

Miolo_Identidades_brasileiras_(GRAFICA).indd   224Miolo_Identidades_brasileiras_(GRAFICA).indd   224 05/03/2014   15:12:0105/03/2014   15:12:01



IDENTIDADES BRASILEIRAS  225

estudos, iniciados no Colégio Americano Batista do Recife, 
tiveram continuidade nos Estados Unidos. Primeiramente, 
entre 1918 e 1920, o então futuro Mestre de Apipucos estudou 
na Universidade de Baylor, no Texas, mais tarde transferiu-se 
para Universidade de Columbia, Nova York. Foi em Columbia 
que manteve o contato com o antropólogo alemão, radicado 
nos Estados Unidos da América, Franz Boas, relatados logo no 
prefácio à primeira edição de Casa-grande & senzala:

Foi o estudo de Antropologia sob a orientação do Professor 
Boas que primeiro me revelou o negro e o mulato no seu justo 
valor – separados dos traços de raça, os efeitos do ambiente ou da 
experiência cultural. Aprendi a considerar fundamental a dife-
rença entre raça e cultura; a discriminar os efeitos de relações 
puramente genéticas e os de influências sociais, de herança cul-
tural e de meio. Neste critério de diferenciação fundamental entre 
raça e cultura assenta todo o plano deste ensaio. Também no da 
diferenciação entre hereditariedade de raça e hereditariedade de 
família. (Freyre, 2002, p.45) 

Talvez um dos mais incisivos críticos do método evolucio-
nista, Boas pouco a pouco se tornou um adversário declarado 
das explicações deterministas, fossem elas de cunho biológico, 
geográfico, econômico ou até mesmo histórico. Boas era tam-
bém um crítico da utilização do racismo como explicação de 
características culturais. Segundo ele, nenhum estudo até então 
tinha oferecido provas convincentes da relação direta entre raça 
e cultura. De acordo com o autor, o erro fundamental das então 
modernas teorias sociais era estender o conceito de hereditarie-
dade individual ao de hereditariedade racial:

A hereditariedade atua somente em linhagens de descendência 
direta. Não há unidade de descendência em qualquer das raças 
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existentes, e nada nos autoriza a supor que as características men-
tais de algumas poucas linhagens familiares selecionadas sejam 
compartilhadas por todos os membros de uma raça. [...] Qualquer 
tentativa de explicar as formas culturais numa base puramente 
biológica está fadada ao fracasso. (Boas, 2005, p.60)

Mais uma vez, mostrava-se tentador, simplesmente, si-
tuar Freyre numa linha de rejeição das explicações racistas em 
voga na época entre os discípulos de Boas nos Estados Unidos. 
Coube, no entanto, em grande medida, à obra Gilberto Freyre: 
um vitoriano nos trópicos, publicada em 2005, pela historiado-
ra Maria Lúcia Pallares-Burke, realizar uma análise exaustiva 
dos registros de estudos de Freyre nos EUA, que incluía sua 
correspondência, diários e notas de cursos e conferências. O 
estudo acabou por salientar, embora esse não fosse o objetivo 
primordial da historiadora, que a presença de Boas na formação 
do sociólogo pernambucano foi, por vezes, supervalorizada, em 
alguns casos, pelo próprio Freyre. O contato efetivo com Boas, 
desenvolvido no início dá década de 1920, certamente o estimu-
lou ao estudo da antropologia, mas a incorporação das temáticas 
então já tratadas pelo antropólogo alemão só se daria um decênio 
mais tarde nos textos de Freyre. O que predominava, segundo a 
historiadora, na década que antecedeu Casa-grande & senzala, 
em textos publicados em jornais e cartas aos amigos, era um 
Freyre mais interessado em analisar a importância do europeu 
na trajetória que conduzia à civilização, inclusive, em uma re-
senha, teria detalhado com algum entusiasmo os violentos pro-
cessos de controle dos escravos adotados com sucesso no sul dos 
Estados Unidos. O estudo de Pallares-Burke, entretanto, não se 
interessa em substituir uma verdade pela outra, não pelo menos 
no sentido de devolver ao leitor interessado um Freyre racista 
aos moldes dos Oitocentos, mas de mostrar aspectos aparen-
temente inconciliáveis que conviveram na trajetória de forma-
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ção do sociólogo, até que a notoriedade alcançada por sua obra 
mais importante o imortalizasse como o defensor da relação das 
culturas no âmbito da família patriarcal como base histórica da 
nossa estruturação como povo.

Na segunda década do século XXI, o interesse pela obra de 
Freyre parece não ter se desmobilizado. Muito menos o desejo 
de encontrar nessa forma exemplar de compreender e inventar 
uma identidade brasileira, de alguma forma, quais caminhos 
foram trilhados na tentativa de superar problemas que nos pa-
recem ainda tão contemporâneos. Depois de numerosos estudos 
interessados na tese acadêmica e na trajetória intelectual que 
o conduziram a Casa-grande & senzala, também a linguagem 
assumiu – entre discípulos de Clio – o lugar central de entendi-
mento da obra desse cientista social, agora visto “a meio-cami-
nho entre o poeta e o historiador”. Em Um estilo de História: a 
viagem, a memória, o ensaio: sobre Casa-grande & senzala e a 
representação do passado (2011), Fernando Nicolazzi assim sin-
tetiza a obra maior do escritor de Apipucos:

[...] o canto épico dos feitos heroicos nos tempos primeiros (mesmo 
que um herói às avessas, como o senhor deitado na rede cedendo às 
pressões fisiológicas que incomodavam seu corpo), sem o prejuízo 
imponente dos deuses interferindo nos destinos dos homens, mas 
com o fardo das intempéries do meio, das raças, das culturas. O 
livro constitui-se assim como o atestado histórico de nascimento 
de certo povo e de certo tipo de sociedade; o primeiro sopro de vida 
narrado no instante mesmo de seu suspiro derradeiro. (Nicolazzi, 
2011, p.451)

Surgido na contiguidade entre criador e criatura, o ensaio do 
sociólogo pernambucano é visto pelo pesquisador como uma 
espécie de certidão de nascimento que congrega imaginação 
criadora e investigação científica num esforço contínuo de dar 
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a conhecer ao leitor, muitas vezes um leitor desconfiado, uma 
autêntica representação do passado. O que se lê em Casa-grande 
& senzala é o texto de quem esteve lá, que se lembra do que viu 
e demonstra a validade de tais memórias com fartos exemplos 
documentais, tudo cosido por uma escrita sedutoramente he-
terodoxa, que não deixa evidenciar, em nenhum momento, a 
separação entre o pesquisador e seu objeto de estudo, mas que 
confere a cada brasileiro, e ao próprio Brasil, uma espécie de 
relato primordial, como o que Homero legou aos gregos.

Pouco antes de encerrarmos esse ensaio, damos a palavra a 
um dos ilustres descendentes da geração dos anos 1950 e 1960 
que, a partir de São Paulo, se encarregou de colocar um tijolo a 
mais na imagem de Freyre como um dos pais da “democracia 
racial brasileira”.11 Lançado em 2013, o livro Pensadores que 
inventaram o Brasil, traz reflexões do sociólogo e ex-presidente 
da República Fernando Henrique Cardoso sobre homens12 que, 
desde o século XIX, se encarregaram de explicar e, cada um ao 
seu modo, inventar o Brasil, enquanto tentavam explicar a “for-
mação” do país. Aos seus olhos, uma obsessão que principiou 
ainda nos tempos da Independência, quando José Bonifácio 
deixou de se declarar paulista ou português para se autointi-
tular brasileiro, despendendo sistematicamente suas energias 

 11 No posfácio que escreveu para a obra de Cardoso, José Murilo de Carvalho 
explica: “Durante os anos 1950-1960, e mesmo além, ele [Gilberto Freyre] foi 
uma bête noire para a intelectualidade uspiana, inclusive, e confessadamente 
para o próprio Fernando Henrique, e também para a esquerda em geral. Ele 
dividia com o fluminense Oliveira Vianna, xingado de reacionário, racista e 
elitista, o papel de saco de pancada da intelectualidade de esquerda. Gilberto 
Freyre, acusava-se, não tinha rigor científico, era conservador, saudosista do 
mundo patriarcal e escravista, criador do mito da democracia racial e o que 
mais seja” (Cardoso, 2013, p.292-3).

 12 Na obra, Fernando Henrique Cardoso (2013) analisa – em textos produ-
zidos ao longo de 35 anos (1978-2013) para introduções, resenhas, aulas e 
conferências – as principais obras de: Joaquim Nabuco, Euclides da Cunha, 
Paulo Prado, Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, 
Antonio Candido, Florestan Fernandes, Celso Furtado e Raymundo Faoro. 
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no esforço de “compreender o que nós, brasileiros, somos; ou 
melhor; como fazer de todos, inclusive dos escravos, parte da 
mesma nação” (Cardoso, 2013, p.10). Embora os textos tenham 
sido escritos em tempos distintos e para fins diversos, é opor-
tuno observar que ao tratar da contribuição de Gilberto Freyre 
para a invenção do Brasil, Cardoso nos brinda com dois textos 
“Casa-grande & senzala clássico”, republicação de “Um livro 
perene”, apresentação redigida para uma reedição de Casa-
-grande & senzala de 2005 e “Gilberto Freyre perene”, texto 
que serviu de base a uma conferência proferida, em agosto de 
2010, durante a Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP), 
portanto, ensaios que contêm posições relativamente recentes do 
sociólogo paulista sobre o pernambucano. Sobre Freyre, ainda 
há longas menções no texto que encerra a obra, republicação de 
uma aula magna ministrada por Cardoso, em 1993, no Instituto 
Rio Branco. 

A novidade das interpretações sobre a obra fundamental de 
Freyre aparece, de maneira geral, no reconhecimento da pere-
nidade de sua tese sobre a formação do Brasil. Fernando Hen-
rique, ainda crítico, porém distanciado do cenário acadêmico e 
político dos anos 1960, reconhece pontos positivos na obra, na 
presença de “muita pesquisa” “por trás das descrições, às vezes 
romanceadas e mesmo distorcidas”, no pioneirismo da análise da 
vida íntima, da dimensão privada, dos sentimentos e do cotidiano 
na formação do brasileiro, estratégia interpretativa que só se tor-
naria corrente no Brasil mais tarde, com a presença, entre nós, de 
cientistas sociais e historiadores franceses. Cardoso não deixa 
de se mostrar, contudo, incomodado com a interpretação que, 
como vimos anteriormente, valoriza a ideia de “equilíbrio dos 
contrários” ou “antagonismos em equilíbrio” como definidora 
do tipo de identidade que Freyre teria dito compor a sociedade 
brasileira. Para Cardoso, tal ideia não é incoerente com a obra, 
mas apresenta limitações. O sociólogo paulista chega mesmo a 
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desafiar quem explique “por suas características metodológicas, 
o mal-estar que a obra de Gilberto Freyre causou, e quem sabe 
ainda cause, na Academia” (Cardoso, 2013, p.86). Após passar 
em revista os temas mais significativos do que chamou de insights 
de Freyre sobre a invenção do Brasil, sempre com muitos elogios 
a respeito da qualidade da narrativa e críticas sobre as oscilações 
argumentativas das teses do escritor de Apipucos, Cardoso acaba 
por concluir que o sociólogo pernambucano cria sim um mito 
fundador, se não o da democracia racial, o mito do equilíbrio de 
contrários – que não deixa de explicar muito da sociedade que o 
produziu – responsável por projetar no futuro as características 
constitutivas do Brasil e dos brasileiros. 

Considerações finais ou ”Nenhuma forma de 
tratar as identidades do Brasil existe”

Outra coletânea organizada por João Cezar de Castro Rocha 
foi publicada, primeiramente, nos Estados Unidos no ano 2001, 
em um número especial da revista Portuguese Literary and Cul-
tural Studies, com o título Brazil 2001: A Revisionary History of 
Brazilian Literature and Culture. Em uma nova versão, tradu-
zida para o português e acrescida de 23 ensaios, essa coletânea 
foi publicada em 2003 com a colaboração de Valdei Lopes de 
Araujo, com o instigante título Nenhum Brasil existe.

“O ‘Brasil’ não existe, mas é o mesmo ‘Brasil’ que não se 
rende às tentativas de traduzi-lo em substanciais volumes de his-
tória literária e cultural” como a pequena enciclopédia de 1.107 
páginas que carrega “um paradoxo que não deve ser resolvido” 
(Rocha, 2003, p.17). Inspirado no poema “Hino Nacional” de 
Carlos Drummond de Andrade, e com uma parte dedicada a 
Gilberto Freyre, a menção a esse Nenhum Brasil existe vem aqui 
à guisa de conclusão para nos auxiliar a encerrar esse ensaio. Ao 
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direcionarmos nosso olhar para essa primeira década do século 
XXI a fim de definir como historiadores e cientistas sociais têm 
lidado com o desafio de estudar a identidade do Brasil, podemos 
concluir que “Nenhuma forma de tratar as identidades do Bra-
sil existe” ou que, pelo menos, o tema não se esgotará nem nas 
melhores coletâneas, nem nas mais argutas interpretações dos 
intelectuais consagrados como nossos maiores inventores. Para 
existirmos parece ser eterno o exercício de perguntarmos: O que 
é o Brasil?
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