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Tropicalização	Antropofágica	Miscigenada:
reação	à	contínua	pressão	da	colonização	cultural
• A	guerra e	o	ritual	canibal eram	dispositivos	cruciais	na	articulação	dos	
conjuntos	multicomunitários	tupinambá,	ocupando	uma	posição	que,	
em	outros	sistemas	nativos,	caberia	à	circulação	de	bens	de	prestígio	e	utilidades.	

• ”Contra	a	realidade	social,	vestida	e	opressora,	cadastrada	por	Freud	–
a	realidade	sem	complexos,	sem	loucura,	sem	prostituições	e	sem	penitenciárias	
do	matriarcado	de	Pindorama”,	Oswald	de	Andrade	escreveu	
o	Manifesto	Antropófago,	em	Piratininga,	Ano	374	da	Deglutição	do	Bispo	
Sardinha	(Revista	de	Antropofagia,	Ano	1,	N.	1,	maio	de	1928)

• Oswald	de	Andrade	alude,	ironicamente,	a	um	episódio	da	história	do	Brasil:	
o	naufrágio	do	navio	em	que	viajava	um	bispo	português,	
seguido	da	morte	do	mesmo	bispo,	devorado	por	índios	antropófagos.	
• Do	vômito	de	ideias-de-fora-do-lugar	falamos	(ou	pensamos)	nós.



Os	Índios	Antes	do	Brasil
• Quando	os	portugueses	aqui	chegaram,	encontraram índios	dispersos	
ao	longo	da	costa	com	ramificações	profundas	pelo	o	interior,	
sempre	acompanhando	o	vale	dos	rios.	
• Explorando	ecossistemas	ricos	e	diversificados,	
esses	povos	alcançaram	um	patamar	demográfico	elevado:	
• na	faixa	litorânea	viviam	cerca	de	1	milhão	de	Tupinambá (9hab/km2),	
• estima-se	a	presença	de	1,5	milhões	de	Guarani (4hab/km2)	na	área	meridional,	
• hoje	há	possivelmente	1/20	da	população	indígena	de	então.

• A	taxa	de	despopulação durante	os	dois	primeiros	séculos	da	colonização
foi	brutal,	dizimando	os	Tupi-Guarani,	devido	a:	
• as	guerras,	
• as	expedições	para	captura	de	escravos e,	principalmente,	
• as	epidemias e	a	fome.



Padre	Antônio	Vieira:	um	dos	maiores	
intérpretes	do	Brasil do	século	XVII

• Era	um	membro	notável	da	casta	dos	sábios-pregadores	ou	sacerdotes.	

• Seu	objetivo	principal	foi	promover	a	integração	harmoniosa	dos	
indivíduos,	estamentos	e	ordens	do	Império	português,	
desde	as	castas	dos	aristocratas	até	os	párias	– escravos	negros	e	índios	–,	
visando	sua	“redenção	coletiva	como	um	‘corpo	místico’	unificado”.

• Vieira	sacraliza	a	dinastia	dos	Braganças,	adotando	a	concepção	católica	
da	predestinação	divina	da	Monarquia	Absolutista,	em	um	período	
(1624-1697)	em	que	na	Inglaterra	uma	guerra	civil	transformava-a	em	
Monarquia	Constitucionalista	ou	Parlamentarista.



Oratória	sacra	dos	jesuítas	portugueses

• ”Sermões”	do	Padre	Vieira	defendeu	a	íntima	fusão	dos	poderes	estatal	e	
sacro,	visando	a	“conservação”	e	a	“expansão”	da	Monarquia	
como	aperfeiçoamento	da	“política	católica”	do	Estado	absolutista	
aliado	ao	Papa.

• Em	toda	sua	obra,	Padre	Vieira visava	a	subordinação	de	todos	
os	estamentos	sociais	ao	“bem	comum”	do	Reino.	

• No	pacto	da	sujeição,	o	rei	tinha	o	monopólio da	violência	militar,	
jurídica	e	fiscal,	conferindo	os	privilégios que	hierarquizavam	
os	indivíduos	e	as	ordens	sociais.	



Fé	Católica	na	Monarquia	Absolutista

• O	rei não	tinha	superior	mundano,	pois	era	absoluto,	ou	seja,	
“absolvido”	ou	“livre”	do	poder	coercitivo	das	leis	mundanas.	

• Como	rei	católico deveria,	necessariamente,	seguir	a	lei	natural	de	Deus	–
estabelecida	pela	sua	representação	terrena,	a	Santa	Fé	Católica	Romana –
para	que	seu	governo	fosse	legítimo.	

• Se	fosse	tirânico,	em	sua	desobediência,	poderia	então	ser	destronado	e	
morto pelos	súditos.



Sermões	Conservadores

• Era	um	sermão	conservador,	pois	implicava	em	reconhecimento	de	que	
a	desigualdade	era	natural,	devendo	cada	indivíduo	necessariamente	
contentar-se	com	a	sorte	que	lhe	cabia	na	hierarquia	social.

• Padre	Vieira	fazia	inclusive	sermões	bélicos,	seja	contra	a	Espanha,	
seja	contra	os	invasores	holandeses.

• Toda	obra	de	Vieira	está	relacionada	com	as	questões	éticas,	políticas,	
econômicas,	religiosas	e	jurídicas	que	agitaram	interna	e	externamente	
a	sociedade	portuguesa,	no	século	XVII,	envolvendo	
os	reis	da	Casa	de	Bragança	e	os	dos	demais	reinos.



Cultura	e	Opulência	do	Brasil	(1711)

• Depois	de	entrar	para	a	Companhia	de	Jesus	e	estudar	Direito	Civil,	
chegou	aqui	com	32	anos	(próximo	a	1680),	disposto	a	avaliar	detalhadamente	
os	homens	que	aqui	viviam	e	as	riquezas	que	o	Brasil	poderia	oferecer	a	Portugal,	
preocupando-se	em	compreender	senhores	e	escravos,	
agentes	centrais	da	nossa	economia	e	vida	colonial.

• A	obra,	escrita	depois	de	25	anos	de	experiência	e	observação	em	solo	brasileiro,	
foi	em	grande	parte destruída	em	cumprimento	ao	veto	e	sequestro	régio,	
confisco	realizado	para	evitar	exposição	das	riquezas	da	colônia	à	cobiça	de	
outras	Nações,	responsáveis	por	saques	constantes	na	costa	brasileira:	França,	
Holanda	e	Inglaterra	não	poderiam	ter	o	conhecimento	desse	potencial	extrativo.



Antonil:	registro	de	todo	o	processo	de	produção	
do	açúcar,	tabaco,	mineração	e	criação	de	gado

• Ao	analisar	as	relações	entre	o	Brasil	e	Portugal,	Antonil	expõe	
a utilidade	que	o	Brasil	poderia	ter	para	o	reino	português.	

• Retrata	as	inquietações	daqueles	homens	que	habitam	o	vasto	território	
brasileiro	e	atuam,	de	formas	diferenciadas,	no	enorme	esforço	de	construir	
o	que	se	denominava	uma	“economia	cristã”,	baseada	no	escravismo.	

• Ele	reconhece:	“os	escravos	são	as	mãos	e	os	pés	do	senhor	de	engenho,	
porque	sem	eles	no	Brasil	não	é	possível	fazer,	conservar	e	aumentar	
fazenda,	nem	ter	engenho	corrente”.



Opulência	do	Brasil	em	proveito	do	
reino	de	Portugal

Valores	das	atividades	econômicas:
• todo	o	açúcar é	mais	do	que	
o	dobro	de	todos	as	demais	
riquezas	reunidas,	
• o	ouro representa	pouco	mais	
que	¼	dele,	
• o	tabacometade	do	ouro	
(1/8	do	açúcar),	e	
• o	couro cerca	de	1/12	do	açúcar.	

Outros	valores:
• o	pau-brasil de	Pernambuco,	
• o	contrato	das	baleias,	
• o	contrato	dos	dízimos	reais,	
• o	contrato	dos	vinhos,	
• o	contrato	do	sal,	
• o	contrato	das	aguardentes,	
• o	rendimento	da	Casa	da	Moeda,	
• os	direitos	que	se	pagam	nas	alfândegas	
dos	negros que	vêm	de	Angola,	São	Tomé	e	
Mina.	



“primeiro	economista	no	Brasil”:	destaca	também	
o	fabuloso	custo	humano	necessário	para	
a	produção	do	açúcar,	tabaco	e	ouro

• Conclusão: é	justo,	tanto	para	a	Fazenda	Real	quanto	para	o	bem	público,	
favorecer	a	conquista	e	o	desenvolvimento	econômico	do	Brasil.	
• Em	contrapartida,	nas	entrelinhas,	Antonil:	
1. critica	a	morosidade	da	máquina	administrativa	da	colônia,	assim	como	
2. demandava	“a	multiplicação	das	igrejas,	

para	que	todos	tivessem	mais	perto	remédio	para	suas	almas”...

• A	organização	da	economia	colonial	brasileira e	o	aprimoramento	da	
vida	religiosa	garantiriam	a	expansão	do	processo	produtivo	e	
da	comercialização do	açúcar,	tabaco,	ouro	e	gado,	
mediante	práticas	econômicas	baseadas	no	mercantilismo.



História	Geral	do	Brasil:	
publicada	originalmente	em	cinco	volumes	de	1854	a	1857

• Francisco	Adolpho	de	Varnhagen (paulista	de	Sorocaba	e	filho	de	alemães),	
contou	uma	história	do	Brasil	à	feição	dos	interesses	imperiais da	
elite	dominante,	centralizadora	e	escravocrata.

• Varnhagen só	descrevia	os	fatos	oficiais
da	“descoberta”	de	1500	à	chegada	da	“corte	joanina”	em	1808	ao	Brasil,	
louvando	a	dinastia	de	Bragança.	

• Era	uma	história	elitista,	laudatória	dos	“vencedores” da	
casta	dos	aristocratas	fundiários,	que:	

1. desprezava	o	índio,	
2. mal	falava	do	negro,	e	
3. desconfiava	sempre	das	rebeliões,	desqualificando-as.



Capítulos	de	História	Colonial
• Já	na	época	membros	da	casta	dos	sábios-intelectuais achavam	que	
o	núcleo	de	uma	história	do	Brasil	deveria	ser	a	“fusão	das	três	raças”	
– o	branco	português,	o	índio,	o	negro	africano	–,	
proposta	muito	inovadora	para	uma	época	em	que:	

1. o	tráfico	negreiro	estava	no	auge	e	
2. o	índio	estava	quase	exterminado,	ao	menos	no	litoral.	
• Capistrano	de	Abreu	(1853-1927),	cearense	autodidata	sem	diploma	de	
curso	superior,	foi	membro	da	casta	dos	sábios-intelectuais.
• Ele	deplorava	a	falta	de	sensibilidade	de	Varnhagen em	relação	
à	vida	social,	às	diversidades	regionais e	ao	povo.
• Porém,	o	autor	não	acatou	a	ideia	circulante	que	a	história	do	Brasil	devia	
ser	escrita	elegendo	“a	fusão	das	três	raças”	como	problemática	central,	
pois	seu	livro	é	acanhado	no	tratamento	do	tema	da	miscigenação.	



Inovação	dos	Capítulos	de	História	Colonial

Assuntos	até	então	pouco	estudados:
• as	bandeiras,	
• as	minas,	
• as	entradas,	
• a	criação	de	gado.

Foco	na	competição	entre	franceses	e	
portugueses:
• Capistrano	de	Abreu
questiona	o	direito	português	
às	terras	brasílicas ao	articular	
a	disputa	europeia	no	Brasil	
com	as	rivalidades	entre	grupos	
indígenas,	tupinambás	e	
tupiniquins	– ambos	da	fala	tupi	
–,	porém	lutando	em	lados	
opostos.



“Organização	Feudal”

Regime	de	donatarias	ou	
capitanias	hereditárias
• Capistrano	mostra	o	fracasso	de	
várias	delas,	umas	abandonadas	
em	face	dos	ataques	indígenas,	
outras	nem	sequer	ocupadas,	
quase	todas	desprotegidas,	
sendo	exceções	que	confirmam	
essa	regra	São	Vicente	e	
Pernambuco.

Expansão	lusitana:
• Com	a	ascensão	de	reis	
espanhóis	ao	trono	português,	
há	consequências	favoráveis	
para	o	Brasil	a	partir	de	1580,	
pois	foi	o	começo	da	expansão	
territorial:	

1. rumo	à	bacia	do	Prata,	no	Sul,	
e	

2. rumo	ao	Amazonas,	no	Norte.



Em	1580,	o	Reino	português	uniu-se	
à	monarquia	dos	Habsburgo madrilenos:	crise	dinástica	

desencadeada	pela	morte	de	d.	Sebastião
• Capistrano	considera	o	fato	de	espanhóis	terem	se	entronizado	em	Portugal,	
com a	metrópole	lusitana	perdendo	autonomia	política, favorável	ao	Brasil,	
porque	foi	nesse	período	que:	

1. se	acelerou	a	expansão	rumo	ao	interior	e	ao	Amazonas	e	
2. se	deu	a	eliminação	completa	das	tentativas	de	invasão	francesa.	
• No	entanto,	os	portugueses	foram	os	vencedores	dos	flamengos,	que	haviam	
vencido	os	espanhóis,	enquanto	estes	eram	senhores	de	Portugal,	no	período	de:	

1. as	invasões	holandesas,	
2. a	dominação	de	Pernambuco	e	adjacências	pela	Companhia	das	Índias	Ocidentais,	
3. as	guerras	de	resistência	e	das	guerras	de	expulsão,	sobretudo,	
4. a	Insurreição	Pernambucana	de	1645	a	1654.



Expansão	da	Fronteira:	Conquista	de	Território
• Capistrano	lança	o	foco	nas	entranhas	da	América	Portuguesa,	no	“Sertão”,	
não	como	sinônimo	da	caatinga	árida,	mas	em	alusão	ao	interior	do	
vasto	território ainda	não	conquistado	ou	não	densamente	ocupado.

• Põe-se	Capistrano	a	esmiuçar	as	jornadas	de	expansão	bandeirante
a	partir	de	São	Vicente,	rumo	ao	Sul	ou	a	Oeste,	alargando	as	fronteiras	
do	antigo	Tratado	de	Tordesilhas,	e	novamente	a	expansão	para	o	Norte,	
a	ocupação	do	seu	Ceará,	Maranhão,	Pará,	Amazonas.	

• Neste	capítulo,	houve	quem	visse	no	livro	de	Capistrano	uma	versão	
brasileira daquele	livro	de	historiador	que	elege	a	expansão	da	fronteira	
como	tema-chave da	história	dos	Estados	Unidos.



Múltiplos	Brasis
• A	expansão,	no	centro,	levaria	à	descoberta	de	ouro e	
à	construção	de	uma	sociedade	colonial	muito	diferente	da	litorânea:
a	sociedade	das	Minas	Gerais.	

• Capítulos	de	História	Colonial revela	que	
há,	então,	múltiplos	Brasis,	ao	invés	de	um	Brasil	só, e	
uma	diversidade na	história	da	cultura	material	e	na	história	social.	

• Ele	faz	uma	análise	da	diversidade	da	sociedade,	isto	é,	da	estratificação	
social,	indicando	que	entre	senhores	e	escravos havia	padres	e	frades,	
artesãos	e	mascates,	homens	livres	pobres	e	mestiços	tocados	pela	fortuna:	

1. brancos oprimidos	pelo	convencionalismo,	
2. negros oprimidos	pela	escravidão.



História	da	Vida	Privada	no	Brasil	Colônia

• Revela	também	um	menos	caso	típico	da	intelectualidade	brasileira	
em	face	da	miscigenação como	se	os	mulatos	fossem	rebeldes	por	
nascerem	mestiços.	

• Apesar	da	concessão	ao	estereótipo	racista,	Capistrano	vai	além	e	
adentra	o	cotidiano,	os	valores	coletivos	dos	Brasis,	sempre	diferenciados,	
rascunhando	as	mentalidades,	por	exemplo,	na	Casa	Grande,
o	modelo	é	“pai	taciturno,	mulher	submissa,	filhos	apavorados”.	

• O	matriarcado também	prosperou	em	muitas	regiões	e	circunstâncias	do	
Brasil	antigo.



Carência	de	ideologia	de	coesão	nacional

• A	tese do	livro	Capítulos	de	História	Colonial é	que	há,	então,	
o	predomínio	de	forças	dissolventes.	
• Três	séculos	de	colonização não	alteram	esse	quadro,	
quando	não	se	agrava	pelo	alargamento	das	fronteiras	territoriais.	
• Não	havia	nenhuma	força	de	coesão e	
manifestações	coletivas	eram	só	passageiras.	
• Vida	social não	havia,	pois	não	havia	ainda	sociedade	brasileira,	
quanto	mais	“consciência	nacional”	na	ausência	de	um	Estado	nacional.

• Não	fosse	a	“comunidade	ativa	da	língua”	– o	português – e	
“a	comunidade	passiva	da	religião”	– a	católica –
e	mal	se	poderia	divisar	o	que	era	afinal	a	América	portuguesa.



Emergência	do	Complexo	Brasil

• Capistrano	não	adotou	a	simbologia	da	República de	
uma	nacionalidade	propagandeada	pela	casta	dos	guerreiros	militares.	

• Tal	como	cabe	a	alguém	da	casta	dos	sábios-intelectuais,	
colocou	a	sociedade	colonial	como	a	verdadeira	protagonista	da	História.	

• Sociedade	múltipla	e	diversificada,	com	seus	contrastes	e	tensões,	
das	interações	entre	seus	componentes	que	emerge	o	complexo	Brasil.



Reconquista	do	
Território	Invadido



O	Brasil	Holandês	(1630-1654)
• Quando,	no	decênio	final	do	século	XVI,	os	Países	Baixos	consolidaram	
militarmente	na	Europa	sua	independência	da	Espanha,	
a	ofensiva	batava	desdobrou-se	em	ofensiva	ultramarina,	
visando	à	destruição	das	bases	coloniais	da	riqueza	e	do	poderio	ibéricos.	

• Nos	primeiros	anos	do	século	XVII,	a	Companhia	das	Índias	Orientais,	
sociedade	de	ações	operando	mediante	monopólio	outorgado	pelo	
governo	neerlandês,	promoveu	o	comércio	e	a	colonização	na	Ásia	em	
detrimento	da	presença	espanhola	e	portuguesa	naquela	parte	do	mundo.	

• A	partir	da	fundação	em	1621	da	Companhia	das	Índias	Ocidentais,	
idêntico	modelo	institucional	foi	adotado	para	as	Américas	e	
para	a	costa	ocidental	da	África.



Invasão	Holandesa
• O	açúcar	brasileiro passara	a	representar	não	um	negócio	propriamente	
holandês,	mas	uma	atividade	eminentemente	controlada	pela	comunidade	
sefardita de	origem	portuguesa	estabelecida	em	Amsterdã para	fugir:	

1. à	perseguição	do	Santo	Ofício	na	península	Ibérica	e	
2. à	reconquista	pela	Espanha	do	porto	de	Antuérpia,	

que	constituiu	até	1585	o	grande	entreposto	português	
no	norte	da	Europa.	

• Graças	à	regularidade	e	frequência	desses	contatos,	dispunha-se	na	
Holanda	de	um	excelente	conhecimento	não	só	das	condições	econômicas	e	
sociais,	mas	também	do	litoral	do	Nordeste,	dos	seus	portos	e	até	do	
traçado	urbano	de	Olinda,	conhecimento	indispensável	à	preparação	e	
à	execução	dos	ataques	primeiro	contra	a	Bahia	e	
depois	contra	Pernambuco.



explicação	da	crise	comercial
• Nos	anos	de	1638-9,	principalmente	os	portugueses	do	Brasil	holandês	
haviam	assumido	compromissos	excessivos	para	a	aquisição	de	engenhos,	
canaviais,	escravos	e	outras	utilidades.
• Desfeitas	as	esperanças	dos	lusos,	viram-se	estes	ante	a	necessidade	de	honrar	
seus	compromissos,	contudo,	novos	sortimentos	chegavam	da	Holanda	e	
novas	compras	faziam	os	portugueses,	amontoando	dívidas	sobre	dívidas
até	que,	devido	à	impontualidade	dos	pagamentos,	sentiram	estes	
seus	créditos	escassear também	com	os	comerciantes,	
que	passaram	a	exigir	a	liquidação	de	seus	débitos.	
• Houve	também	uma	grande	mortalidade	entre	negros	e	brasilianos,	
vítimas	de	uma	moléstia	infecciosa,	endêmica	entre	os	nativos,	
chamada	bexiga e	semelhante	à	varíola	europeia.	
• Esses	escravos,	em	sua	maioria,	tinham	sido	adquiridos	com	preços	elevados,	e,	
consequentemente,	sua	perda	acarretava	a	ruína	dos	lavradores,	
que	ainda	tinham	que	se	haver	com	as	pragas	e	inundações	frequentes,	
causadoras	de	consideráveis	danos	aos	canaviais.



Dívidas	da Companhia	das	Índias	Ocidentais
• Os	diretores	da	Companhia,	que	antes	de	1640	dirigiam	os	negócios	
no	Brasil,	venderam	a	crédito	a	maior	parte	das	propriedades	confiscadas,	
engenhos	de	cana,	mercadorias	e	até	negros	comprados	na	África,	
por	conta	da	Companhia,	de	modo	que	seus	livros	estavam	repletos	de	
débitos	de	terceiros,	mas	a	caixa	vazia	de	dinheiro.	

• Segundo	Johan	Maurits van	Nassau-Siegen,	o	aumento	do	valor	do	
dinheiro	holandês	circulante	no	Brasil	holandês relativamente	ao	valor	das	
moedas	na	metrópole permitiria	inclusive	expulsar	o	dinheiro	espanhol.	

• Os	prejuízos	que	se	observavam	provinham	do	dinheiro	espanhol,	
pois	enquanto	os	holandeses	estavam	sob	a	ameaça	da	armada	espanhola,	
os	portugueses	empregaram	todo	o	esforço	para	obter	moedas	espanholas	
e	as	entesouraram.	



Derrocada	do	Brasil	Holandês:
causa	econômico-financeira	face	à causa	militar

• Os	holandeses ficaram,	assim,	privados	de	dinheiro,	o	que	não	aconteceria	
se	no	Brasil	holandês	corressem	somente	moedas	holandesas.	

• Neste	caso,	observar-se-ia	o	contrário:	quando	se	receasse	
mudança	no	Estado,	como	os	portugueses	então	supunham,	
eles	receariam	também	que	o	dinheiro	holandês	não	tivesse	valor	para	eles,	
e	o	dinheiro	havia	de	voltar	em	abundância	para	o	Recife.

• Os	depoimentos	da	época	são	unânimes	no	tocante	à	carestia	monetária	
do	Brasil	holandês:	a	derrocada	deste	teve	a	causa	econômico-financeira	
em	destaque	face	à	causa	militar.



Histórias	da	Gente	
Brasileira:	Colônia



DNA	da	sociedade	brasileira
• Exploradora	e	discriminadora	dos	párias:	mestiços,	negros	e	nativos.	

• Conciliadora entre	a	casta	dos	aristocratas	governantes
(oligarcas	regionais	proprietários	de	terra)	e	
a	casta	dos	comerciantes	grandes	financistas	e	usurários.

• Tudo	isso	garantido	pela	segurança	imposta	pela	casta	dos	guerreiros.	

• A	casta	dos	sábios ainda	se	reduzia	aos	sábios-sacerdotes
que	louvavam	a	Monarquia	Absolutista	católica.	

• E	a	casta	dos	trabalhadores	organizados era	inexistente.



Origem	do	poder	da	casta	dos	comerciantes

• Impressionava	na	colônia	portuguesa	nas	Américas:	
1. a	intensidade	de	negócios	comerciais,	
2. o	número	de	embarcações	ancoradas	nos	portos,	
3. os	muitos	artesãos	e	pequenos	comerciantes	engajados	na	atividade	mercantil.	

• Algumas	cidades	funcionaram	como	entrepostos	de	mercadorias vindas	de	outras	
capitanias	e	mesmo	da	metrópole,	caso	do	Rio	de	Janeiro e	de	Ouro	Preto.	
• Essa	última,	então	capital	de	Minas	Gerais,	recebia	vinho,	manufaturas,	
ferramentas,	escravos	e	remédios,	revendendo-os	a	outros	núcleos	habitados.	
• Dentro	das	capitanias,	circulavam	os	produtos	da	terra:	
toucinho,	aguardente,	açúcar,	couro,	gado	e	algodão,	além	de	milho	e	feijão.
• Era	preciso	comprar,	vender,	distribuir,	lucrar	ou	perder	com	tantos	produtos.	



Emergência	da	casta	dos	comerciantes
• Milhares	de	vidas	envolvidas	com	negócios deram	um	perfil	diferenciado	à	
sociedade	colonial:

1. até	o	século	XVIII,	“negociante”	era	palavra	que	abarcava	diferentes	ocupações;	
2. até	cem	anos	antes,	“mercador”,	“homem	de	negócios”	e	“cristão-novo”	

eram	sinônimos	revestidos	de	impopularidade.	

• Na	hierarquia	medieval	cristã,	o	comerciante	ficava	abaixo	das	artes	mecânicas,	
pois,	ao	comercializar	o	fruto	de	artes	e	ofícios,	ele	era	considerado	um	parasita.	

• Apenas	no	século	XVIII	o	estigma	começou	a	se	esvair,	pois	
a	administração	do	marquês	de	Pombal,	em	Portugal,	decretou,	em	1770,	
que	o	“comércio	era	profissão	nobre,	necessária	e	proveitosa”.

• A	casta	dos	aristocratas de	Portugal,	antes	da	Guerra	da	Independência	norte-
americana	(1775–1783)	e	da	Revolução	francesa	(1789),	reconheceu	a	casta	dos	
comerciantes,	refletindo	o	contexto	das	revoluções	burguesas	em	outros	países.	



Discurso	de	Ódio	Antissemita
• A	tradição	luso-ibérica,	cuja	herança	nos	influencia	até	hoje,	já	era	de	conciliação
e	não	de	revolução:	entregavam-se	os	anéis	para	não	perderem	os	dedos.	
• Giuseppe	Tomasi	di Lampedusa (1896-1957),	no	romance	Il	gattopardo
(O	Leopardo):	“A	não	ser	que	nos	salvemos,	dando-nos	as	mãos	agora,	
eles	nos	submeterão	à	República;	para	que	as	coisas	permaneçam	iguais,	
é	preciso	que	tudo	mude”.

• A	presença	israelita	no	comércio	da	colônia	de	Portugal	nas	Américas:	
inseridos	na	vida	social,	política	e	administrativa	baiana,	
a	maior	parte	da	população	da	capital	seria	constituída	por	judeus	ricos	
que	cultivavam	o	comércio	e	o	crédito	mercantil	a	juros.	

• Tanto	era	o	preconceito	antissemita	que,	
quando	um	cidadão	quisesse	que	um	dos	filhos	seguisse a	carreira	eclesiástica,	
ele	era	obrigado	a	provar	que	seus	antepassados	eram	cristãos.



Lucro	Rápido	versus Produção	Lenta	e	Arriscada

• No	início	do	século	XIX,	de	passagem	por	Minas	Gerais,	o	viajante	Saint-
Hilaire escutaria	o	adágio	“pai	taberneiro,	filho	cavaleiro,	neto	mendicante”,	
sobre	fortunas	construídas	no	comércio	e	perdidas	na	lavoura.

• Os	“comerciantes	de	grosso”,	poderosos	e	importantes	para	os	interesses	
do	Estado,	eram	grandes	financistas	e	usurários,	diferenciando-se	dos	
comerciantes	que	vendiam	“a	retalho”,	ou	seja,	que	tinham	lojas.	

• Eles	podiam	exercer	qualquer	atividade:	especulavam,	financiavam,	
asseguravam,	armavam	navios,	arrematavam	comendas,	
além	de	fazerem	contratos	públicos	e	privados	etc.



Tráfico	de	Escravos

• O	comércio	era,	sobretudo,	de	escravos:	com	fortunas	superiores	às	dos	
senhores	de	engenho	ou	grandes	agricultores,	os	afortunados almejavam,	
porém,	a	terra	e	o	poder	que	essa	simbolizava.	

• A	terra,	e	apenas	ela,	nobilitava,	enobrecia,	enquanto	
a	atividade	comercial	urbana	continuava	malvista	pela	sociedade.	

• Eram	comerciantes	arcaicos:	em	vez	de	se	inserirem	na	
mentalidade	da	burguesia	mercantil que	prosperava	no	norte	da	Europa	e	
nos	Estados	Unidos	da	América,	tais	comerciantes	de	grosso	sonhavam	com	
títulos	honoríficos	e	grandes	plantações,	como	seus	ancestrais	”alfacinhas”	
(ou	descendentes	”coxinhas”).



História	da	Sociedade	
Patriarcal	no	Brasil



Casa	Grande	&	Senzala	(1933)
• Ele	se	insere	no	debate	sobre	a	formação	nacional	para	a	formulação	do	
cenário	político em	que	a	centralização	administrativa altera	o	lugar	não	
apenas	das	regiões como	dos	grupos	que	exercem	o	poder	local	e	regional.	
• O	planejamento	das	políticas	públicas demandava
uma	definição	do	público	alvo	de	cada	qual,	isto	é,
o	conhecimento	mais	profundo	da	sociedade	brasileira.
• Nesse	cenário,	o	livro	responde	a	questões tais	como	as	seguintes.	
1. Quem	é	o	povo	brasileiro?	
2. Podemos	falar	de	uma	unidade	nacional?	
3. Podemos	pressupor	a	existência	de	uma	cultura	brasileira?	
4. Esse	perfil	corresponde	às	exigências	da	civilização	ocidental	e,	

portanto,	o	Brasil	pode	figurar	no	concerto	geral	das	nações?



louvação	do	povo	e	da	cultura	brasileira

Polemiza	a	respeito	de:
1. a	questão	racial,	

2. o	determinismo	geográfico e	

3. o	papel	desempenhado	pelo	
patriarcado na	configuração	
da	sociedade	brasileira.

Sociedade	brasileira	fundamenta-se	na	
articulação	de	três	elementos:
1. o	patriarcado,	

2. a	interpenetração	de	etnias	e	
culturas	e	

3. o	trópico.



História	da	Vida	Privada	Cotidiana	no	
complexo	agrário-industrial	do	açúcar

• Esses	marcos	definidores	da	formação	nacional correlacionam-se,	
de	modo	que	cada	um	deles	encontra	sua	explicação	no	cruzamento	com	
os	dois	outros,	dessa	combinação	resultam	as	diferentes	teses
que	fundamentam	a	explicação	da	sociedade	brasileira.

• Gilberto	Freire	faz	a	recuperação	dos	usos	e	costumes	do	povo,	
para	encontrar	neles	as	raízes	culturais e	
sua	relação	com	os	grupos	formadores	da	sociedade	brasileira.	

• Ao	contrário	de	outros	autores,	a	diferença	entre	raça	e	cultura
orienta	sua	interpretação,	seja	quando	trata	do	tema	miscigenação,	
seja	quando	se	preocupa	com	o	destino	do	Brasil.



Mestiçagem
• Enquanto	para	a	maioria	dos	autores	anteriores	a	Freire	
o	caráter	do	povo	brasileiro	seria resultante	da	mestiçagem,	definindo-se	
pela	tristeza,	preguiça,	luxúria,	ou	seja,	por	heranças	das	“raças	inferiores”,	
sua	tese	é	que	os	traços	de	fraqueza	física,	a	debilidade	e	
a	aparente	preguiça	têm	origem	social	e	cultural	e	não	racial.	

• Explicam-se	pela	subnutrição e	pela	doença,	
ao	contrário	do	que	sugere	o	“racismo	científico”.

• Gilberto	Freire	amplia	esse	debate,	aplicando-o	à	organização	política:	
as	bases	culturais	justificam	que	construa	sua	explicação	sobre	o	
autoritarismo	assentado	em	razões	de	caráter	cultural	e	não	político.	



tese	da	democracia	racial
• Reconstruindo	as	relações	entre	senhor	branco/negra	escrava,	
sinhozinho/moleque,	sinhá/mucama,	mostra	que	são	marcadas	por	
o	sadismo dos	primeiros	e	o	masoquismo dos	segundos!
• Deveria	examinar	outras	hipóteses	alternativas como:	
1. o	conformismo	ao	destino	pessoal	pregado	pela	Igreja	católica	ou	
2. a	ordem	unida imposta	pela	força	da	casta	dos	guerreiros.	

• Dariam	maior	substância	cultural	e	objetividade
à	sustentação	desse	discurso	da	servidão	voluntária.
• Cientistas	sociais	denunciam	a	tese	da	democracia	racial
comomito	que	funda	uma	consciência	falsa	da	realidade:	
a	igualdade	de	oportunidades	entre	negros	e	brancos.



vida	íntima	dos	
componentes	da	sociedade	patriarcal

dois	eixos	explicativos:
1. a	discriminação	entre	

os	efeitos	da	herança	racial e	
os	efeitos	de	influência	social,	
cultural	e	de	meio;	

2. o	peso	do	sistema	de	
produção	econômica sobre	
a	estrutura	da	sociedade.

condicionantes	fundamentais	das	relações	
existentes	entre	brancos	e	não-brancos:

1. a	monocultura	latifundiária	
do	açúcar	e	

2. a	escassez	de	mulheres	brancas.



O	Mito	da	Harmonia	Racial	
(e	Democracia	Social)

• Duas	forças	operam:	
1. do	modelo	econômico resulta	uma	dominação	patriarcal	não	apenas	sobre	

a	família	e	os	escravos,	mas	também	sobre	os	agregados	e	os	homens	livres;	
2. da	escassez	de	mulheres	brancas resulta	a	possibilidade	de	“confraternização	

entre	vencedores	e	vencidos”,	gerando-se	filhos	do	senhor	com	a	escrava,	
operando	a	miscigenação	como	corretor	da	distância	social	“entre	
a	Casa	Grande	e	a	mata	tropical”,	ou	seja,	entre	a	Casa	Grande e	a	Senzala.	

• Em	outros	termos,	as	possibilidades	de	a	sociedade	brasileira,	em	sua	estrutura,	
extremar-se	entre	senhores	e	escravos	foi	contrariada	pelos	efeitos	sociais	da	
miscigenação,	agindo	esta	no	sentido	de	“democratização	social”	no	Brasil.



sistema	patriarcal	de	
colonização	portuguesa	do	Brasil

sistema	de	contemporização	entre	
tendência	aparentemente	conflitantes:
1. o	colonizador tentando	impor

as	formas	europeias	
à	vida	nacional,	

2. o	colonizado atuando	como	
adaptador dessas	formas	
ao	meio	ambiente	natural.

a Casa	Grande	opera	como	
centro	de	coesão	social:
1. representa	todo	um	sistema	

econômico,	social	e	político	e	

2. age	como	ponto	de	apoio	para	
a	organização	nacional.	



caráter	estável	da	colonização	portuguesa de	
marca	agrária,	sedentária,	plástica	e	harmoniosa

• Na	formação	nacional,	a	Casa	Grande	representou	papel	marcante,	
vencendo	a	Igreja e,	em	certos	momentos,	até	mesmo	o	Estado.

• O	estudo	da	Casa	Grande acaba	por	ser	“a	história	íntima	de	quase	todo	
o	brasileiro”,	pois	foi	aí	“que	se	exprimiu	o	caráter	brasileiro:	
a	nossa	continuidade	social”.	Daí	o	título:	

1. Casa	Grande é	o	símbolo	de	um	status	– o	de	dominação;	
2. Senzala – o	status de	subordinação ou	submissão;	
3. o	&	entre	as	duas	palavras	é	símbolo	da	interpenetração,	mostra	

“a	dinâmica	democratizante	com	corretivo	à	estabelecida	hierarquia”.	



No	Brasil	não	se	realizam	
as	formas	tradicionais	de	dominação

• A	sociedade	brasileira	começou	a	se	organizar,	civilmente,	quando:	
1. se	alterou	o	caráter	exclusivamente	mercantil-extrativista

da	colonização	portuguesa	e	
2. se	estabeleceu,	no	Brasil,	uma	exploração	da	produção	agrícola

de	cana-de-açúcar.	
• Com	isso	se	definiu	a	singularidade	do	processo	brasileiro,	
embora	similar	ao	norte-americano	da	grande	plantation de	algodão,	
diferente	da	atuação	de	Portugal	na	Índia	e	na	África.

• Argumenta	que	a	aptidão	do	português	para	esse	desenvolvimento	estável,	
possível	graças	à	escravidão,	primeiramente	do	indígena,	posteriormente	negra,	
deve-se	ao	hibridismo resultante	de	seu	passado	histórico	de	“povo	indefinido	
entre	a	Europa	e	a	África”,	devido	à	invasão	moura	da	península	ibérica.



Papel	dos	clãs	e	das	dinastias
• A	sociedade	colonial	no	Brasil desenvolveu-se, patriarcal	e	aristocraticamente,	
à	sombra	das	grandes	plantações	de	cana-de-açúcar,	
não	em	grupos	de	nômades	a	esmo	em	atividade	de	extrativismo.	

• Em	sua	visão	liberal,	Freire	acha	que	esta	colonização	não	é	obra	do	Estado	
português,	mas	sim	da	iniciativa	particular,	que	promove:	

1. a	mistura	de	raças,	
2. a	agricultura	latifundiária	e	
3. a	escravidão.

• Não	é	o	caso	de	se	indagar	qual	foi	o	papel	da casta	dos	guerreiros	e	da casta	dos	
sábios-sacerdotes na	submissão	dos	párias	cativos,	seja	nativos,	seja	africanos?	
• E	da casta	dos	comerciantes-traficantes?	
• Toda	a	glória	dessa	colonização é	atribuída	à	casta	dos	aristocratas-latifundiários?!



vida	política	brasileira
• Para	Gilberto	Freire,	a	vida	política	brasileira se	equilibra	entre	duas	místicas:	
1. a	ordem	e	a	autoridade decorrentes	da	tradição	patriarcal;	
2. a	liberdade	e	a	democracia,	desafios	da	sociedade	moderna.

• Pecando	por	estabelecer	um	continuum entre	a	família e	o	Estado,	
defende	que	os	velhos	oligarcas	brasileiros	ainda	detinham	uma	sabedoria	
que	lhes	permitiu	organizar	a	sociedade	de	modo	a	evitar	rupturas	
que	afetassem	o	equilíbrio	social!

• Na	conjuntura	em	que	foi	publicado	o	livro	(1933),	estes	coronéis	nordestinos	
estavam,	momentaneamente,	alijados	da	direção	política,	porém	Gilberto	Freire	
defende	que	deveriam	estar	presentes	na	nova	configuração	do	poder
para	orientar	o	processo	de	desenvolvimento	urbano-industrial.	
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