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O fazendeiro descalço pisa o solo nu da fazenda 
 

Marcos Henrique de Oliveira Nicolini 

 
 
1.O que é isto... a fazenda? 

 
Uma conversa entre amigos, a qual giraria em torno da 

busca pela sabedoria, pelo saber. Tal deliberação poderíamos 

chamar de filosofia, que tem na conversação de Sócrates, que 
Platão grafou, seu momento inaugural. A filosofia, por certo não é 
um “papo de botequim”, onde amigos conversam sobre futebol, 
sexo, política, economia, a sogra, as dívidas, despretensiosamente. 
Contudo, também não é uma seita secreta, cujos falantes usam 
uma língua quase inumana, tratando de temas esotéricos e 
herméticos, que pouco ou nada diria sobre as coisas mais 
cotidianas. Ser amigo do saber e estar entre amigos que se voltam 
à busca da sabedoria, por meio de conversações que partilham 
uma visada específica, mas que manifestam inquietações comuns a 
maioria de nós. Heidegger, o filósofo alemão, dirá que Sócrates 
inaugurou a filosofia com uma pergunta: Ti estin...?, que podemos 

traduzir como,  “o que é isto...?” (2005, p. 30). 

Ao apresentar esta pergunta, simples, Sócrates não 
pretendia uma resposta conclusiva, definitiva, mas colocar em 
movimento um interesse. Embora as respostas possam estar 
circunscritas àquele grupo de homens que conversavam, a 
pergunta resistiria ao tempo, e ainda hoje podemos atualizar a 
mesma questão: “o que é isto...?”. Olhar para traz, ouvir aquelas 
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conversas, os interesses, as questões, as buscas e as proposições 
precárias, e por vezes envelhecidas, permite-nos uma aproximação 

aos problemas que nos são interessantes. Anterior, no entanto, à 
esta questão socrática, “o que é isto...?”, está o espaço que 
habitamos: a terra, o lugar onde colocamos nossos pés, por onde 
caminhamos. 

Caminhamos muito, desde que nossos antepassados 
andaram pela África e a partir dela, percorreram o planeta, 
superlotamos a Terra. Por certo que nossa relação com esta solidez 
sobre a qual passeamos, se alterou e continua em mutação. Como 
que se pudéssemos parafrasear as palavras de Heráclito (de Éfeso, 
pensador pré-socrático) e dizer: “não se pode caminhar duas vezes 
pelo mesmo caminho.” Não apenas o caminho muda, como muda 
o caminhante, não apenas o que é sólido muda, como as narrativas 
sobre a solidez. No entanto, podemos conversar sobre esta relação 

entre a terra e o humano, entre o espaço fechado como 
propriedade e a abertura das fronteiras, entre a fazenda e o 
fazendeiro, o que trabalha o lugar e o lugar a se trabalhar. 

Nossa conversa terá como questão aquela proposta por 
Sócrates, à qual se acrescentará o nosso tema, assim, se 
encaminhará a partir da pergunta: “o que é isto...a fazenda?”. A 
fazenda como terra apropriada, fechada, que tem uma história e 
atende a certos compromissos do fazer do fazendeiro. A fazenda 
como propriedade do fazendeiro, o qual faz a fazenda com quem 
mantém uma relação de co-pertencimento. Queremos conversar 
sobre esta abertura ancestral, que é o solo apropriado, e 
caminharmos neste chão frágil que faz do fazendeiro um fazedor 

no inacabado.  
 

2.O animalzinho precário 
 
 Não sabemos desde quando estes animais caminham sobre 
a Terra. Não sabemos nem mesmo o que houve que os diferenciou 
de seus ancestrais e seus primos mais próximos, dos quais nos 
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distanciamos. Nossa narrativa começa numa sombra, como que do 
interior de uma caverna. Em algum momento na África, pelo que 

sabemos, um certo bípede implume passou a habitar a Terra. Este 
pequeno e frágil animalzinho, que tinha tudo para encontrar 
prematuramente sua extinção, prosperou, antes, ocupou todos os 
espaços do planeta. É a prosperidade do frágil que nos intriga. 

O diálogo socrático que conhecemos como “Parmênides” 
de Platão (2007), já nos coloca diante desta situação de fragilidade: 
não temos a força de um elefante, nem as garras dos felinos, a 
rapidez das gazelas, a camuflagem das aves, a couraça de um 
rinoceronte, o veneno das serpentes etc. Pelo contrário, somos 
desprovidos destes recursos. Nossa natureza, chamemos assim de 
passagem, não nos foi pródiga, de tal modo que possamos explicar 
nossa prosperidade. 

Pequenos e frágeis animais, sem provisão natural que lhes 

permitisse viver num ambiente hostil, prontos para serem abatidos 
com alguma facilidade por aqueles outros que com suas provisões 
o suplantariam sem muito esforço. Somemos a esta ausência, um 
outro elemento, aparentemente, desfavorável: este animal nasce 
inacabado e seu inacabamento se prolonga por toda sua vida 
(DUFOUR, 2016). A cria do humano e do chipanzé, por exemplo, 
ao nascerem são pouco diferenciadas, em termos de habilidades e 
competências. O símio, por sua vez, alcança sua maturidade física e 
social após alguns poucos anos, não apenas se tornando 
independente da mãe, como apto à procriação, à busca de 
alimentos, ao entendimento das hierarquias do bando e pronto 
para auxiliar na proteção do grupo. Do humano, por seu lado, 

haverá de se esperar alguns anos a mais até que venha desenvolver 
habilidades correlatas. Ainda mais, permanecerá inconcluso ao 

longo de toda sua existência individual. 
O pensador renascentista, Pico della Mirandola (s. d., p. 39-

40), expressou assim esta incompletude:  
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O Arquiteto Supremo escolheu o homem, criatura de uma 

natureza imprecisa, e, situando-o no centro do mundo, dirigiu-se 
a ele nestes termos: “Nós não te demos lugar preciso nem forma 
que te seja própria, nem função particular, Adão, para que, em 

função de teus desejos e de teu discernimento, possa tomar e 
possuir o lugar, a forma e as funções que desejares. A natureza de 
todas as outras coisas é limitada e contida no interior de leis que 

lhes prescrevemos. Tu, sem limites que o coajam, de acordo com 
a livre vontade que pusemos em tuas mãos, decidirás os próprios 

limites de tua natureza. Nós te colocamos no centro do mundo 
para que, daí, possas com mais facilidade observar as coisas. Não 
te criamos nem de céu, nem de terra; nem imortal, nem mortal, 

para que, por teu livre-arbítrio, como se fosses o criador do teu 
próprio molde, possas escolher modelar-te na forma que 
preferires. 

 

Se de fato assim o for, há de se definir o animalzinho 

humano por sua negatividade, antes, pela ausência de natureza 
precisa, naquilo que ele é incompleto. Creio que podemos dizer que 
sua natureza incompleta o fez buscar o que lhe faltava fora de si, a 
ausência fora suprida por dispositivos. Até hoje buscamos as 
evidências do humano no tempo imemorial, em mais de uma 
centena de milhares de anos atrás, não penas em seus corpos, seus 
esqueletos, restos e rastros deixados por ossos e dejetos. Buscamos 
evidências para além das evidências corporais, no que nos torna 
humanos: no fogareiro, nas pontas de flechas, nos instrumentos de 
corte, nas pinturas rupestres no interior de cavernas e encostas 
rochosas de morros, etc. Nossa humanidade está atrelada a estes 

suplementos, ou melhor, estes imbricamentos, a estas próteses. 
Nossa humanidade é, em larga medida, encontrada nos corpos e 

nos dispositivos, os quais nos são indissociáveis. 
O humano, este animal incompleto estabelece uma relação 

simbiótica entre o corpo do animal e os dispositivos (AGAMBEN, 
2009) produzidos por ele. Os dispositivos lhes são exteriores, como 
próteses, conquanto lhes são próprios, sem os quais o animal 
humano não pode ser identificado apropriadamente, embora não 
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lhe ofereça uma identidade natural, constante. No exato momento 
que dizemos “isto é produção humana”, não podemos dizer “o 

humano tem sua essência dada por tal produção”. As próteses são 
rastros que seguimos ao buscarmos a humanidade deste animal. A 
incompletude deste animal é apontada nos dispositivos que 
produz, os quais se tornam, assim, parte de sua identidade 

precária. As próteses não dizem deste animal o que ele é, enquanto 
sem tais o animal humano nada é. Os dispositivos protéticos lhe 
servem como uma segunda natureza, digamos assim.  

O humano é um animal incompleto que está imbricado 
com os dispositivos precários que produz. Ao inventariarmos tais 
dispositivos, podemos perceber que não se restringem apenas ao 
fogo, às vestes, às armas, aos enfeites, às artes, como também à 
linguagem, e pela linguagem a conversa e a narrativa. Deparamo-
nos, portanto, com um animal que produz dispositivos que 

produzem dispositivos. Produzimos o fogo, que produz o bronze 
derretido, que produz a faca, que produz o corte, que produz o 
sacrifício, que produz a metafísica etc. Não somos como o macaco 
que toma da rocha para quebrar o coco, o castor que toma da 
madeira para barrar o curso do rio, o corvo que toma o graveto 
para obter a larva; tomamos o dispositivo em sua precariedade e 
incompletude, como instrumento para outro dispositivo. O 
dispositivo precário carrega a precariedade do que o produz. O que 
produzimos não encontra seu fim em si mesmo, mas estende-se 
como um dispositivo de dispositivo. Nossa incompletude está 
imbricada com a precariedade dos dispositivos que produzimos. 

Um animal frágil e incompleto que produz dispositivos 

instrumentais, este é o rastro que permite que nos aproximemos 
do animal que chamamos de humano. Embora tenhamos dito 

alguma coisa, nada concluímos e ainda ficamos aquém de uma 
identificação. Buscar uma aproximação é deixar escapar uma 
definição, impossível. Em certo momento, ao dizermos algo, damo-
nos conta que visamos menos uma definição conclusiva do 
humano e mais nos apoiamos numa consciência, precária, de nós 
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mesmos. Daí, atentamos ao fato que somos um animal consciente, 
ainda que devamos acrescentar que não detemos o monopólio da 

consciência. Não monopolizamos a fragilidade e a incompletude, 
assim como não detemos o da dispositivação, tanto quanto não 
detemos o monopólio da consciência. Por outro lado, somos 
animaizinhos frágeis, incompletos, produtores de dispositivos e 

conscientes de um dado modo. O que nos distingue são os rastros e 
não a natureza. 

Mas “consciência” é um termo com muitos sentidos e 
significados, que usamos para indicar muitas coisas, como a 
habilidade para discriminar, categorizar e reagir a estímulos 
ambientais; a integração da informação através de um sistema 
cognitivo; a capacidade de relatar a ocorrência de estados mentais; 
a habilidade de um sistema para acessar seus próprios estados 
internos; o foco de atenção; o controle deliberado do 

comportamento; a diferença entre o sono e a vigília (TEIXEIRA, 
1997). 

Não se trata, aqui, de entrarmos neste mundo no qual se 
pergunta o que seria a consciência, mas capturarmos nela sua 
relação com a incompletude e a dispositivação, tal que nos permita 
acompanhar o fazendeiro que está sempre no fazer da fazenda. 
Podemos salientar, todavia, que assim como na incompletude e na 
dispositivação, a consciência nos permite uma tensão entre a 
primeira natureza (do corpo, da animalidade) e a segunda 
natureza (do tomar o que nos está fora do corpo como objeto, cuja 
dispositivação nos seja protética): o corpo e o dispositivo. 

Em outras palavras, “a consciência é uma transição entre a 

vida do corpo e a vida do espírito [...] é uma interrogação 
perpétua, uma hesitação que não para de nos dar insegurança em 

nossa vida cotidiana.” (LAVELLE, 2014, p. 21) A consciência é uma 
transição precária entre corpo e o ato criativo. O animalzinho frágil 
tem consciência de que o ambiente no qual está (espaço e tempo) é 
distinto de si e que pode agir sobre o mundo a fim de modifica-lo. 
Aquilo que lhe era hostil pode ser modificado para que possa 
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hospedá-lo. Mas haveria de ser hospitaleiro com o que nunca se 
detém, pois é marcado pela incompletude.  

Entretanto, a consciência não é apenas um agir no mundo, 
enquanto é um desdobramento de si. Tornamo-nos consciente do 
que está fora de nós, em contínuo tornamo-nos conscientes de 
nossa diferença em relação ao mundo: eu e ele. Assim como há 

uma diferença de si e do mundo, há outra que nos impede uma 
identidade em si mesmo, pois sempre estaremos aquém de nossa 
completude. Há certa consciência de si que traz o sentido de um 
desejar vir a ser. De tal modo que agimos no mundo, mas agimos 
em nós e ambas as ações criativas estão imbricadas com a 
incompletude e a dispositivação. Produzimos dispositivos na busca 
de tornar o hostil em hospitaleiro, do mesmo modo que criamos o 
eu que desejamos ser, um contínuo vir a ser. Mas tal ato criativo 
não é conclusivo, não se realiza num ser, no encontro da 

identidade do eu consigo. Como nos diz Lavelle: “Por que falais 
sobre o eu como se ele fosse uma coisa? Nada existe nele além do 
poder de se tornar a cada instante alguma coisa, isto é, outra coisa 
[...] O eu só pode conhecer-se se expressando. Mas, ao se 
expressar, ele se realiza” (2014, p. 23-24), conquanto, realiza-se 
sem finalizar-se. 

A consciência deste animalzinho frágil age na relação entre 
seu corpo e os dispositivos produzidos por si, na relação de um eu 
e um ele: a primeira pessoa e a terceira pessoa. Não esquecendo, 
contudo, que o eu frágil e incompleto - um “nada existe” como 
disse Lavelle (idem) produz um eu que nada é além de uma ficção: 
o eu desejado é imaginado, antecipado num eu desejado. O eu que 

doravante chamaremos de eu-fantasma, um eu grave, porém 
desejo protético que visa a completude do eu frágil. A ação 

produtiva deste animalzinho visa ir ao encontro ao desejo de 
completude, imaginada, mas que encontra apenas próteses. O 
desejo de ser produz a ficção do eu-fantasma, a qual esconde o 
nada existente, o qual se dá na relação apropriativa de dispositivos. 
O animalzinho precário está sempre em movimento sinalizado pelo 
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desejo de ser, imaginado por si, que age em apropriação de 
dispositivos produzidos. Em busca de si, encontra suas próteses, 

dentre elas, o eu-fantasma, o qual lhe garantiria a completude, o 
dispositivo final. Este animal, frágil, precário, incompleto, cuja 
consciência (de si e do mundo) o faz imaginar um dispositivo 
sólido que o faça ir ao encontro da completude, talvez esta seja 

uma aproximação fértil que nos permita acompanhar os caminhos 
do fazendeiro à fazenda. 

  
3.Axis Mundi 
 
 Os vestígios deste animalzinho são encontrados em sítios 
arqueológicos cujos rastros retrocedem a algo em torno de 
duzentos mil anos atrás (HARARI, 2014). Conforme dissemos 
acima, não apenas ossos e fezes, mas lascas de pedras, fogareiros, 

pinturas, pequenos artefatos e figuras da imaginação. O humano, 
durante mais de cento e cinquenta mil anos, viveu da caça e da 
coleta de frutos, caminhando constantemente atrás de víveres, 
adotando uma dieta variada, composta pelos animais que caçava e 
pelos frutos que o ambiente imediato lhes proporcionava. 
Pequenos grupos, que aos poucos foram deixando a África e 
penetraram a Europa e a Ásia. Há cerca de 30.000 anos atrás 
cruzaram o estreito de Bering e, também, foram à Oceania, quando 
os oceanos estavam mais baixos. A este período da humanidade 
chamamos de paleolítico ou pedra lascada. 

Embora nômades estes grupos aparentemente 
privilegiaram alguns espaços, os quais podem ter sido acolhidos 

como sagrados, fúnebres e de reunião festiva ou um misto destes 
usos. Se assim o for, implicou em certa descontinuidade do 

entorno. Podemos dizer que conscientemente este animalzinho 
segregou o espaço homogêneo de seu entorno, especializando 
lugares, dispositivando-os. Outra descontinuidade presente no 
espaço pretensamente homogêneo se deu na especialização dos 
papeis dos homens e das mulheres: os homens eram os caçadores 
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e guerreiros, enquanto as mulheres eram coletoras e cuidavam da 
prole. Encontramos os remanescentes destes caçadores-coletores 

ainda na Austrália e na Amazônia. Podemos dizer que o animal de 
bando, viveu numa fazenda com pouca segregação espacial e 
razoavelmente homogênea e sem fronteiras, chamemo-la de 
fazenda-mundo. Em algum momento, cerca de dez mil anos atrás, 

alguns grupos se tornaram sedentários e no lugar de habitações 
precárias, fundaram vilas e fixaram moradia. 

As evidências apontam para a região do crescente fértil 
(região entre o Nilo e o Eufrates) como o espaço das primeiras 
instalações sedentárias. Algumas mudanças foram introduzidas 
pela e na humanidade, uma das quais percebemos de imediato: a 
sedentarização corresponde a certa territorialização. O espaço foi 
segregado de um modo original, contando com três regiões 
distintas: a da aldeia (murada), o do espaço imediato e contíguo no 

qual desenvolveram a agricultura (no mais das vezes a 
monocultura) e do entorno fora dos limites espaciais do grupo. A 
territorialização implica no fechamento do grupo em si mesmo e 
certa busca de autossuficiência. Os humanos sedentários 
habitavam territórios exclusivos em busca de garantir a 
sobrevivência do grupo diante dos conflitos constantes com seus 
vizinhos e no enfrentamento da natureza: predadores e eventos 
naturais que implicavam riscos. 

Os perigos enfrentados por estes humanos advinham, no 
mais das vezes, do espaço mais exterior, para além da vila e do 
campo. Não há evidências de hierarquias sociais, nem de castas 
nobres ou diferenciações internas ao grupo, que implicassem 

relações de poder (CAUVIN, 1997). Embora tais sociedades fossem 
simples e homogêneas, havia certa especialização do trabalho, pois 

os homens eram responsáveis pela guerra e proteção do grupo, 
assim como o trabalho no campo, e as mulheres trabalhavam no 
interior das vilas, no preparo da alimentação e cuidado da prole. 

Devemos dizer que enquanto um grupo se apropriava de 
certo território, marcava certa distinção entre o “nós” e o “eles”, 
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que por um lado visava sua autossuficiência, por outro o distinguia 
de seus inimigos. Salientar, também, que neste período a 

propriedade do território não era individual, mas coletiva: o grupo 
sedentário vivia num dado território, no qual buscava obter 
alimentos e do qual expulsava os invasores. Este espaço apropriado 
para a agricultura estava centralizado pela vila e no interior da vila 

um espaço mais interior de culto à divindade local. Este lugar 
central, o santuário, podemos chamá-lo de “Axis Mundi” (ELIADE, 
2001, p. 38), era o Umbigo do Mundo, o centro do universo 
daquele grupo. 

Podemos marcar alguns outros dispositivos de 
humanização que correspondem a este período: a cerâmica, em 
que armazenavam alimentos, a consciência das estações e dos 
tempos propícios para os ciclos agrícolas, a guerra constante entre 
grupos rivais, das quais não se faziam prisioneiros ou escravos, a 

religião centrada em figuras femininas. O mundo: o território 
apropriado para o cultivo, a vila e o santuário, o lugar central do 
universo. Desta maneira, o território, o grupo e a religião 
integravam a identidade coletiva. Também devemos marcar o fato 
que a dieta dos humanos foi empobrecida, resultante da 
monocultura. Estes grupos sedentários contavam com mais 
indivíduos, eram mais numerosos do que os grupos de caçadores-
coletores, o que lhes proporcionou vantagens em conflitos e 
guerras, proporcionando a ampliação do sedentarismo em 
detrimento do nomadismo.  

Cabe-nos ratificar a íntima relação entre território, grupo 
(aqui entendido por seus aspectos homogêneos dado pela língua e 

cultura, ou seja, qualitativos, chamemos de povo) e religião na 
formação da identidade dos grupos, assim como apontar para o 

imbricamento entre território, grupo (aqui tomada pela 
quantidade, número de indivíduos que trabalham a terra) e 
tecnologia. O primeiro tripé (território-grupo-religião) permite que 
o grupo se perceba como um “eu” coletivo (eu-fantasma), que se 
distingue de todos os “eles” que o ameaçam. Embora os grupos 
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sociais sejam razoavelmente similares, este tripé permite a cada 
um deles imaginar um eu-fantasma apropriado. 

O Axis Mundi oferece um lugar seguro ao animalzinho que 
produz a imagem do eu-fantasma coletivo que funda a identidade 
do indivíduo. O segundo tripé (território-grupo-tecnologia), por 
sua vez, aponta para os limites de expansão do próprio grupo e de 

certa maneira tenciona o grupo para mais além de si. Podemos 
perceber que o crescimento populacional requer oferta de 
alimentos, enquanto essa requer a ampliação territorial (dada a 
constância tecnológica). A agricultura neste período se dava em 
regiões próximas a água (rios e lagos), o que gerava disputa 
territorial intensa. Controlar a água e a terra determinava não 
apenas a sobrevivência, como a expansão do grupo. A demanda 
por alimentos decorrente do crescimento populacional exigia a 
ampliação do território, colocando grupos vizinhos em condição de 

rivalidade bélica contínua, ainda que não constante. Por outro lado, 
a ampliação territorial implicava em ampliação da vulnerabilidade 
dos indivíduos que trabalhavam mais distante da cidade, ou vila, 
expondo-os aos ataques de seus inimigos próximos. 

Um conjunto de mudanças marca o que entendemos como 
a passagem da pré-história para a história, entre cinco a seis mil 
anos atrás. Conforme apontamos acima, cada grupo se fixava a 
partir da segregação do espaço, cujo centro se dava no Axis Mundi. 
O crescimento populacional gerava a demanda por alimentos, os 
quais deveriam ser supridos no interior do território apropriado 
(uma vez que buscavam a autossuficiência). Assim, uma população 
crescente requeria mais território, e tal expansão implicava em 

conflitos e elevação do risco de morte. Se antes uma animal de 
bando estava numa fazenda-mundo, agora o animal grupal 

articula-se na fazenda-vila, cujas fronteiras do aqui e do lá são mais 
nítidas e a área de produção de alimentos, de subsistência deve ser 
defendida contra as agressões externas.  

Novos dispositivos alteraram os limites impostos por esta 
velha ordem. Se até então a agricultura se realizava na 
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proximidade de rios e lagos, a irrigação permitiu a ampliação 
considerável da área de plantio. Num primeiro momento 

colaborou para ampliar a produção de alimentos, mantendo a 
proximidade com a cidade. Esta mudança tecnológica 
proporcionou o crescimento da oferta de alimentos e o decorrente 
aumento populacional, com menor risco. A mudança tecnológica 

teve como consequência que um mesmo território pudesse abrigar 
uma maior população. A irrigação como que expandiu o rio e seu 
entorno. 

Uma outra mudança tecnológica trouxe dissimetria, 
diferenças cruciais para o campo de batalha: a metalurgia. Até 
então a ponta das flechas e das lanças eram feitas de pedras 
lascadas, mas o domínio de técnicas de metalurgia ampliou a 
letalidade das armas. Uma maior população, produzindo 
excedentes que nutriam um exército maior e mais bem equipado, 

com armas mais letais, tornaram alguns grupos mais prósperos, 
mais vitoriosos. Enquanto a irrigação ampliou a oferta de 
alimentos, gerando condições para o crescimento populacional, a 
metalurgia permitiu que estes grupos obtivessem vantagens no 
campo de batalha.  

Devemos, então, associar estas mudanças tecnológicas a 
uma mudança social. Se até então nas guerras os vencidos eram 
eliminados, as novas guerras produziram grupos escravizados ou 
subalternos. Os vizinhos derrotados foram incorporados à 
sociedade, mas não como iguais, antes, como trabalhadores e 
produtores de excedentes, permitindo aos vencedores 
alimentarem-se destes excedentes. A segregação entre sociedades 

que até então era marcada pelo território, isto é, uma segregação 
externa à sociedade, a qual se mantinha simples e homogênea, 

agora se instaura no interior da própria sociedade. Um grupo 
vence o outro, apropria-se de seu território e torna os vencidos em 
produtores de excedentes, os quis irão alimentar os vencedores. 

O proprietário da terra não é o trabalhador da terra, 
enquanto as sociedades simples se desfazem em prol de sociedades 
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complexas. A cidade é o espaço dos vitoriosos, o campo é o lugar 
dos desapropriados. Há, no interior das sociedades, dois grupos: os 

dominadores e os dominados. A vila que era contígua ao campo, no 
qual se trabalhava a terra para obter alimentos, dá lugar à cidade e 
à zona de plantio, como dois espaços descontínuos.  

Via de regra, os dominadores impõem sua língua, sua 

religião e sua cultura aos grupos dominados, os quais passam a 
produzir os alimentos que garantirão a prosperidade dos donos da 
terra (CARNEIRO, 1970). Os dominadores podem, então, tomar 
distância crescente da sua primeira natureza, distanciam-se da 
terra, e passam a se dedicar à segunda natureza, ao ordenamento 
da sociedade, à compreensão do cosmos, à produção da metafísica: 
tornam-se produtores de dispositivos, cujos corpos são 
precarizados. As distâncias macrocósmicas do Céu – estável e 
sempre igual a si mesmo – e Terra – mutante, perigosa e 

incompreendida – permeia as relações microcósmica entre 
governantes e governados. A religião torna-se, por esta via, o 
dispositivo de legitimação e justificação das dissimetrias sociais, da 
complexidade da vida nos novos impérios emergentes. A religião 
aponta para o eu-fantasma que domesticaria os eus individuais: a 
religião como dispositivo de colonização dos corpos. Há uma 
dissimetria entre prótese e corpos.  

A capital do império é também o Axis Mundi, o centro 
cósmico. A propriedade deixa de ser coletiva e confunde-se com o 
grupo vencedor. As mudanças tecnológicas alteram o equilíbrio 
entre grupos razoavelmente similares, desequilibrando as forças, 
ampliando a população e a letalidade de suas armas. A 

incorporação dos vizinhos vencidos (território e população) deu 
início aos impérios, e mais ainda, ao Estado, o qual é formado por 

uma dissimetria interna à sociedade. Em certo sentido o eu-
fantasma ordena, normatiza, diz ao tu, sobre inclusões e exclusões 
(eles). A religião, a propriedade da terra e os dominadores 
estabeleceram uma nova relação trinitária.  
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O governo de vastas populações que se estendem em 
regiões amplas, cuja distância entre o Axis Mundi e a periferia se 

amplia, está imbricado com outra tecnologia: a escritura. A 
escritura parece surgir no contexto do controle dos bens imperiais 
(diversos inventários: pessoas, riquezas, exércitos, estoque de 
alimentos etc.) e na transmissão de ordenamentos que devem 

homogeneizar a ordem emitida pelo monarca com a pretensão de 
obediência de todos, igualmente.  

Desta maneira, podemos pensar que a irrigação, a 
metalurgia, a escravidão, a complexidade social (marcada por 
relações dissimétricas que segregavam os governantes-
proprietários dos governados, produtores de excedentes) e a 
escritura (a qual buscava o controle e o ordenamento social, 
visando à homogeneização a partir do Axis Mundi), determinou 
uma nova espacialização da terra. Temos, assim, uma ampliação 

das segregações espaciais. Há na cidade três espaços: da vida 
cotidiana, do palácio e do santuário. A cidade é o lugar da ordem, 
da produção da segunda natureza, que se volta para o estável e o 
eterno. O campo, onde os campesinos produzem excedentes que 
alimentarão os citadinos. Mas, também, há o nada, o lugar da 
barbárie, do perigo, do incivilizado, do monstruoso, para além do 
campo, da fazenda. 

Nossa especulação narrativa partiu do paleolítico onde o 
eu/nós estava pouco, ou nada, marcado pelo eu-fantasma, e a 
relação do grupo com a terra, de trânsito e espalhamento, era dada 
pelo nomadismo. A segregação espacial era pontual e incipiente. A 
distância do humano e da terra era mínima e o humano era, grosso 

modo, miscigenado à natureza e suas crenças religiosas, digamos 
assim, estavam marcadas pela confusão entre os fenômenos 

naturais e poderes aos quais se deviam guardar certo temor e 
respeito religioso. Há uma quase contiguidade entre a terra e o 
animalzinho frágil, sulcado por uma consciência e por um fazer 
dispositivado ainda elementar, mas significativo. Este fazendeiro 
como homem de bando dispositivou a terra como fazenda mundo.   
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Pensamos na passagem para o neolítico marcada pelo 
sedentarismo, a introdução da tecnologia da monocultura agrícola, 

pela fixação do humano a um território, ainda que não demarcado, 
mas que permitiu uma instância do eu-fantasma (do sagrado) 
entre o eu/nós-fantasma, no interior da vila (santuário) e uma 
identidade tal que segregava o outro, eles. A identidade do nós 

sinaliza o fechamento do grupo sobre si, com a pretensão de 
autossuficiência, e a propriedade coletiva da terra, com ausência de 
hierarquias sociais. Notamos aqui o desenvolvimento de uma 
religião do grupo, com deusas-mães, com imagens de animais 
poderosos (touros e onças), lugares de culto e a existência de 
sacerdotisas. A fixação do humano é concomitante à religião (caso 
pensemos a religião em termos de lugar de culto, intermediários, 
ritos e mitos). Vimo-nos diante de um fazendeiro como homem-
grupo que dispositivou a fazenda-vila. 

Por sua vez, na passagem da pré-história para a história 
notamos a introdução de novas tecnologias agrícolas (a irrigação e 
o arado), a metalurgia e novas técnicas de guerra, a escravidão, a 
formação do Estado (que impôs uma relação de mando e 
obediência) e a escritura (que permitiu o controle e a pretensão de 
homogeneização da sociedade a partir do lugar central). Neste 
período há uma fronterização mais nítida dos espaços, e 
segregação espacial entre cidade, campo e o nada bárbaro. Todas 
as terras e o fruto da terra passam a pertencer ao grupo 
dominante. Da terra sem fronteiras, no paleolítico, à terra 
segregada coletivamente, chegamos às duas tríades: a primeira 
marcada pela cidade-campo-nada, a segunda (na cidade), marcada 

pelo santuário, palácio e moradia. A cidade como o lugar do 
pensamento, da ordem e do conhecimento, enquanto o campo 

como o lugar do trabalho, da obediência, da terra. Enquanto o 
nada, nada é.  

Devemos notar que o cosmos (aqui já nos aproximamos 
das especulações gregas, por volta do ano 500 a.C.), como será 
pensado no geocentrismo, terá ao centro a Terra (fixa), logo acima 
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os planetas e a estrelas (girando ao redor da terra num ciclo a ser 
desvendado e determinado), e uma região além das estrelas que 

corresponde ao nada (ZINGANO, 2002). Também a Terra é 
marcada pela presença do inorgânico (os compostos dos quatro 
elementos – terra, água, ar e fogo – mas sem vitalidade), do vegetal 
(plantas e animais, organismo vivos, mas não dotados de razão, de 

logos, de linguagem) e ao centro o homem ( corpo e razão, numa 
relação complexa).  

Se no paleolítico a crença em divindades não é 
comprovada, antes, haveremos de perceber que aqueles povos não 
tinham deuses, nem lei e nem reis: “pas de foi, pas de loi, pas de 
roi” (CLASTRES, 2003), contudo o mundo era transpassado por 
forças imateriais que não se distinguiam da natureza. No neolítico, 
entretanto, os deuses não se confundem plenamente com a 
natureza, mas não se destacam dela, havendo certa contiguidade 

entre natureza e divindades. O período histórico é marcado por 
uma segregação entre deuses (imortais) e o mundo imediato dos 
sentidos (homens mortais), ainda que tais deuses transcendam na 
imanência, isto é, os deuses estão no cosmos: o cosmos é 
encantado, pleno de divindades. A vida cotidiana está marcada pela 
presença de divindades.  

Tanto na Grécia, quanto em Roma (antes do cristianismo) 
a identidade individual está determinada pela identidade coletiva, e 
esta pode ser definida pela crença comum nos deuses, pela 
hereditariedade (filiação), pela língua, pelos costumes e guarda das 
normas sociais, e pelo território (COULANGES, 2013). Lembramos 
que a piedade, a conduta moral do cidadão romano, era articulada 

pelo culto aos deuses, a guarda dos costumes e normas da cidade e 
respeito aos antepassados. Não nos deixando esquecer que Roma 

era a cidade eterna, de muros intransponíveis, cuja religião civil 
tomava como referência primária uma tríade de divindades: 
Júpiter o deus da religião e da lei; Marte, o deus da guerra; e 
Quirino, o deus do trabalho e da lavoura (ELIADE, 2011). Enquanto 
que por um extenso período, o sumo pontífice, o sumo sacerdote 
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era o monarca imperial. O que nos permite perceber que a ordem 
religiosa, a guerra e a terra fundam a identidade romana. Uma 

nova dispositivação da terra como fazenda-imperial está articulada 
como o homem de uma gente, o homem piedoso, o homo-genos. 

Chegamos até aqui, depois de caminharmos por milênios e 
rastrearmos o humano e seus dispositivos. Este animalzinho 

incompleto, produtor de dispositivos protéticos e consciente, 
habitou a Terra, parou de andar e fixou fronteiras. Não apenas 
fixou fronteiras territoriais, como buscou fixar identidades, 
produzir-se, dispositivar o eu-fantasma. Outra tríade pode ser 
pensada aqui: a produção de um dispositivo imaginado, eu-
fantasma, que fundaria e fixaria o eu, a produção de uma terra 
apropriada como prótese de bem de raiz e um deus que se 
distancia do mundo (transcende a imanência), enquanto se torna o 
fundamento do eu-fantasma e da vida/terra. Assim, nossa 

narrativa permitiu três tríades: território-povo-religião, terra-
trabalho-tecnologia e eu(fantasma)-propriedade-deus. Sem que 
nos esquecermos daquelas que nos permitem rastrear o humano: 
incompletude-dispositivação-consciência e eu-tu-ele. Voltemos a 
caminhar. 
 
4.Uma terra mais além 

 
Acostumamo-nos a chamar o período de tempo que vai da 

queda de Roma (século V d.C.), até a Renascença (algo em torno do 
século XV), de Idade das Trevas, Idade Média da Europa. Esta 
abordagem parece indicar que neste espaço (geográfico e 

temporal) nada se produziu e que a humanidade ficou como um 
urso hibernante, consumindo energia enquanto inconsciente em 

seu torpor. Contudo, ainda que a tecnologia atrelada à produção de 
alimentos não tenha sofrido alterações significativas, a teologia 
cristã, produzida a partir do século V d.C., parece estar sincretizada 
nos fundamentos para os dispositivos políticos, os quais foram 
desenvolvidos a partir da Renascença e extensivo na Modernidade, 
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muitos dos quais vigoram ainda (AGAMBEN, 2011). Tais 
dispositivos políticos tratam a terra e a fazenda como lugar 

privilegiado do poder. 
Ainda que não nos detenhamos na precisão de datas e 

marcações de passagens, procuramos salientar mudanças na 
relação entre o fazendeiro e a fazenda, entre a terra e o homem, 

relação tal que sinaliza um eu precário, inconcluso, enquanto 
possibilita pensarmos em novas transformações. Rastreamos as 
ossadas e os artefatos, propondo uma narrativa humana, na qual 
articule um corpo e um dispositivo, permitindo a apreensão de um 
eu precário e indemarcável. Não obstante, no momento em que 
nos permitimos relacionar a pretensão deste animal em fixar-se à 
terra e a produção de identidades a partir dos governantes, a 
relação Terra-Homem-Deus se tornou significativa para nós. A 
Idade Média mostra-se, a nós, como um período de tempo em que 

Deus é crido como o Ser radicalmente transcendente ao humano e 
ao cosmos, contudo, o mesmo Deus torna-se muito mais grave, 
mais denso e pesado sobre os humanos. Deus se afasta do mundo, 
mas sua representação torna-se mais contundente.  

O Deus criador, diferente dos deuses gregos e romanos, 
não está no mundo, enquanto o mundo criado é obra das mãos do 
Deus criador e corresponde às leis divinas. Enquanto Urano e Gaia 
(na mitologia grega da criação), em cópula cósmica, fazem brotar a 
vida na terra (não nos esquecendo de que Gaia é a Terra, enquanto 
Uranos é o céu) (ELIADE, 2010), o Deus da Bíblia cria, não de si, 
mas do nada, antes, por sua ordem expressa: “Disse Deus: haja...e 
ouve...” (GÊNESIS 1:3). A soberania divina se faz notar pelas leis 

naturais (conforme diz a Bíblia: “os céus proclamam a glória de 
Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos” (SALMOS 19: 

1), mas ele mesmo não está no mundo, a isto chamamos de 
desencantamento do mundo: quando os deuses foram retirados do 
mundo e o mundo funciona em obediência à lei que está inscrita 
em si, por Deus, o legislador. Um Deus que transcende o cosmos, 
mas que dita normas de conduta, as leis, que se estendem até as 
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normas de condutas morais, como se fossem leis naturais. 
Sobretudo, Deus reina, mas não governa, e o governo dos homens 

é dado aos seus representantes. A representação de sua soberania 
está na Igreja e pelos Nobres: o cetro e a espada.  

Ao dizermos que a representação da soberania divina está 
na Igreja e pelos Nobres, indica uma segunda mudança: a 

separação entre os poderes espiritual e civil. Nas sociedades que 
precederam este período, o monarca centrava em si o poder 
religioso e o civil, exercendo sua autoridade suprema num 
território, sobre uma população. Mesmo na Grécia democrática, o 
poder religioso permeava a sociedade, ditando condutas: o poder 
religioso e o civil imiscuíam-se. Em Roma, por sua vez, o Sumo 
Sacerdote, em dado momento, era o próprio imperador. Com o 
cristianismo, estes dois poderes são segregados. Isto implica que o 
indivíduo comum (aquele que não pertence ao estamento clerical e 

nem ao estamento dos nobres) é perpassado por dois poderes: o 
local, ligado à terra, exercido pelo senhor feudal e um translocal, 
continental, ligado à herança cristã europeia, exercido pelo clero. A 
identidade torna-se marcada pela cristandade e pela 
territorialidade, pelo duplo senhorio, como se a cada um 
correspondesse uma parte na Cidade do homem e outra na Cidade 
de Deus. Por certo a Cidade de Deus expressava o lar verdadeiro do 
eu-fantasma dos eus-fantasma locais, territoriais.  

Não nos esqueçamos de que a Europa, após a queda da 
cidade de Roma, torna-se fragmentária, sendo governada por 
senhores locais, mantendo certa unidade espiritual pela Igreja, com 
o cristianismo. A Europa, até por volta do século XIV, está 

fragmentada, mas é um cosmos relativamente fechado sobre si 
mesmo, uma representação do cosmos, cujo Axis Mundi é a Igreja: 

o múltiplo (europeu) na unidade (cristã). A identidade individual 
era dada, primeiramente, pela religião, e em segundo momento, 
pela família, pelo local de nascimento e vida, língua, etc. O eu-
fantasma verdadeiro do eu distava da terra rumo ao transcendente 
radical. No entanto, a questão da salvação e do juízo divino 
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determinaram que se pensasse no indivíduo: este que, após sua 
morte, não se diluiria no infinito, mas haveria de prestar contas, 

individualmente, diante de Deus e receber, ele mesmo, a sentença 
eterna. De igual modo o sujeito, o sub iectum, o que está sob, o eu 
racional como essência do humano, este eu-fantasma que 
fundamente ao eu, é um produto da escolástica, do pensamento 

cristão medieval (LIBERA, 2013). É este sujeito que delibera e 
escolhe, o qual há de ser julgado por Deus.  

Conforme dissemos, Deus reina, mas não governa, e o 
governo dos homens é exercido pela Igreja (na normatização e 
ensino) e pelos nobres (com a espada). As normas espirituais e as 
legais se engendram numa hierarquia de leis em quatro níveis: a 
Lei em Deus (aquela pela qual Deus se auto-normatiza e que é 
misteriosa e incognoscível), a Lei Revelada (contida pela Bíblia e 
explicada pelos santos homens), a Lei da Natureza (que está 

inscrita no cosmos) e a Lei dos Homens (aquela que é editada pelas 
autoridades locais em harmonia com as demais). Assim, podemos 
salientar que na chamada Idade Média vemo-nos diante de um 
cosmos desencantado, um Deus que tendo ditado sua lei, deixa o 
governo a ser exercido pelos homens. O poder é exercido pelo clero 
(universal e desterritorializado) e pela nobreza (local, territorial), 
cabendo aos trabalhadores produzir excedentes que supram 
aqueles poderes. Contemplamos, assim, a desmaterialização da 
fazenda, enquanto o fazendeiro volta-se para o porvir: a fazenda-
reino e o fazendeiro-cristão. 

Um Deus distante lança os fundamentos para a diferença 
futura entre Estado e Governo, assim como o juízo final estabelece 

o lugar do indivíduo e do sujeito modernos. A distância entre o 
pensar e o fazer, entre o espírito e o corpo, entre o fazendeiro e a 

fazenda se amplia, enquanto a prótese que chamamos de eu-
fantasma se torna mais densa e grave, ainda que distante e 
abstrata. Talvez, nunca na história deste animalzinho incompleto e 
dispositivante tivemos a consciência de um eu-fantasma tão forte e 
presente: onipresente, onipotente e onisciente. Este eu-fantasma 
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esvanece na Modernidade, a qual é, não apenas o movimento de 
eclipsamento de Deus (BUBER, 2007), ou da morte de Deus, 

conforme o aforismo 125, em “A Gaia Ciência” de Nietzsche 
(2008), mas também o desbotamento do eu-fantasma, quem sabe, 
seu apagamento. 

Antes, porém, de caminharmos para este novo arranjo 

entre os corpos e os dispositivos, agora com a pretensão do novo, 
portanto, do instável, localizemos o campo, a terra trabalhável, 
neste interstício do pré-moderno ao moderno. Tomemos três 
narrativas míticas: A Branca de Neve, Hobin Hood e A Vila, no que 
se aproximam entre si e do nosso encaminhamento. Estas três 
narrativas tomam os três espaços, cidade-campo-floresta e alteram 
as fronteiras do fazer do fazendeiro. A cidade, nas três narrativas, é 
o espaço onde forças boas e más se encontram, confrontam-se, 
como que se enfrentando para preservar ou romper com ordens 

estáveis; o campo é o lugar idílico, ou transitório, quase 
transparente, em que o trabalho é secundarizado; mas, o enredo 
aponta para a floresta, para o limite além do conhecido.  

Branca de Neve, após fugir da cidade (da rainha má), passa 
pelo campo, enfrenta os perigos na floresta e lá encontra seu 
destino: o acolhimento dos anões e o amor verdadeiro. Hobin 
Hood é perseguido pelos poderes da cidade, encontra nos 
campesinos a solidariedade nas injustiças e se refugia na floresta, 
de onde se volta contra as forças do mal: a Igreja e a Nobreza. Em 
A Vila (filme de 2004), um grupo vive num pequeno vilarejo com 
estilo de vida medieval, obtendo sua suficiência do campo, mas 
cercados por uma floresta habitada por monstros e fantasmas. Em 

busca de remédio para o homem que ama, uma jovem cega há de 
deixar a vila, ultrapassar os limites imediatos do campo, adentrar a 

floresta, vencer os monstros e obter o remédio e retornar com a 
cura. Vencendo o medo e o perigo da floresta, a jovem vai além das 
fronteiras de seu mundo e se encontra numa rodovia moderna. A 
vila é um enclave, uma ilha medieval que se nega a adentrar o 
mundo moderno.  
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Os três relatos nos falam de uma fuga daquele mundo que 
está perdendo o vigor, o envelhecido, e o encontro com o que salva, 

que redime, que resgata, que exige o enfrentamento do medo e 
ultrapassamento do terrível, do desconhecido, do mágico, o 
abandono do florestal como o lugar do perigo. A floresta como a 
última fronteira do encantado e o moderno como o movimento da 

cidade, não para fora de si, mas a incorporação do terrível e 
monstruoso à cidade. A cidade moderna é o que tendo sido 
expulso, retorna, ou há de retornar com vigor, expulsando o 
envelhecido. Expulsa tanto a tradição e o antigo, quanto o mágico 
que insiste em habitar o limite externo do saber racional.  

 
5.A raiz dos bens 
 
 O nomadismo do passado imemorial nos permitiu dar os 

primeiros passos no pensamento sobre a articulação do homem 
com a terra, ao caminhar tendo diante de si todo um mundo quase 
homogêneo, pouco segregado, cujos limites lhes eram 
irreconhecíveis (fazenda-mundo e homem-bando). Frágil e 
inconcluso, este animalzinho deixou a África e caminhou para a 
Europa, a Ásia, Oceania, América e ilhas no Pacífico, pois dele 
encontramos ossos e pedras lascadas. Tendo caminhado desde o 
centro da África, pode ser encontrado na Patagônia, no Havaí, na 
Sibéria, etc. Ao parar de andar, fixou-se em vilas e imaginou 
deuses, cultuou-os, produziu novas identidades grupais, fechou-se 
em mundos com centros sagrados. Fixando-se à terra, este 
animalzinho dispositivou um eu-fantasma grupal, ao articular 

deusas-território-povo (fazenda-vila e homem-grupo). Aqueles que 
ousaram mais produziram novas tecnologias, prosperaram, 

conquistaram territórios, fizeram escravos, segregaram, 
dominaram, originaram o Estado: impuseram seu eu-fantasma 
pela escrita e pela ponta de metal de suas lanças e flechas. A fixação 
da relação terra-povo gravava a divinização do eu-fantasma dos 
vencedores (fazenda-império e homo-genos).  
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O cristianismo, por sua vez, produziu uma novidade: a 
terra desagravou-se, antes, o território do cristão era um além-

mundo. Deus tornou-se radicalmente transcendente, o território 
verdadeiro era a Cidade de Deus e o povo era a cristandade, cuja 
identidade não tomava referência o solo em que pisavam seus pés. 
O eu individual fundou-se no eu-fantasma/Deus, enquanto vive no 

tempo e no espaço de sua vida material, determinando um sujeito 
que há de prestar conta ao Deus/eu-fantasma no juízo final. Com o 
cristianismo, o agravamento do eu-fantasma corresponde a um 
desagravamento da terra e sua materialidade. Tanto o fazendeiro 
quando a fazenda se tornam abstrações que apontavam a um 
mundo por vir (fazenda-reino e fazendeiro-cristão). 
 O indivíduo caminha na terra e faz escolhas entre o eu-
fantasma e o que está em constante mudança: eu. A escolha entre o 
eu-fantasma e o eu, entre o Ser e o incompleto, determinaria a 

terra em que cada indivíduo viveria na eternidade. Este há de 
escolher entre subsumir o eu no eu-fantasma, ou lançar o eu no 
vazio da mudança. O fazendeiro-cristão dá as costas para a 
fazenda-dos-homens. Podemos perceber, outrossim, que a terra 
não é má; antes, torna-se o lugar onde Deus inscreve suas leis: a 
Lei Natural. A terra é como a folha de papel em branco, na qual o 
Criador deixa os rastros inequívocos de sua soberania e poder. O 
homem olhando para o cosmos, pode contemplar a eternidade e 
voltar-se ao Criador. Diante disto, dirá Galileu: “o universo é um 
livro aberto (escrito por Deus), cuja linguagem é a matemática.” 
(Citado por MARICONDA, 2004, p. 55). Também encontramos em 
Galileu a defesa da dupla verdade: uma é a verdade das Escrituras, 

outra é a da Ciência. Uma é a virtude, outra é o conhecimento do 
mundo natural. 

 Estas duas posições de Galileu nos permitem sublinhar três 
passos modernos: primeiro, o abandono da hierarquia dos quatro 
níveis de leis, estando a Lei Revelada e a Lei Natural em 
equivalência (ainda que temporariamente), o que não era estranho 
ao pensamento de época, uma vez que conviviam com o cetro e a 
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espada, embora tal horizontalidade causasse algum 
constrangimento; segundo, que o cosmos deixa de ser 

contemplado em suas qualidades (como ainda hoje percebemos na 
astrologia), passando a ser conhecido matematicamente (como na 
astronomia), o que também não é problema, pois é o mesmo 
arquiteto que escreve nas folhas em branco, segundo a linguagem 

que lhe parece mais apropriada; terceiro, a objetivação do mundo, 
da terra, esta que produzirá seu correlato em um sujeito do 
conhecimento. Tais passos ressaltam a passagem de uma ordem 
cósmica qualitativa, a um universo calculável: o Criador determina 
o funcionamento do relógio segundo fórmulas precisas. 
 A precisão conferida pelas matemáticas permite que se 
transcrevam, para além da ordem do universo, regras para a 
direção do espírito (DESCARTES, 2002), por exemplo. Para 
Descartes o homem é uma res cogitans (uma coisa que pensa), 

contudo, tem um corpo. Isto marca certa diferença entre o humano 
e os animais, os quais são como que autômatos, máquinas que 
funcionam sem alma. Este dualismo de Descartes traz problemas, 
como o da articulação da alma e do corpo, mas aponta, claramente, 
para o estatuto superior do animal dotado de razão que tem diante 
de si máquinas que se auto-reproduzem: os animais. Este estatuto 
superior de uma razão objetivante, legitima a ação daquele animal 
cuja razão realiza cálculos, tendo diante de si objetos dispostos 
para o conhecimento. Não apenas a razão é subjetivada, o que 
torna problemática sua relação com o corpo material, como o 
mundo desencantado se coloca diante de si para ser dominado pelo 
cálculo. O fazendeiro topografa a terra a fim de calcular sua 

dominância.  
Não encontramos a influência de uma razão calculista 

apenas em obras mais gerais, como estas, mas também nos 
fundamentos do Estado moderno, em Hobbes (2003), por 
exemplo. Se com Descartes deparamo-nos com a coisa pensante e a 
formulação do sujeito moderno, em Hobbes encontramo-nos 
diante do indivíduo, que calculando os riscos de morte violenta, 
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entrega sua liberdade em favor de mais vida. Um sujeito 
individualizado que calcula custos e benefícios, riscos e segurança, 

cuja motivação é o auto-interesse. Não é apenas o universo que 
está sujeito às formulações, mas a razão do homem moderno tem 
como linguagem as matemáticas: os cálculos de mais vida ou 
morte violenta. A quantificação da vida se dá desde e a partir da 

razão moderna e esta se articula em cálculos. 
Hobbes têm diante de si a fragmentação social advinda da 

guerra e da herança medieval (feudal) e contra estas se volta. 
Pensa num poder que possa aglutinar territorialmente uma 
população, sob a autoridade soberana. Contudo, sua sociedade é 
formada por indivíduos, por átomos auto-interessados que fazem 
cálculos de vida e morte. Seu modelo de Estado exila Deus da 
sociedade e submete a Lei Revelada tanto à Lei Natural, quanto à 
Lei prescrita pelo Soberano. Deus teria inscrito uma Lei na 

Natureza e se ausentado do mundo, cabendo ao Soberano 
interpretar tal Lei e prescrever normas que ordenem a sociedade, 
inclusive determinando a interpretação dos escritos religiosos (no 
caso, a Bíblia). Em certo sentido, a antropologia de Hobbes 
recoloca o humano na terra: o espaço de sua vitalidade e de onde 
não quer se ausentar. 

O que nos importa notar é que a Natureza (com “N” 
maiúsculo, neste momento) torna-se a depositária, o fundamento 
último, o lugar das leis fixas. Enquanto Deus, e a Lei Divina, estão 
exilados e a Lei Revelada está submetida à interpretações do 
soberano, a Lei Natural torna-se o fundamento último sobre o qual 
a sociedade e o Estado repousam. Nas mudanças constantes, nas 

contingências e no aparente caos, pode-se perceber um conjunto 
de Leis, da Natureza, que fundam a ordem e a ação. Tanto a Razão, 

quanto a Natureza são reconhecidas, são livros que se abrem, cuja 
linguagem matemática permite a formulação e a calculabilidade. O 
método científico, a contabilidade empresarial, as estatísticas de 
controle social, a racionalidade instrumental etc., todos estes 
modelos surgem nestes séculos após Hobbes, Descartes e Galileu e 
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tomam referência às matemáticas e o lugar de solidez: a Natureza, 
a terra. Há leis na Natureza (p. ex.: Newton na Lei da Gravitação 

Universal), que são objetos do descobrimento da ciência e fundam 
o Direito, mas também a economia emergente. 

Depois que o cristianismo exilou da terra o fazendeiro, este 
pode retornar, mas a uma Natureza desencantada, a qual 

manifesta não mais a glória de Deus, mas as leis fundamentais. O 
átomo (indivíduo: o que não pode ser dividido) cuja razão calcula, 
encontra solidez na terra que pisa e nela reconhece leis para sua 
ação. As ciências econômicas, como as conhecemos hoje, lançam 
suas primeiras propostas a partir da terra, tendo a Natureza por 
fundamento. 

Os fisiocratas (MAURANDI, 2016), uma das primeiras 
escolas de pensamento econômico, busca na Lei Natural seus 
fundamentos e advogam a terra como a única fonte de riqueza 

real. A economia, como ciência da produção e distribuição da 
riqueza, dá seus primeiros passos tomando a terra como o lugar 
original dos bens. Mas a terra agora não é lugar de deuses, nem 
dos antepassados e nem mesmo o sinal que aponta para Deus. A 
terra é o lugar da riqueza, dos bens, os quais são quantificáveis. A 
terra está submetida ao cálculo contábil, econômico e financeiro, 
assim como à produção, à eficiência, à produtividade. 

Se antes, na Idade Média, o território era um espaço 
descontínuo e de fronteiras imprecisas e incertas, o Estado 
Moderno nacionaliza o território e busca fixar fronteiras claras, no 
interior da qual controla recursos e habitantes. A terra torna-se o 
lugar não apenas da riqueza de um povo, mas da identidade dos 

indivíduos. Criam-se mitos que articulam terra, cultura, língua, 
ancestralidade, o qual identifica o povo e o indivíduo. A terra, o 

espaço circunscrito pelas fronteiras, não apenas oferece bens e 
recursos materiais, como grava no indivíduo sua identidade, 
imputa sentido simbólico ao fazendeiro. A fazenda nacional 
imbrica-se com o povo fazendeiro. O território nacional é 
propriedade de um povo que se identifica como tal em uma terra. 
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Mesmo que o mundo tenha sido desencantado e Deus tenha sido 
exilado, a terra e seu povo estão embebidos de uma mística 

identitária. 
Indivíduos auto-interessados habitam um território por 

eles apropriados, cujos relacionamentos estão ordenados, tendo 
como fundamento a Lei Natural, em que o conhecimento requer o 

saber de sua linguagem: as matemáticas. A nação é o resultado de 
um povo que se identifica com um território, enquanto o povo é 
um agregado de indivíduos, os quais não mais vêm na terra um 
lugar de habitação dos deuses, antes, um objeto que guarda 
riquezas e bens a serem conhecidos e obtidos. A Modernidade faz 
aproximar o indivíduo que calcula segundo seus interesses, com a 
terra apropriada e quantificada, e a lei. Esta nova tríade – 
indivíduo-economia-lei – rearticula o fazendeiro e a fazenda. No 
interior de uma nação – território e população – recorta-se a terra, 

segundo fronteiras precisas, visando a produção de bens e 
riquezas, conferindo propriedade deste espaço a um indivíduo, 
segundo a lei desta nação, que lhe escritura uma parte do território 
nacional. 

Se o mundo está recortado pelas nações, no interior de 
cada uma delas os indivíduos se apropriam de espaços 
especializados, a fim de habitar e produzir. Nas cidades os espaços 
são apropriados para a habitação e para a produção: industrial, 
comercial, estatal etc. No campo às propriedades se dão o nome de 
fazenda, na qual se produz alimentos por meio do agronegócio. As 
fazendas modernas são espaços especializados e precisamente 
demarcados, que se articulam como propriedade de um indivíduo, 

o fazendeiro, a fim de, submetidos à ciências e às contabilidades, 
produzir industrialmente. Da terra topografada, fronteirizada, se 

busca a vocação econômica de máxima lucratividade, 
acompanhando as diretrizes da economia liberal ditada por Adan 
Smith e Ricardo (MAURANDI, 2016). O fazendeiro busca saber da 
fazenda o que ela produz mais, com o mínimo de recursos: 
investimentos. À terra (vocacionada) agrega tecnologia e capital 
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(máquinas e implementos), com o trabalho, a fim de ampliar a 
produção e maximizar a lucratividade. A razão (cálculo) do 

fazendeiro transpassa a fazenda, enquanto a Lei Natural 
fundamenta a produção do fazendeiro na fazenda. O fazendeiro 
pisa no solo firme da Natureza que lhe oferece o conhecimento que 
otimiza a fazenda em sua produtividade.  

O fazendeiro, o proprietário legal da fazenda, que, movido 
pelo auto-interesse, conhece e utiliza de maneira mais eficiente e 
apropriada as Leis da Natureza, obtém para si maiores ganhos, 
logrando êxito na expansão de seus negócios. A tríade terra-
tecnologia-trabalho, que permitiu os impérios a origem e 
expansão, há 5.000 anos, atualiza-se, enquanto atualiza-se a 
homogenia do mundo paleolítico: a fazenda produtiva se torna 
contígua à cidade industrial. No entanto, não são os deuses, mas a 
razão e a Natureza que fundam e legitimam a apropriação da 

fazenda e do fazendeiro. Tanto o fazendeiro, quanto a fazenda 
estão subsumidos na Natureza, a qual se conhece e se controla pelo 
cálculo, repousam sobre a linguagem clara e distinta das 
matemáticas. Assim, na modernidade o fazer do fazendeiro, o 
homem-cálculo, se faz na terra de uma fazenda-Natural. 

Notemos que o eu-fantasma moderno confunde-se com a 
Natureza e o mundo homogeneiza-se sob a linguagem matemática, 
universal. A Natureza ofereceu ao animal inconcluso, 
dispositivante, consciente e que tem linguagem, o fundo sólido e 
constante, cuja universalidade se estende a todo o universo do 
fazer humano, que sua imaginação requeria. A fazenda, o espaço 
representativo da Natureza tangível, que fora a moradia dos 

nobres, dos lordes e dos coronéis, tornou-se o lugar da riqueza do 
fazendeiro. Pelo menos pelo tempo em que a Natureza se 

confundia com o eu-fantasma, permitindo, assim, ao fazendeiro ter 
por bem de raiz sua fazenda. Em dado momento, contudo, há um 
movimento que diz que o fazendeiro não mais é tão produtivo.  

O fazendeiro tornou-se obsoleto, tanto quanto os engenhos 
de cana-de-açúcar do século XVII. Fora substituído por um jovem 
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engenheiro que por meio de seu IPad guia um drone que produz 
imagens aéreas do solo trabalhado, pela lente de uma GoPro, que 

as funde em um software de geoprocessamento, enquanto 
máquinas guiadas por GPS aram, adubam, plantam e colhem com 
precisão cirúrgica. Esta indústria moderna recorre aos cientistas e 
técnicas próprias do agronegócio, que lhe diz o que cultivar, 

quando cultivar, qual a estação propícia para obter o resultado 
máximo ideal (HEIDEGGER, 2002). As fazendas são perpassadas 
pelo conhecimento e esvaziadas do trabalho humano, como as 
indústrias mecanizadas e robotizadas. Grandes desertos de 
humanidade, na qual transitam máquinas de alta performance. 
 
6.A fazenda desnaturada e o fazendeiro sem raiz 
 
 Se até então a Natureza serviu ao animal precário como 

fundamento sólido sobre o qual poderia caminhar, até produzir 
uma consciência calculista em torno da vida e da morte, de alguma 
maneira parece ter sido a incompletude dispositivante que veio a 
produzir certa consciência da desnaturalização da Natureza. O 
cristianismo desencantou a Natureza, excluindo dela os deuses, 
demônios e forças cósmicas, a Modernidade secularizou a 
Natureza, exilando o Deus cristão, enquanto o humano se punha só 
e responsável por si. Neste momento nos perguntamos se 
estaríamos diante de uma natureza não fundamental? A Natureza 
se tornou rasa sob o olhar do homo oeconomicus: o homem cuja 
racionalidade se funda no cálculo e na previsibilidade matemática. 
Mas estaria escapando ele desta jaula de aço, isto é, teria 

encontrado a chave que desataria a prisão calculada?  
Neste ponto devemos dizer que se em uma primeira leitura 

de Nietzsche (2002), esta nos permite perceber seu embate contra 
a religião (o espaço das certezas metafísicas), as próximas nos 
colocam diante de questões sobre o eu-fantasma desejado pelo eu 
precário, aquele que passou a ser representado pela Natureza, na 
Modernidade. O martelo do filósofo enceta o bem de raiz, o 
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fundamento último, como que permitindo a consciência de que o 
rei está nu ou, que atrás da máscara nada há, ou melhor, que há 

máscaras sob as máscaras. Sua ira se volta contra o fantasma 
(KLOSSOWSKI, 2000) que habitaria após a última máscara, o Axis 
Mundi que centra o mundo, a pedra angula que sustenta a 
estrutura, ou o eu-fantasma fundamental do eu, ou mesmo, o 

fundo Natural. 
 Contudo, se o eu-fantasma é apenas desejo, melhor, 
imagem de um desejo, o desejo em máscaras, o desafio se coloca, 
pois o fazendeiro o é pela e na fazenda a qual é a propriedade do 
fazendeiro. O mascarado e sua máscara são indissociáveis. A 
fazenda é a prótese do fazendeiro, enquanto o fazendeiro nada é 
sem a prótese que o mascara, a fazenda. As contínuas tentativas de 
negar o nada (de tantos filósofos modernos) (EAGLETON, 2016), 
de lançar sobre ele uma imagem mascarada, parece que 

produziram apenas frustração, ou ainda, certo tédio. O fazendeiro 
que tem trabalhado sua fazenda na certeza de que “em se 
plantando há de colher bons frutos”, como se a relação do homem 
com a terra estivesse inscrita numa fórmula matemática inelutável, 
chega ao nosso século cansado e sem deuses a quem recorrer, 
recolhido a um celeiro antigo em que se guardam tralhas sem uso, 
equipamentos obsoletos. Olha para os céus e vê uma imensidão 
azul, e ao olhar para a terra depara-se com a angústia de uma 
solidez fluida.  
 Se, em algum momento, a Natureza confundiu-se com o 
eu-fantasma, isto é, se a propriedade da fazenda, ser Natureza, faz 
o fazendeiro, eu-fantasma, enquanto o eu-fantasma é Natural, 

parece ser imediato dizer que a desaturalização da Natureza 
acompanha e é acompanhada por um eu consciente de sua 

precariedade. O eu do animalzinho humano torna-se consciente da 
sua incompletude e de seu movimento perpétuo num vir a ser que 
jamais se realiza, antes, realiza-se no vir a ser contínuo 
(AGAMBEN, 2017). Este fazendeiro do fazer contínuo, portanto, de 
um eu que não se identifica como acabamento, deixa rastros 
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múltiplos de fazeres por fazer. A fazenda, assim, também passa a 
ser múltipla. 

 Devemos, aqui, sinalizar um processo que apenas está em 
seu anúncio: a crise do eu-fantasma, do fundamento, da certeza 
última, do solo firme, da terra sólida. Este anúncio se deu, com 
contundência, ao final do século XIX com Nietzsche, e seu eco se 

torna mais forte a cada momento. Se ainda não o podemos 
perceber plenamente no corpo do animal, podemos antever nas 
próteses, mormente naquela que privilegiamos aqui, a fazenda. Se 
na Modernidade percebemos de um lado a homogeneização da 
cidade e do campo sob a égide da universalização da produção e do 
cálculo, de outro percebemos que a Natureza deixou de ser o 
espaço das Leis. Desencantamos e secularizamos a Natureza, agora 
desnaturalizamo-la. A Lei da Natureza, que promoveu o exílio de 
Deus e privatização da Revelação, dissolveu-se em sua própria 

reflexibilidade. O avanço do conhecimento promovido pelas 
ciências, também promoveu a consciência de uma não-Natureza: 
não há Lei Natural, mas o movimento humano segundo o desejo de 
saber e uma linguagem apropriada para este saber. As ciências 
utilizam de uma linguagem que lhes é mais eficiente, segundo as 
requisições próprias de suas exigências (GHIRALDELLI, 2002). 
Mas, hoje podemos dizer, haveria todo um universo que escapa ao 
método e à linguagem científica. 

Portanto, antes de velarmos o corpo morto da Natureza, 
devemos encarar o desafio que disto advém. A ruptura com o solo 
firme da Natureza esfacelou consigo as Leis da Natureza, suas 
certezas e a confiabilidade. O livro da Natureza tornou-se uma 

narrativa entre outras e sua linguagem ocupou um espaço 
metodológico de um saber entre outros, ainda que destacadamente 

privilegiado. O cálculo preciso que explicava e permitia a previsão, 
em fórmulas matemáticas mecânicas (como a Lei da Gravitação), 
viu-se complementar por cálculos probabilísticos e estatísticos, de 
riscos e possibilidades. À probabilidade e ao risco agregou-se o 
imponderável e o imprevisível. A complexidade crescente dos 
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fazeres do fazendeiro introduziu no mundo um nova floresta na 
qual não se penetra a luz da razão. Este espaço do incontrolável e 

do imprevisível é a região, não do retorno ao mundo encantado ou 
revelado, mas do mundo plural. O universalismo homogeneizante 
dos mundos precedentes se viu ocupado por pluralismos 
heterogêneos. 

 Tendo homogeneizado o mundo, tornando contíguos a 
cidade e o campo sob a égide da produção e do cálculo, da razão do 
homo oeconomicus, esta floresta de múltiplas formas e usos nos 
recoloca diante de um espaço plural e descontínuo. A floresta, isto 
é, o incontrolável, o imprevisível, o risco não calculável 
determinado pela complexidade de um mundo formado por eus 
plurais, a floresta re-aduba a fazenda, a qual passa a ser percebida 
como espaços de diversidades. Se na modernidade a fazenda era o 
espaço contínuo de produção, agora ela também se dá como o 

espaço de pluralidades. O animalzinho precário que caminhou 
pelos espaços vastos e não conhecidos de dezenas de milhares de 
anos atrás, tratou de não se deixar conter pela gaiola que o retinha. 
De dentro da gaiola que produzimos para nós, olhamos para mais 
além e tratamos de escapar deste espaço trágico. Talvez seja esta a 
nossa primeira natureza: ir além dos espaços delimitados que nos 
reteriam. 

Retornamos à fazenda, ou, às fazendas, não mais habitadas 
exclusivamente por máquinas teleguiadas, e técnicos robotizados 
que operam geringonças, manipuladores de químicos e DNAs. 
Voltamos aos clubes-fazenda, ao hotéis-fazendas, às reservas 
florestais, aos espaços de caminhadas e de camping, à cachoeiras, 

aos córregos, a subir montanhas e olhar os horizontes. Voltamos à 
fazendas transformadas em condomínios, condomínios que nos 

permitem andar entre rios e cachoeiras, matas e florestas, ouvir 
animais e o vento entre as árvores. Voltamos à fazendas 
industriais, assim como aos sítios de subsistência familiar e às 
reservas florestais e indígenas (os quais passeiam de caminhonetes 
importadas, falam entre si por celulares e postam selfies no 
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facebook), sem que estas e aquelas fazendas se excluam. Não são 
espaços concorrentes e nem especialistas. Convivem, mesmo que 

de maneira tensa, querendo demarcações e tolerância. 
Voltamos sem retornarmos. Não buscamos nossos 

antepassados e nem requisitamos o sublime. Apenas rompemos 
com as determinações de um fazer que nos nega a experimentação 

de fronteiras abertas. Voltamos ao campo como se fosse a primeira 
vez, cheirando a terra e nos reconhecemos naqueles habitantes que 
ali nos hospedam com graça. Voltamos à múltiplas fazendas, na 
qual colhemos sem apropriação, enquanto são dispositivos de um 
fazer humano que refazem nossa relação com a natureza 
aproximada. Nosso retorno apenas se deu em pequenos passos 
além. 
 Voltamos para lá, para a fazenda, fazendeiros de mundos, 
desconfiados de que o lugar raso que pisamos marca nossos pés. O 

fazendeiro como homem precário se vê diante de uma fazenda-
plural, como desafio e abertura. Talvez daqui alguns milhares de 
anos os arqueólogos forenses olharão nossos pés e dirão: este 
animalzinho precário andou descalço. A sola dos pés tocam o solo 
em pó. 
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A Jeitosa Fazenda 
 

Ronie Alexsandro Teles da Silveira 

 
 

1.Introdução 
 
 Ao contrário do que em geral se acredita, a fazenda 
demonstra que o mundo suporta contradições até com certo 

conforto. Na verdade, o mundo suporta a contradição por longos 
períodos de tempo e mesmo enquanto ela ainda não se resolveu. 
Isso significa, no mínimo, que há algo de inadequado na maneira 
como temos pensado a realidade que nos cerca, pois consideramos 
as contradições como inaceitáveis. Ou, em outros termos, que não 
temos realizado de forma apropriada aquela função específica da 
filosofia de pensar o nosso mundo. Por esse motivo, a fazenda pode 
se tornar uma figura muito elucidativa acerca do pensamento 
filosófico e do Brasil. 

De fato, na grande maioria das vezes temos pensado e 
agido como se as contradições fossem simplesmente inaceitáveis. 
Por isso, orientamos nossa atividade intelectual para identificá-las 

e postular formas de eliminá-las. Quando nos deparamos com uma 

situação contraditória, imediatamente afirmamos sua 
inviabilidade, mesmo que seja apenas em longo prazo, e passamos 
a prever sua derrocada. Pensamos que essa configuração da 
realidade está condenada a desaparecer em função de seus 
próprios componentes internos. 
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O que ocorre nesse caso é que, como nosso pensamento 
não parece lidar muito bem com a contradição, transferimos essa 

sensação de desconforto para a própria realidade: o que não 
podemos pensar não pode existir. Assim, a contradição deixa de 
ser um problema que perturba nossos hábitos mentais para se 
tornar uma característica inviável do próprio mundo - algo que ele 

não pode ser mesmo que esteja sendo. Terminamos acreditando 
que a presença da contradição em um dado fenômeno implica uma 
espécie de morte anunciada, já que se trata de algo que julgamos 
que nenhuma situação pode suportar. 
 Não é ocasional, portanto, que a historicidade seja chamada 
à cena para permitir que pensemos situações contraditórias. Esse é 
um recurso que permite entender que a contradição impulsiona 
necessariamente algum processo que desencadeará sua própria 
resolução. Ou seja, a introdução da temporalidade ou da 

processualidade torna possível aceitar a contradição como uma 
configuração transitória, que envolveria uma solução futura, mas 
não como algo duradouro. Isso evita acreditarmos que ela é uma 
situação normal e corriqueira do mundo, mais ou menos estável 
como tantas outras coisas. 

As formas dialéticas de pensamento são, nesse aspecto, 
tentativas de temporalizar a contradição, de tal forma que ela 
possa se resolver em algum momento. Essas formas de pensar 
possuem aquela mesma aversão pela contradição, típica de suas 
primas analíticas. Afinal, em ambos os casos, se trata de afirmar 
que uma situação contraditória deve ceder lugar a outra situação 
não contraditória, seja imediatamente, seja daqui a um lapso 

temporal. Do mesmo modo que a maneira analítica habitual de 
pensar, essas vertentes dialéticas não cogitam na hipótese de que a 

contradição possa ser, sim, uma simples e cotidiana maneira de ser 
e estar no mundo. Para elas, sempre se apresenta uma necessidade 
de que as contradições se resolvam em algum momento, já que 
essas são inaceitáveis como características do que existe. As 
dialéticas não pensam a contradição como contradição, mas como 
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uma situação insustentável que deve ceder espaço para outras 
formas não contraditórias. Isto é, elas também supõem que a 

própria contradição seja um arranjo inviável. 
A fazenda é uma espécie de negação performática de todas 

essas modalidades de pensamento avessas à contradição. Sua mera 
existência é a afirmação de que essa situação do mundo não só 

existe como persiste. Isso quando observamos que a fazenda tem 
incorporado contradições de vários tipos e por longos períodos de 
tempo sem que isso a tenha levado à destruição. Na verdade, a 
fazenda não pode ser pensada por nenhum sistema de referências 
não contraditório, seja nos seus aspectos mais gerais ou nos 
específicos. 

O objetivo desse capítulo é tornar evidente algumas 
características contraditórias da fazenda e, ao mesmo tempo, 
indicar as limitações existentes em nossa maneira habitual de 

pensá-la. Isso envolverá especificar uma crítica acerca do modo 
infeliz como temos tentado pensar o Brasil. 
 
2.A fazenda além de si mesma  
 
 O termo fazenda será utilizado aqui em um sentido muito 
dilatado. Entendo que fazenda tanto designa um engenho colonial 
de produção açucareira como uma usina contemporânea voltada 
para a produção de álcool e açúcar. Ela também indica tanto a 
realidade de um curral de criação bovina instalado fora da zona 
litorânea do Brasil colônia quanto um sistema de produção de 
carne em sistema de confinamento e abate em frigorífico. Ela faz 

referência tanto ao velho terreiro de café compactado pelos pés 
escravos do período imperial quanto ao cultivo mecanizado mais 

próximo a nós. As grandes lavouras de fumo, algodão e cacau 
também se enquadram nessa mesma designação. 

Com toda certeza, a fazenda é um latifúndio. Mas, como 
todo latifúndio, sua razão de ser é o minifúndio, pois a estrutura 
agrária básica que a torna possível é “latiminifundiária” 
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(MOZOYER e ROUDART, 2010, p. 250). Com efeito, “O minifúndio 
não é o oposto da grande propriedade; é exatamente sua 

decorrência natural, a sua consequência, o seu efeito lógico” 
(SÍNTESE SOCIAL, 1960, p. 64). Portanto, entender a fazenda 
apenas como um sistema produtivo baseado na forma latifúndio é 
uma simplificação que devemos evitar a todo custo. Na verdade, a 

fazenda é um sistema latiminifundiário: um latifúndio cuja 
existência tem sua razão de ser no minifúndio e vice-versa. Por 
aqui já entrevemos algumas das formas contraditórias da fazenda. 

Milliet (1946), ao investigar o processo da lavoura de café 
que se expandiu em direção ao oeste paulista, constatou que a 
desagregação das grandes propriedades em minifúndios ocorreu 
em paralelo à sobrevivência do latifúndio. Filho e Fontes (2009) 
notaram exatamente o mesmo padrão de convivência entre o 
latifúndio e a pequena propriedade para toda a agricultura 

brasileira. 
Com efeito, podemos notar como a existência da fazenda 

implica na coexistência de diferentes formas agrárias. Como se 
verá adiante e com maior detalhe, a fazenda coexiste com todos os 
sistemas de subsistência agrícolas e de criação adjacentes e 
articulados à cultura principal - esta última voltada para atender ao 
mercado externo. 

Saliento aqui a importância do uso do termo coexistência, 
na medida em que se trata de uma capacidade muito específica da 
fazenda de articular lado a lado princípios contraditórios. Esse 
termo aponta para a capacidade da fazenda em ordenar a 
existência de outros sistemas de produção, muitos deles 

minifundiários, “à sombra” de uma “economia predominante” 
(QUEIROZ, 2009, p. 58). Ou, em outros termos, de uma 

“combinação com uma atividade que obedece a outro sistema” 
(VELHO, 2009, p. 93). A fazenda embaralha termos tradicionais 
sob a modalidade de uma coexistência entre princípios em conflito, 
“como uma unidade contraditória” (FRANCO, 1983, p. 11), como 
uma “unidade complexa” (IANNI, 1988, p. 41) ou ainda como uma 
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“síntese difícil” (p. 210). Ela não designa, portanto, somente a 
grande propriedade, mas também o minifúndio com o qual 

coexiste. 
 A fazenda compartilha, portanto, de certa essência diluída 
dos fenômenos econômicos cuja identificação precisa é resultado 
mais de um gesto de força conceitual do que de uma denotação 

evidente por si mesma. Os fenômenos econômicos, enquanto 
voltados para ações de troca, movem-se no espaço e no tempo, 
tornam-se outros, transformam-se continuamente e entrelaçam-se 
com o que já existe (outros produtos com os quais se troca e se 
negocia), com o que ainda não existe (mercados futuros, 
financiamentos, juros) e com o que deixa de existir (matérias 
primas, trabalho, formas modificadas de capital revertido em 
meios de produção). Isto é, a identificação de um elemento singular 
da economia exige um recorte forçado na malha do mundo, uma 

ruptura em uma rede de relações que se alonga sempre além 
daquilo que nos interessa diretamente em cada caso. 
 Como não podemos tratar da totalidade enquanto tal – isto 
é, da totalidade como é em si mesma, da rede inteira das trocas 
econômicas que nos levaria para fora de qualquer referência 
conceitualmente manipulável - conformamo-nos com a 
necessidade de operar algum tipo de recorte forçado que resulta 
em um objeto. Difícil seria garantir a validade ou a propriedade 
epistemológica dessa ruptura que cria à força objetos utilizáveis 
pelos nossos discursos. Não deixa de ser um alívio lembrar que 
esse não é meu objetivo aqui. 

Observe, então, que de um ponto de vista criterioso a 

fazenda não é somente um fenômeno rural, na medida em que o 
sistema econômico de trocas em que ela se articula envolve 

também o meio urbano. Na prática essa constatação significa 
tornar conceitualmente ineficaz o uso do termo rural (MARTINS, 
1975) enquanto uma característica típica da fazenda. Então, entre 
outras coisas, a fazenda não é apenas um latifúndio nem é somente 
um fenômeno rural. 
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Ainda assim, a despeito dessa possibilidade sempre 
presente de naufragarmos na totalidade do mundo das trocas, a 

fazenda com seus “limites incertos” (OLIVEIRA, 2015, p. 234) é um 
algo recortado à força de que tentarei tratar aqui. Porém, saiba-se 
desde já que ela possui certa tendência a transbordar pelas 
margens dos conceitos usuais que submete sob a modalidade da 

coexistência. 
Além da fazenda se expandir continuamente para fora de si 

mesma, quando tentamos aprendê-la, nessa expansão ela inclui 
fatores que, segundo nossa maneira habitual de pensar, não 
deveriam estar incluídos nela. Com efeito, quanto mais de perto 
observamos a fazenda, para mais distante ela se alonga, obrigando-
nos a movimentos de contorcionismo intelectual para incluirmos 
seu conteúdo proliferante em uma única estrutura – nem sempre 
muita sensata ou consistente consigo mesma. Na grande maioria 

das vezes, quando isso se mostra definitivamente inviável, 
tendemos a nos tornar dialéticos com a finalidade de postular 
resoluções de longo prazo – já que não suportamos a contradição 
como tal, sempre de acordo com aqueles nossos hábitos mentais 
estabelecidos. Porém, o que salvamos por meio dessa transposição 
para a dialética é somente a aparência da viabilidade de pensar a 
fazenda sem a contradição. 

Por isso, a fazenda é um depoimento vivo contra nossa 
maneira convencional de pensar. Tentar pensá-la é um convite 
para nos movimentarmos além das categorias rotineiras avessas à 
contradição e uma experiência que nos remete para fora das 
convenções mais básicas do pensamento - inclusive aquelas que 

estruturam a cultura do ocidente. A fazenda ilustra, portanto, não 
apenas a inadequação de nossas categorias para pensar nossa 

realidade, mas também certa indisposição intelectual para nos 
inserirmos organicamente no Brasil e na América Latina. 
 
3.A fazenda como sistema produtivo 
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 A fazenda do período colonial é a primeira forma histórica 
de estruturação de um sistema produtivo brasileiro e difuso. 

Podemos chamá-lo assim em função daquela tendência que ela 
possui para expandir-se além da referência a um sistema produtivo 
dotado de uma unidade bem definida. Essa característica da 
fazenda está ligada à sua origem pouco precisa, uma vez que a 

concessão de terras no período colonial jamais obedeceu a algum 
plano geral de colonização do país. Inclusive não era raro que 
fossem concedidas terras onde já existiam atividades agrícolas 
(OLIVEIRA, 2015). Isso certamente motivou uma variedade grande 
de litígios desde o início da colonização do Brasil (SOUSA, s. d.). 

“Póde-se dizer que com a canna de assucar nasceu a nossa 
agricultura” (sic) (AMARAL, 1939, p. 204) ou que o Brasil é “um 
dom do açúcar” (PRADO JÚNIOR, 1942, p. 144). De fato, o engenho 
de açúcar colonial foi a forma inicial de conquista do território 

brasileiro. Essa cultura adaptou-se perfeitamente bem aos ricos 
terrenos do litoral do nordeste – o massapê. Além disso, os 
portugueses já dominavam a tecnologia da produção do açúcar, o 
que facilitava a implantação de um efetivo regime colonial que 
visava garantir a posse do território através do fornecimento de 
mercadorias para a metrópole. 

Na verdade, a agricultura era uma segunda alternativa, 
uma vez que não existiam ouro nem prata que pudessem ser 
recolhidos por aqui sem grande esforço. Essa última possibilidade 
era aquela com a qual os europeus efetivamente sonhavam 
encontrar com a conquista da América (BUARQUE DE HOLANDA, 
2000), dentro do roteiro sugerido pela conquista do Peru por 

Francisco Pizarro em 1532. A esse respeito, Amaral é enfático: 
“Conforme se deduz de todos os documentos, a partir da chronica 

de Caminha, uma só cousa se queria aqui: ouro” (sic) (1939, p. 14). 
Só havia um sério gargalo com relação à implantação desse 

sistema agrícola: a indisponibilidade de mão de obra. Para 
contornar a dificuldade, os portugueses lançaram mão de uma 
solução também já sua conhecida: a escravidão. A escolha pela 
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escravização do negro africano ocorreu principalmente em função 
de ser o tráfico negreiro uma das modalidades do exclusivismo 

comercial, típico do mercantilismo colonial. Afinal, o tráfico era 
“um dos setores mais rentáveis do comércio colonial” (NOVAIS, 
1977, p. 79). Essa opção não está ligada, portanto, apenas ao fato 
do autóctone não se prestar bem ao tipo de trabalho ligado à rotina 

produtiva do açúcar e sim ao fato de que sua captura e 
comercialização não rendiam dividendos para a nascente burguesia 
metropolitana. 

O que os europeus objetivavam era “a promoção do 
comércio marítimo e os interesses comerciais dos mercadores 
metropolitanos, envolvidos no tráfico de escravos africanos” 
(MARTINS, 1081, p. 121). Aliás, a própria colonização por meio do 
povoamento sistemático não foi objeto de preocupação de 
nenhuma das nações colonizadoras da América. Só o comércio lhes 

interessava e é o que caracteriza o empreendimento colonial desde 
o seu início (PRADO JÚNIOR, 1942). 

A respeito da solução apresentada pela escravidão africana 
à carência de mão de obra da economia colonial, Guimarães (1964) 
dirá que no Brasil o feudalismo europeu regrediu ao escravismo 
justamente em função da indisponibilidade da mão de obra servil. 
Essa tese da presença de um feudalismo escravista no Brasil 
colonial parece-me uma das expressões da inadequação de nossos 
hábitos mentais ocidentais diante do país. A tese contrária, da 
existência de um capitalismo colonial (OLIVARES, 2008; 
BERTERO, 1999), soa exatamente igual: como indicação da 
limitação analítica dentro de quadros de pensamento habituais e, 

por isso, muito estreitos. Ou seja, tendemos geralmente a pensar a 
fazenda como uma forma feudal ou uma forma capitalista. 

Desnecessário dizer que essas alternativas são tentativas trôpegas 
de pensar o Brasil com as categorias históricas europeias nossas 
conhecidas. Veremos adiante como essas categorias não se 
mostram adequadas para a compreensão da fazenda. 
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Observe, de saída, a enorme conjunção de fatores 
envolvidos na produção de açúcar na fazenda brasileira. A cana é 

de origem asiática, os conquistadores são europeus, a mão de obra 
forçada é (principalmente) africana e o massapé é americano. Além 
disso, o produto final visava uma inserção no mercado 
internacional – que também propiciava o capital necessário para a 

implantação da produção – de uma maneira que antecipava a 
mundialização do sistema capitalista nascente. 

Essa relação de articulação do sistema produtivo local com 
o mercado internacional é digna de nota. Por meio dela, notamos 
que o engenho de açúcar colonial se expande até a Europa em 
busca de consumidores e de financiamento. Mas isso não é tudo. 

O engenho de açúcar não é, como pode parecer, uma figura 
singela da monocultura escravagista. Um engenho, propriamente 
falando, era dotado de largas plantações de cana e de uma moenda 

em que essa matéria prima era processada e transformada em 
açúcar. Porém, ao lado das lavouras de cana de propriedade do 
engenho, havia outras plantações que não lhe pertenciam, mas que 
eram igualmente processadas nele. Trata-se do que Antonil 
chamou de “cana cativa” (s.d., p. 139): a cana que deveria 
obrigatoriamente ser moída no engenho, mas que era produzida 
por outros plantadores. 

Esses plantadores eram arrendatários de terras do 
engenho e isso os tornava “lavradores obrigados” (idem, p. 144). A 
relação econômica existente aqui não é, portanto, a de livre 
procura por um beneficiamento mais vantajoso, mas de sujeição a 
um senhor de engenho em particular, em cujas terras se plantava. 

A base dessa relação obrigada era a propriedade da terra em mãos 
exclusivas do senhor de engenho. A terra só era arrendada sob a 

condição de moagem exclusiva da cana no engenho arrendador.  
Essa relação de obrigação indica que o engenho é uma 

entidade que se estende para fora dos seus domínios imediatos: 
aqueles que são cultivados diretamente pelo próprio senhor das 
terras. Ainda que esse último seja o proprietário, ele não possui 
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domínio exclusivo e absoluto sobre todas as instâncias do sistema 
produtivo. Há uma margem de liberdade por parte do arrendatário 

no que diz respeito à rotina e escolha dos meios produtivos. 
Certamente isso não se aplica a todo o regime de produção. 

De fato, essa liberdade não é a de mercado - na qual o 
arrendatário poderia hipoteticamente negociar os melhores termos 

por ocasião da moagem da cana. Porém, essa dimensão existente 
de alguma liberdade impede que entendamos a figura do senhor de 
engenho como dotada de poder imperial sobre as vastas áreas 
cultivadas. O poder aqui, embora rigidamente hierarquizado, 
encontra-se parcelado na medida em que cabia ao arrendatário a 
condução de sua própria lavoura de cana nos termos em que 
julgasse mais conveniente. 

Além da cana própria e da cana obrigada, podia o engenho 
adquirir cana livre de plantadores desvinculados do engenho e 

destituídos de uma casa de moagem - em função do alto 
investimento necessário para instalá-la. Ele também podia adquirir 
a obrigação de moagem da cana livre, garantindo antecipadamente 
um fluxo de matéria prima superior ao proporcionado pelas suas 
próprias plantações e pela cana obrigada. Nesse caso, a relação 
aproxima-se de uma compra livre, embora seguramente não se 
configurasse uma situação de mercado livre em função das 
enormes distâncias entre os engenhos de açúcar. Além disso, essa 
compra era paga não em moeda corrente, mas em produto: o 
açúcar já elaborado. As relações não são, portanto, monetárias 
como em estágios típicos do capitalismo. 

De qualquer modo, observamos que do ponto de vista do 

fornecimento da cana, o sistema produtivo era bastante complexo, 
envolvendo lavouras próprias, obrigadas e livres – que podiam 

tanto ser adquiridas pontualmente quanto por meio de compra 
futura. Além disso, o engenho lançava mão do fornecimento de 
gêneros alimentícios e de vestuário produzidos por uma franja de 
lavouras de subsistência que se estabeleciam nas proximidades. É 
“somente com o concurso dessas lavouras subsidiárias ou 
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dependentes” que “o grande engenho conseguia manter atividade 
ininterrupta de 24 horas durante oito ou nove meses de safra.” 

(CANNABRAVA, 2003, p. 233). O mesmo princípio é válido 
também para as fazendas de criação. O autor anônimo do “Roteiro 
do Maranhão” sugere que nelas se deveria “Trabalhar logo em 
lavouras dos generos comestivos para que mais depressa cessasem 

com a colheita as despezas de subsistência” (sic) (1900, p. 90). 
Vemos, então, como o sistema produtivo do açúcar se 

estende para além dos domínios cultivados pelo próprio engenho. 
A fazenda se alonga para além da casa de moagem e da plantação 
de cana mais imediata à procura de matéria prima. Sua 
manutenção supõe a existência de uma diversidade de atividades 
produtivas coexistentes, subsidiárias ou articuladas diretamente 
com a principal. Dentro dessas atividades subsidiárias encontram-
se os minifúndios: pequenas áreas independentes em que se 

produziam gêneros alimentícios necessários à sobrevida da 
fazenda. 

O minifúndio “participa assim do regime que ele [o grande 
domínio] estabelece quase pelo mesmo título que os simples 
rendeiros e agregados” (PRADO JÚNIOR, 1942, p. 291). Na orla do 
grande domínio agrário canavieiro, estruturado sobre o trabalho 
escravo, se estendia uma “nebulosa social” (p. 342) de atividades 
agrícolas conectadas. Toda essa franja de atividades produtivas se 
estruturava com base no trabalho livre, embora ele não seja 
remunerado monetariamente. 

O mesmo pode ser dito da fazenda cafeeira do oeste 
paulista. Ela consolidou um sistema caracterizado como “indústria 

de produção de fazendas de café” e não apenas de produção do 
café. Isso porque os ganhos na formação de novas fazendas eram 

mais expressivos que os ganhos advindos da produção do próprio 
café. Essa indústria de fazendas se apropriava da subvenção 
governamental para o aprovisionamento de mão de obra livre 
estrangeira, portanto sem o custo elevado da aquisição do escravo. 
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Na verdade, nesse sistema “não era o fazendeiro quem 
pagava ao trabalhador pela formação do cafezal. Era o trabalhador 

quem pagava com cafezal ao fazendeiro o direito de usar as 
mesmas terras na produção de alimentos durante a fase de 
formação” (MARTINS, 1981, p. 74). O café leva de 4 a 5 anos para 
começar a produzir, podendo a terra ser utilizada para outras 

culturas nesse período ou mesmo posteriormente no espaço 
intercalar da lavoura. Observe, também nesse caso do café, como a 
fazenda se articula com lavouras subsidiárias e contratadas de 
maneira a tornar-se um sistema produtivo complexo. 

A fazenda açucareira se alongava ainda em direção às 
pastagens necessárias para a manutenção do rebanho utilizado 
como força motriz da casa de moagem – quando não se tratava de 
um dos raros engenhos reais, isto é, movidos por roda d’água. 
Então, a paisagem se torna ainda mais complexa porque o rebanho 

deve existir nas proximidades da lavoura de cana, porém de tal 
forma que não a invada ou a prejudique. Ele deve se manter 
presente, mas relativamente distante. A produção do açúcar 
articula-se com uma criação pecuária e equina que propiciava 
parte da força de trabalho animal necessária para a moagem e o 
transporte da cana e do açúcar. 

A construção da infraestrutura de um engenho exigia ainda 
a proximidade com florestas virgens para a extração de madeiras 
nobres, tanto para as habitações e currais quanto para a casa de 
moagem e a própria moenda. Essas florestas também forneciam 
lenha para as caldeiras. Elas ainda funcionavam como reserva de 
terras férteis em função do esgotamento dos solos após anos de 

cultivo e das técnicas agrícolas rudimentares, próximas do 
extrativismo (PRADO JÚNIOR, 1942). Essa reserva de matas 

permaneceu como prática constante da agricultura brasileira até o 
Século XX, tendo sido utilizada também nas fazendas de café 
(COHN, 2013). 

No engenho eram necessários ainda trabalhadores livres 
especializados e contratados para funções específicas para as quais 
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o escravo nem sempre estava habilitado. Em primeiro lugar, era 
necessário contratar um Capelão responsável pelo “ensino de tudo 

o que pertence à vida cristã” e que deveria receber um “estipêndio 
proporcionado ao trabalho” (ANTONIL, s. d., p. 148). Ainda era 
necessário um feitor-mor e outros feitores menores (para a 
lavoura, para a moenda etc.) de acordo com as dimensões do 

engenho e o número de escravos. Também se requeria um mestre 
de açucar, um banqueiro, um purgador e outros ajudantes 
qualificados para a produção do açúcar. Esses trabalhadores eram 
os responsáveis por calibrar o processo produtivo garantido a 
qualidade do produto final. Além desses, se requeria um caixeiro 
para embalar o produto e enviá-lo para o embarque, em geral em 
caixas produzidas com madeira do próprio engenho. Também 
eram necessários ferreiros e carpinas para múltiplas funções de 
manutenção do engenho. Todos esses trabalhadores eram 

assalariados. Assim, pode-se afirmar que “Houve mesmo certa 
regularidade de aproveitamento do trabalho de brancos livres e 
sem posses nas fazendas.” (FRANCO, 1983, p. 33) ao lado do 
trabalho escravo. 

Isso significa que o regime escravagista de produção do 
açúcar coexistia com a venda livre de mão de obra. Isto é, dentro 
de um regime escravagista colonial existem relações tipicamente 
capitalistas caracterizadas pela proletarização de parte da mão de 
obra. A proletarização ocorre como resultado da expropriação dos 
meios de produção, de tal forma que resta ao trabalhador somente 
a venda de sua força de trabalho (DE JANVRY, 1981) como 
estratégia de sobrevivência. Ela é entendida como uma 

característica típica do capitalismo em que não há exercício do 
poder que não seja econômico – através da chantagem promovida 

pelo pagamento do salário. Então, a fazenda acomoda no seu 
interior tanto relações de trabalho consideradas 
convencionalmente como escravagistas, como relações que 
tipificam o capitalismo – além de formas semicapitalistas. 
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Essas últimas se fazem presentes sob as mais variadas 
formas, representadas sinteticamente pela figura do agregado. 

Nessa figura se incorporam todas aquelas modalidades de “relações 
sociais de produção que não se apresentam claramente formuladas 
em termos de compra e venda de força de trabalho” (MARTINS, 
1975, p. 16). Essa população livre oscilava entre alguma forma de 

proletarização e a posse limitada ou mero direito de uso de meios 
de produção. O fato relevante aqui é observar que uma gama 
variada de agregados detinha em diferentes níveis alguma forma 
de domínio sobre os meios de produção. 

Ficando marginalizada nas realizações essenciais à sociedade 
[escravagista] e guardando a posse dos meios de produção, a 
população que poderia ser transformada em mão-de-obra livre 

esteve a salvo das pressões econômicas que transformariam sua 
força de trabalho em mercadoria (FRANCO, 1983, p. 219). 

 
É por esse motivo que o colapso posterior do escravismo 

não se resolveu através da adaptação de mão de obra livre 
nacional, mas pela emigração de mão de obra europeia. Afinal, a 
mão de obra livre nacional não estava completamente destituída da 
posse dos meios de produção e, por isso, não se encontrava em 
condições de se tornar proletária. 

Mesmo considerando-se a dimensão do território, de fato 
ilimitado e elástico, e o isolamento colonial é necessário tratar com 
certo cuidado a noção de que a fazenda configura-se como uma 
“autarquia, auto-suficiente e independente” (DEL PRIORE e 
VENÂNCIO, 2006, p. 48). Se estendermos a amplitude desse 

conceito até a complexidade de relações econômicas e sociais que 
estou tentando descrever, não parece haver problemas com essa 
afirmação. Porém, se entendemos por esses termos um conjunto 

muito simples e limitado de relações discretas, algo como uma 
versão do feudalismo europeu, trata-se claramente de uma 
afirmação falsa. 
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A fazenda só pode ser descrita como uma autarquia se 
compreendemos que ela unifica, por meio da coexistência, um 

conjunto variado e contraditório de relações no seu interior. Sua 
independência relativa não pode ocultar a extensão das relações 
que entretém, nem sua autossuficiência pode ocultar a trama 
contraditória que a envolve enquanto ela realiza “a fusão da 

economia de subsistência e de mercado” (FRANCO, 1983, p. 69). 
Um indício óbvio do caráter falso dessa independência são as 
frequentes crises que ainda hoje se abatem sobre a fazenda em 
função das oscilações do mercado internacional. 
 
4.A brecha camponesa no escravismo 

 
Vimos que as relações produtivas da fazenda não são 

somente escravagistas, mas capitalistas ou semicapitalistas – para 

utilizarmos uma linguagem claramente inadequada, porém usual e 
já consolidada na literatura. Isso permite dizer que a fazenda é e 
não é capitalista, é e não é escravagista etc. 

Vejamos agora, mais de perto, o lado eminentemente 
escravagista da fazenda. As relações por esse lado também não são 
simples. Antonil (s. d., p. 162) afirma que 

Costumam alguns senhores dar aos escravos um dia em cada 

semana, para plantarem para si, mandando algumas vêzes com 
eles o feitor, para que se não descuidem; e isso serve para que 
não padeçam fome nem cerquem cada dia a casa do seu senhor, 

pedindo-lhe a ração de farinha. 

 

Essa liberação para o cultivo de plantações próprias 
objetivava liberar o sistema produtivo do custo de manutenção da 
escravidão. Trata-se aqui de uma autêntica cultura de subsistência 

que propiciava o básico para a alimentação de uma família de 
escravos. Em geral, aos escravos solteiros não era permitido essa 
forma de cultivo. Não se trata, portanto, de liberalidade ou de um 
mecanismo que ameniza a situação da escravidão, mas de busca 



62 | A Fazenda e a Filosofia 
 

por otimização econômica, utilizada também em outras 
monoculturas (COHN, 2013). Na mineração do ouro, após cumprir 

uma meta de produção estabelecida, era permitido aos escravos 
guardar “o excesso que serve para sua manutenção e para redimir-
se da servidão se são bastante felizes os seus achados” (PRADO 
JÚNIOR, 1942, p. 178). 

Além do óbvio benefício econômico, essa situação é 
também uma forma de promover a consolidação da própria 
escravidão, na medida em que o cultivo de uma parcela própria - 
de lavoura, horta ou até mesmo de pequenas criações – permitia ao 
cativo desenvolver um vínculo permanente com a fazenda que 
dificultava qualquer disposição para a fuga. Não é ocasional, 
portanto, que uma Carta Régia de 11 de Janeiro de 1701 afirme a 
necessidade de que “se dê o sábado livre aos escravos para 
poderem procurar o seu sustento” (LINHARES e SILVA, 2009, p. 

120). Spix e Martius constatam, com naturalidade, a mesma 
situação no interior da Bahia por volta de 1817: “só a grande custo 
conseguimos comprar a necessária provisão dos negros, que 
cultivam suas pequenas roças, nos dias de liberdade (s. d., p. 134). 
Com relação aos escravos das fazendas de propriedade real no 
Piauí os mesmos autores afirmam que “lhes é proporcionada a 
faculdade de plantarem as suas roças e terem suas crias.” (p. 262). 
Davatz (s. d.) afirma, referindo-se ao estado de São Paulo, que 
“Alguns negros de fazendas vizinhas iam às vezes a Ibicaba levando 
feijão para vender e a preços em geral mais módicos” (p. 88) do 
que os fornecidos pela própria fazenda aos colonos europeus. 

Ao analisar os aspectos da vida de uma comunidade rural 

no sertão baiano, a Fazenda Campo Seco, voltada para a produção 
de equinos, bovinos e algodão, Santos Filho (s. d., p. 123) cita os 

lançamentos contábeis do segundo patriarca da família então 
proprietário das terras: “Pinheiro Pinto [o patriarca] permitiu a 
alguns de seus escravos o exercício de atividades remuneradas”. De 
fato, alguns escravos aparecem no “Livro de Razão” de Pinheiro 
Pinto como “devedores de quantias em dinheiro e também em 
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cargas de algodão”. Alguns tentavam negociar sua alforria ao longo 
do tempo, tendo também valores depositados para essa finalidade 

com Pinheiro Pinto: “Economizavam os negros o que apuravam, 
para poderem um dia obter a própria liberdade” (p. 284). 

A coexistência de algum tipo de atividade remunerada por 
parte dos escravos parece mesmo ter sido muito generalizada no 

Brasil (CASTRO FARIA, 2017), propiciando o surgimento de uma 
discussão acerca de uma brecha camponesa no sistema escravista 
(CARDOSO, 1979). Irei me deter somente naquilo que, dessa 
discussão, interessa diretamente a esse capítulo. 

A existência de uma prática de cultivo para subsistência 
pelos escravos contradiz claramente o conceito de escravidão. A 
contradição encontra-se no fato de que o resultado dessa cultura de 
subsistência era deixado à livre administração dos escravos, 
podendo reverter mesmo em ganho monetário. A presença do 

feitor acompanhando os trabalhos desse dia livre (sábados, 
domingos ou dias santos), como afirma Antonil, não parece ter 
sido a regra. O que se tornou convencional foi uma total 
indiferença da fazenda com relação ao que era produzido e ao 
destino dado a essa produção. Em último caso, isso caracteriza a 
presença de remuneração em algumas modalidades de trabalho 
escravo. 

Obviamente, se supõe que o princípio era que em um dia 
da semana o escravo casado providenciasse a manutenção de 
alimentos para sua família, liberando o empreendimento dos 
custos de manutenção alimentar e ampliando as oportunidades de 
reprodução da própria força de trabalho cativa. Daí fazer sentido 

fornecer autonomia produtiva nesse período curto de tempo para 
poder continuar o processo de expropriação do trabalho escravo 

em condições ótimas. Afinal, os dias restantes em que o escravo 
trabalhava para a fazenda estariam, assim, livres de qualquer tipo 
de ônus. Não se trata, portanto, de uma característica que tenha 
amenizado o regime de escravidão, mas parte de sua violenta 
sofisticação. 
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O fato a ser destacado aqui é que essa aparente liberalidade 
de tempo produtivo era utilizada pelos cativos também com 

objetivos comerciais. Cardoso (1979) e Cohn (2013) fazem 
referência à venda dos excedentes dessa produção de subsistência, 
inclusive para os próprios senhores. Isso implica a existência de 
uma prática capitalista dentro do sistema escravagista. Afinal, se 

trata de produção e de venda, por escravos cativos, de produtos 
para o mercado interno. Esse fenômeno da suposta brecha 
camponesa dentro do sistema escravista não é exclusivamente 
brasileiro, mas americano. 

Dentro de uma visão tradicional, essa brecha implicaria 
uma espécie de antecipação de relações capitalistas, a princípio 
incompatíveis com o regime escravista. Ou seja, a noção de brecha 
camponesa supõe a crença de que as relações capitalistas não são 
compatíveis com o escravismo. Por isso se entende que elas estão 

em franca contradição com o restante do sistema em que estão 
inseridas. Assim, essa produção só pode ser entendida como uma 
antecipação do próprio capitalismo dentro do escravismo. 

Porém, note que essa produção remunerada só pode ser 
entendida assim em função da limitação das categorias utilizadas: 
escravismo ou capitalismo. Para essa perspectiva, a sociedade 
escravista não poderia ser capitalista na medida em que o 
capitalismo supõe a proletarização do trabalhador. Isto é, esse 
sistema exige a venda livre da mão de obra como característica 
básica do sistema produtivo. E se um escravo é assalariado em 
função dos resultados de seu cultivo ou outra atividade, como a 
mineração, então essa é uma prática que está em flagrante 

contradição com a escravidão – na qual ele não vende sua força de 
trabalho. 

Observe como a interpretação que fornece sustentação ao 
conceito de brecha camponesa é teleológica, postulando 
implicitamente que só podemos compreender esse fenômeno como 
uma antecipação de relações capitalistas, logo como uma brecha. 
Como aquela narrativa europeia, que afirma que o capitalismo 
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destruiu as relações feudais, se tornou tradicional, tendemos a 
interpretar a fazenda através desse esquema conceitual já 

consolidado. Daí, que a brecha camponesa só pode ser uma 
antecipação capitalista ou autonegação do próprio escravismo – já 
que nela o escravo estaria agindo como um camponês livre. 

Por meio da noção de brecha camponesa interpretamos a 

fazenda com os velhos hábitos mentais europeus que assumem, 
como um postulado de princípio, que as contradições não fazem 
parte desse mundo. De minha parte, me parece mais sensato 
simplesmente admitir que a fazenda aceita tais relações e que nela 
coexistem vários tipos de relações contraditórias. Além disso, o fato 
de ser um sistema contraditório não significa que ela tende ou 
caminha na direção a um desenlace dessas relações conflituosas 
em algum momento do futuro. Isso significa apenas que dentro 
dela convivem elementos justapostos que não são sintetizáveis em 

unidades superiores e livres de oposição ou são sintetizáveis 
apenas sob a forma da coexistência. 

Assim, na fazenda um escravo é não apenas um 
trabalhador não assalariado e eventualmente assalariado, mas 
também uma mercadoria (MARTINS, 1981). Os grandes 
proprietários rurais não são somente produtores, são “mercadores 
e negociantes” (OBERG, 2009, p. 188) que, entre outras coisas, 
compram e vendem escravos. Eles desempenham “funções de 
certo modo incompatíveis com a posição de fazendeiro” (SANTOS 
FILHOS, s. d., p. 36), como as de “capitalista”, “banqueiro da 
região” (p. 35), “intermediário” (p. 270) de vários tipos de 
produtos locais, além de “acionista” (p. 377) de estradas de ferro. 

Pensar a fazenda por essa ótica contraditória parece mais 
correto na medida em que ela é considerada como se apresenta e 

não como deveria ser para se mostrar adequada aos nossos hábitos 
mentais. Essa consideração permite identificar claramente a 
interferência de formas de pensamento que projetam sobre a 
realidade princípios que amenizem ou tentam contornar o fato de 
que a fazenda é, sim, um dispositivo produtivo contraditório. 
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De certa forma, essas modalidades de pensamento 
baseados nas categorias da velha Europa se recusam a admitir que 

a fazenda é como é. Ou seja, elas expressam uma forma de 
intolerância intelectual com relação ao mundo que nos cerca. Mais 
especificamente, trata-se de uma indisposição para nos 
adaptarmos intelectualmente ao Brasil – e a América Latina - e 

pensá-lo de acordo com as características que ele possui. Há aqui 
claramente uma indisposição intelectual em tornar-se plenamente 
brasileiro e latino americano. 
 
5. Dualidade funcional 

 
A situação atual da fazenda, seja no Brasil ou na América 

Latina, consiste em um sistema caracterizado pela mecanização da 
produção, voltada para o mercado externo. Além da introdução da 

tecnologia no preparo das lavouras, a fazenda beneficiou-se dos 
resultados da revolução verde (melhoria dos padrões biológicos das 
plantas) e dos processos de renovação da fertilidade do solo. Então, 
ela introduziu recursos técnicos de várias ordens, possibilitando 
economia de mão de obra, melhoria na produtividade em função 
de seleção de sementes e manipulação genética e também em 
função da fertilização e renovação dos solos. Esse último fator 
resolveu o problema crônico de esgotamento dos solos e de 
necessidade de deslocamento periódico das lavouras, que 
caracterizou os sistemas agrários florestais e as demais práticas 
agrícolas semiextrativistas que praticamos por séculos. 

Curiosamente, a modernização tecnológica da fazenda em 

todas essas frentes não conduziu à adoção de um modo de 
produção capitalista no Brasil. Mais exatamente, podemos dizer 

que a fazenda modernizou sua não modernidade. Isto é, ela 
absorveu as inovações técnicas típicas do capitalismo 
contemporâneo sem permitir que se implantasse um efetivo 
sistema de produção capitalista. Se fosse efetivo, esse sistema de 
produção capitalista teria implicado no desmantelamento do 
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latifúndio e da grande lavoura em benefício de um modelo 
diversificado de produção que teria conduzido, entre outras coisas, 

à autossuficiência alimentar dos países em desenvolvimento. 
Como Mazoyer e Roudart (2010) destacaram, as inovações 

tecnológicas introduzidas pelos sistemas agrários depois da 
segunda revolução agrícola no Século XX, conduziram a um 

barateamento geral dos preços dos alimentos. O impacto desse 
barateamento sobre os sistemas produtivos dos países em 
desenvolvimento foi promover o empobrecimento generalizado do 
meio rural. Isso ocorreu porque, com a adoção das novas técnicas, 
o preço dos alimentos foi reduzido, diminuindo a receita geral 
obtida com as colheitas. Isso, por sua vez, produziu uma 
incapacidade crônica de atualização tecnológica por parte dos 
pequenos proprietários dos países subdesenvolvidos, em função 
dos altos custos. 

A maneira como os países em desenvolvimento optaram 
por resolver parte de seus problemas de desequilíbrio na balança 
de pagamento foi financiar a grande lavoura com o objetivo de 
produzir gêneros exportáveis para os países ricos. No Brasil, isso 
aconteceu principalmente com a soja. Como resultado desse 
processo temos a seguinte situação: uma grande lavoura próspera 
voltada para a produção de produtos para o mercado externo e 
uma produção de alimentos dispersa em pequenas propriedades, 
com pouca incorporação tecnológica, visando abastecer o mercado 
interno de maneira sempre ineficaz e que, não raro, demanda a 
importação (MARTINS, 1976). Essa situação pode ser descrita 
também como uma “modernização sem reforma” (DELGADO, 

2005, p. 55) na medida em que nela a lógica do capitalismo não 
dominou a totalidade dos sistemas produtivos no meio rural. 

Com efeito, considerando-se a totalidade desses sistemas 
produtivos, neles não se estabeleceu uma competição generalizada, 
já que eles visam dimensões diferentes do mercado – interno, por 
um lado, e externo, pelo outro. Além disso, os padrões produtivos 
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são de natureza diferente – pouca tecnologia, por um lado, e 
utilização massiva de tecnologia, pelo outro. 

Como vimos antes, a fazenda não corresponde apenas à 
grande lavoura, mas a todos os sistemas produtivos subsidiários e 
articulados a ela. Ou seja, aquilo que chamo de fazenda envolve, 
hoje, tanto a produção de produtos agrícolas para o mercado 

externo quanto a produção de alimentos para o mercado interno, 
resultando em uma “agricultura dual” (ANDRADE, 1997, p. 109). 
Portanto, a fazenda possui uma espécie de “dualismo funcional” 
(DE JANVRY, 1981, p. 36) ou, mais especificamente, de “dualismo 
tecnológico” (BERTERO, 1999, p. 190) entre os setores modernos e 
tradicionais da agricultura. 

Esse dualismo funcional diz respeito à capacidade da 
fazenda em absorver no seu interior lógicas distintas e até 
antagônicas. De um ponto de vista mais amplo, esse arranjo 

permite que uma elite agrária tradicional, vinculada 
historicamente ao latifúndio desde a colonização europeia, esteja 
aliada ao capitalismo internacional, impedindo a chegada ao poder 
do interesse de uma burguesia nacional. Burguesia nacional que, 
baseados nas lições da história europeia, poderíamos esperar ser a 
responsável por alijar do poder a elite fundiária tradicional e 
implantar um capitalismo nacional pleno (AGUIAR, 2014). 

A fazenda cria, então, um obstáculo para o capitalismo 
como lógica produtiva geral da sociedade, na medida em que limita 
seu potencial de transformação das relações sociais e restringe seu 
raio de ação. Nesse caso específico, o capitalismo é a lógica 
predominante apenas nas relações da grande lavoura com o 

mercado internacional, mas não a lógica dominante da produção 
agrária considerada na sua totalidade. 

Vemos, então, como esse dualismo funcional da fazenda 
permite a combinação de duas lógicas em um mesmo arranjo 
produtivo. Martins (1981, p. 127) cita o colonato, surgido para 
equacionar o problema da transição para o uso de mão de obra 
livre no final do escravismo, como um procedimento que 
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“combinou a produção de mercadoria de exportação (o café) e a 
produção direta dos meios de vida necessários à reprodução do 

próprio trabalhador e sua família.” Nota-se aqui a sobrevivência do 
mesmo dispositivo que consistia em fazer com que o trabalhador 
obtenha sua própria subsistência sendo assalariado ou cativo, 
propiciando a sobrevivência daquela “combinação necessária e 

contraditória” (p. 132) – a essa altura já nossa conhecida. 
De fato, “O meio rural brasileiro compõe-se de 

estratificações culturais de diferentes épocas.” (SÍNTESE SOCIAL, 
1960, p. 59). Então, ela mantém lado a lado ou em regime de 
coexistência – como já indiquei antes - duas práticas agrárias 
teoricamente incompatíveis, pelo menos de acordo com nossos 
hábitos mentais. A grande lavoura tecnológica é uma atividade 
típica do Século XXI e a pequena lavoura, típica de séculos 
anteriores, consiste em uma prática destituída dos recursos 

técnicos básicos. Isso, para não falarmos da falta do acesso 
fundamental à propriedade rural – que ainda é um problema no 
Brasil (FILHO e FONTES, 2009). 

Na prática, isso significa que a fazenda neutraliza o avanço 
de um processo sucessivo de etapas históricas que caminharia na 
direção da modernização, obedecendo àquela lógica convencional 
do mundo europeu. Ela rearranja a estrutura do sistema por meio 
de uma combinação de momentos retirados de sua conexão 
histórica e os recombina de uma maneira própria. Isto é, a fazenda 
é uma estrutura não histórica e, portanto, ela também não é afeita 
à dialética. 

Observe que o dualismo funcional da fazenda não é uma 

característica recém-adquirida no ambiente contemporâneo. Ele já 
está presente no engenho de açúcar colonial, na separação 

articulada entre a produção de cana sob regime de monocultura 
para o mercado internacional e a produção de alimentos de 
subsistência para consumo local. Isto é, a cana, o fumo, o algodão, 
o cacau, a mineração, o gado bovino etc. são cultivados em um 
regime de justaposição ao regime produtivo de alimentos para o 
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mercado interno. Aqui já existe uma forma de coexistência de 
relações tradicionalmente caracterizadas como escravistas e 

capitalistas. 
Essa marca distintiva da fazenda pode ser compreendida 

como um limitador da plena vigência do capitalismo no Brasil – 
como sugeri acima. Porém, esse tipo de afirmação significa tomar a 

evolução do capitalismo europeu como regra histórica para a 
América. Ao pensar dentro desse esquema, nossa análise 
terminaria destacando o fato de que a fazenda é um empecilho à 
vigência plena do capitalismo, como se esse último fosse algo 
necessário – uma espécie de destino inevitável que deveria ser 
também o nosso. Porém, isso equivaleria a pensar a fazenda e o 
Brasil pelos olhos da velha Europa. 
 
6.Conclusão: o pensamento jeitoso 

 
Entendo que a fazenda é um arranjo cultural específico que 

não pode ser compreendido adequadamente por meio das 
categorias teleológicas abstraídas da história europeia. Essas 
categorias induzem sempre a pensar que as contradições existentes 
na fazenda deverão ser removidas para que o capitalismo se torne 
hegemônico no Brasil e na América Latina (DE JANVRY, 1981; 
CARDOSO, 1979). Ou seja, a fazenda tem sido analisada, em geral e 
na grande maioria das vezes, contra o pano de fundo da história da 
Europa, de tal forma que suas características específicas são 
obstáculos para a realização plena daquilo que aconteceu por lá. 
Quer dizer, obstáculos para a realização do destino europeu que - 

sabe-se lá por qual estranha razão - também deveria ser o nosso. 
Nesse ponto, acredito que a fazenda revela sua 

especificidade como uma forma de vida e também indica seu 
principal desafio enquanto algo a ser pensado pelos brasileiros e 
latino americanos. A questão que ela torna evidente é que o que 
temos nos tornado desde a colonização não é uma cópia da Europa, 
mas um mundo radicalmente diferente, dotado de uma lógica 
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própria. Portanto, os problemas e as soluções europeias não são 
nossos problemas e nossas soluções. A fazenda permite revolver a 

filosofia que temos exercido desde sua raiz europeia e colocá-la em 
solo americano. Resta saber se ela poderá prosperar nesse 
ambiente insólito ou não (SILVEIRA, 2016). 

A fazenda, entendida na sua dualidade funcional, não é 

uma estrutura insustentável cujos conflitos conduzirão a uma 
forma superior de vida. Ela é uma configuração específica, dotada 
de uma energia muito peculiar de produzir arranjos que não 
obedecem à lógica da não contradição. Por isso, o que temos que 
encarar como intérpretes brasileiros e latino americanos é o fato de 
que a fazenda é uma estrutura contraditória composta por 
princípios que coexistem em conflito e que não deságuam 
necessariamente em uma solução. 

Com isso, não quero dizer que a fazenda é a encenação do 

paraíso, mas que ela é capaz de ajeitar seus elementos 
constituintes (incompatíveis segundo a lógica convencional) de 
maneira a dar à totalidade obtida alguma sobrevivência temporal. 
Isto é, ela é um arranjo social extremamente jeitoso e difícil de ser 
pensado pelos princípios do mundo de matriz europeia. 

E é justamente sua sobrevivência temporal que anula os 
dispositivos explicativos históricos, de matriz cultural europeia. 
Amaral, escrevendo em 1939 (p. 188) afirma que 

Dentro da nossa agricultura actual se encontram todas as phases 

que ella já viveu no Brasil, como dentro deste século ainda se 
vivem, sob o nosso céu, todos os outros séculos. No Brasil, o 
tempo não se mede por séculos, nem por annos: mede-se por 

kilometros. Longe dos principaes centros, longe do 
progresso.(sic) 

 

Essa característica não histórica do Brasil já foi indicada, 
em um plano mais geral, como uma de nossas peculiaridades 
(BASTIDE, 1971). Ela também se aplica plenamente à fazenda 
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através de sua capacidade de anulação da temporalidade e de 
articulação coexistente de seus momentos contraditórios. 

A fazenda se adaptou ao ambiente produtivo 
contemporâneo ao seu próprio modo. Isto não significa que ela 
tenha se modernizado e sim que ela fagocitou a modernidade – ou 
modernizou sua não modernidade. Ela não é uma forma espúria 

ou incompleta de um sistema agrário verdadeiramente capitalista. 
Esse tipo de afirmação só faz sentido para os intérpretes europeus 
do Brasil que o veem daquele ponto de vista. Ao contrário, ela é 
uma figura dotada de características que exigem uma interpretação 
que não lance mão dos velhos prejuízos teleológicos europeus. 

Não é fortuito que a fazenda tenha sido capaz de promover 
uma lógica de enclave – aquelas “Medidas isoladas, sem 
systematisação” (sic) (AMARAL, 1939, p. 387) - por tanto tempo e 
em tão diferentes condições. Esses enclaves dizem respeito à 

capacidade da fazenda em limitar a validade de determinada forma 
social a algumas de suas próprias dimensões, impedindo-a de se 
tornar hegemônica – como o escravismo ou o capitalismo. De certa 
forma, isso torna evidente a capacidade da fazenda em exercer um 
controle sobre a totalidade dos fatores que a compõem, 
concedendo a cada um deles certo domínio restrito, mas jamais o 
próprio domínio. Por meio da coexistência desses princípios 
subordinados é que a fazenda afirma sua possibilidade e sua 
vitalidade. 

O estabelecimento de diferentes enclaves, coexistentes 
entre si, não é uma incapacidade da fazenda em levar adiante uma 
lógica de maneira hegemônica, mas sua própria especificidade 

enquanto uma forma de existência social. Para podermos nos 
capacitar a pensar a especificidade desse sistema de coexistência 

temos que abrir mão das categorias da velha Europa e caminhar 
para dentro da fazenda. Isso ocorre porque a lógica de coexistência 
que ela exerce é diferente da lógica teleológica europeia. 

Porém, pensar a fazenda segundo a fazenda, pensar de 
maneira jeitosa o que se mostra jeitoso nos seus próprios arranjos, 
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não pode ser uma atividade realizada de dentro do conforto das 
categorias europeias. Pensar de maneira jeitosa é pensar de fora do 

ocidente e de dentro do Brasil. 
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A Fazenda nossa de todo dia 
 

Leandro Gaffo 

O Iluminismo, no sentido mais amplo do pensamento em 
contínuo progresso, sempre teve por alvo tolher o medo aos 
homens e torna-los senhores. Porém, toda a terra inteiramente 

iluminada brilha sob a luz de uma triunfante desventura. 
(ADORNO; HORKHEIMER, 1985,p.70) 

 
 

1.Entender o mundo pelas suas engrenagens simples e 
distintas 

 
A geometrização do mundo já era uma ideia presente no 

período do Renascimento como podemos ver nas gravuras de 
Albert Dürer (Figura 1: São Jerônimo e Figura 2: Melancolia I) em 
1514, mas é somente com Newton que este ideal passa a ser 
possível em termos práticos. 

Essa mudança em curso, de uma natureza animada pela 
presença divina que instiga ao trabalho sobre a criação a partir do 
criador (São Jerônimo foi o tradutor da Bíblia para o Latim), para 
uma natureza geometrizada e eficiente, porém sem utilidade em 

função da condição humana (Melancolia I), o vazio gerado pelo 
desvelamento do mundo, o olhar perdido do anjo que dispõe de 
materiais e instrumentos ainda que não tenha mais vontade de 
usa-los, o cão escarnecido e magrelo, o Eros tristonho e o morcego 
que voa livre para o horizonte são paradigmáticos das 
intercorrências que promoveriam mudanças na forma de conceber 
a natureza e a própria humanidade.  
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São Jerônimo está sentado em seu estúdio, a luz do Sol 
entra pela janela e ilumina seu trabalho como a luz divina, suas 

coisas estão organizadas e seu olhar é compenetrado no trabalho 
de conhecer o mundo pela Palavra de Deus. As formas são 
arredondadas, o leão e o cachorro dormem um sono tranquilo. A 
caveira lhe lembra da morte certa no dia do juízo final. 

Em Melancolia I o anjo tem as asas fechadas, produz coisas 
que perderam o senso, possui instrumentos de medição que não 
lhe ajudam a entender o mundo. A balança marca a desmedida da 
razão instrumental. Seu rosto está refletido na forma geométrica 
produzida, como que o aprisionando na pedra, na inação. Uma 
escada ao fundo leva ao nada. Suas roupas e cabelos desgrenhados 
e rasgados demonstram o descuidado com o corpo. A luz do Sol 
está distante e somente o morcego pode alcança-la, mas vira-se de 
costas para ela. 

 

 
Figura 1: São Jerônimo em seu estúdio – Albrecht Dürer (1514) 
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Quando Descartes em 1620 fecha-se em seu gabinete numa 
noite fria em meio à guerra franco-prussiana e resolve fazer uma 

incursão dentro de si mesmo no que ele denomina como uma 
meditação metafísica, está por desencadear um processo que 
mudaria o mundo para sempre. 

Médico, militar, matemático e filósofo, incomodava-se com 

o fato de não conseguir salvar os soldados que a ele vinham 
feridos. Diante da morte, pretende criar uma nova ciência, uma 
que funcionasse. Para essa empreitada impõe-se como método 
uma ferramenta da razão que é altamente corrosiva, a dúvida. 
Exagera-a, propositalmente, ao extremo. A dúvida hiperbólica tem 
a tarefa de demolir todo o edifício da velha ciência, aquela da 
aristotélica ordem das coisas, para encontrar uma primeira certeza 
da qual não se possa duvidar. 

 

 
Figura 2: Melancolia I – Albrecht Dürer (1514) 
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Por meio de sua análise racional, duvida de seus sentidos, 

da veracidade de suas ideias corriqueiras, das certezas 
matemáticas. Cria o argumento do gênio maligno, pois a simples 
possibilidade de existência de um ser superior a ele, que brinca 
com sua razão, iludindo-o, é motivo suficiente para obrigá-lo a não 

confiar nas verdades matemáticas. Porém, a um só tempo, é 
exatamente esse argumento frágil que lhe abre a possibilidade de 
encontrar sua primeira certeza incontestável, a saber, a de que ele 
é algo que duvida, algo que pensa, o cogito. 

O poder dessa revelação reside no fato de que institui a 
razão como certeza abalizadora de toda ciência que possa vir a ser 
construída a partir daí. Substitui, assim, a ordem das coisas 
(aristotélica) pela ordem das razões. É o estatuto lógico que passa a 
vigorar como produtor da realidade objetiva. Descartes (1973), no 

Discurso do Método, já sugeria que a razão deve sempre seguir o 
caminho mais reto,  

Sem se desviar por fracas razões (...) imitando nisto os viajantes 
que, vendo-se extraviados nalguma floresta não devem errar 

volteando, ora para um lado, ora para outro, nem menos ainda 
deter-se num sítio, mas caminhar sempre o mais resoluto 
possível para um mesmo lado (...) ainda que no começo só o 

acaso talvez haja determinado a sua escolha; pois, por este meio, 
se não vão exatamente aonde desejam, pelo menos chegarão no 

fim a alguma parte, onde verossimilmente estão melhor que no 
meio de uma floresta (p. 60).  

 
É evidente nesta fala o fato de a razão pensar a si própria 

como detentora da solução para os problemas que causam a 
angústia do ser e que tais soluções se dão sempre pelo uso de uma 

quantidade maior de razão. A analogia com o perder-se na floresta 
permite notar como a razão vê a natureza como caos que deve ser 
ordenado pela lógica que o pensamento dispõe.  

É exatamente por isso que Descartes percebe o mundo e o 
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próprio ser humano como máquinas complexas e cheias de 
engrenagens que ele não é capaz de compreender de uma só vez. A 

única forma de fazê-lo, diz, é concentrando-se nas partes simples e 
distintas, que a razão é capaz de entender. A partir desse 
paradigma, a ciência cartesiana torna-se a principal ferramenta de 
investigação da natureza e do próprio ser humano, mas também 

um excelente instrumento propagador da ideologia mecanicista. O 
mundo e a vida passam a ser compreendidos como engrenagens e 
peças que precisam ser investigadas separadamente a fim de que 
se possa, a partir das partes simples chegar à complexidade. 

Quase um século mais tarde, Newton torna concreta a 
proposta cartesiana. Por meio das demonstrações matemáticas que 
explicavam em detalhes os movimentos dos corpos, seus 
processos, as trocas de estado físico e reações, os cientistas da 
época pensam ter encontrado a forma de desvendar os segredos da 

natureza e as possibilidades de reordená-la. De fato isto é 
verdadeiro. Um sem número de invenções jamais vistas abre 
espaço para expandir as fronteiras do conhecimento humano sobre 
o mundo a níveis inimagináveis. A Revolução Industrial toma seu 
curso mais agudo promovendo rapidamente uma transformação 
na forma de produzir o mundo. Um século mais tarde é Kant quem 
vai instituir a essa racionalidade humana uma estabilidade 
autárquica, deixando para a natureza toda a inconstância e 
incerteza.  

 
2.Coisificar o mundo e as pessoas 

 

As mudanças técnico-científicas são acompanhas de perto 
por mudanças sociais. A busca pelo entendimento do ser humano 

acaba levando à sua classificação em categorias e suas diferenças 
são exacerbadas. Como demonstra Keith Thomas (1987), o período 
compreendido entre 1500 e 1800 corresponde à criação e 
propagação ideológica de um modelo de sociedade construído a 
partir da coisificação da natureza e do ser humano.  
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Conforme já discutimos em outra obra (GAFFO, 2015, p. 
44-5): 

Desde o início da Modernidade na Europa, era comum que os reis 

e as pessoas mais abastadas da sociedade vigente, construíssem 
jardins simétricos em suas residências no intuito de recriar a 
natureza informe, impondo-lhe regras e critérios de beleza. Da 

mesma forma, é a partir deste período que a sociedade adota 
critérios para distinguir os homens sãos daqueles considerados 

loucos, que por sua vez, deverão ser levados a lugares retirados 
do convívio social, assim como os idosos não mais produtivos, ou 
os bebês e crianças que ainda não receberam instrução, criando-

se assim a necessidade da educação.  

 
Com a descoberta do Novo Mundo e o contato com povos e 

culturas mais ligados à natureza, criam-se duas visões 

aparentemente antagônicas do povo europeu em relação à 
América. A primeira é a do Paraíso Terrestre, a da possibilidade de 
se ter encontrado a Terra Prometida ao Povo Eleito. Afinal de 
contas, há uma exuberância da natureza e uma sensação de 
infinitude de recursos que aproxima-se da descrição do Paraíso do 
Gênese bíblico. De outro lado, há uma repulsa que desencadeia o 
processo de dominação e escravização a partir da visão 
eurocêntrica de mundo, pois também se desenvolveu a visão do 

novo continente como de uma natureza caótica e perigosa, com 
selvagens canibais, doenças tropicais desconhecidas e animais 
nocivos.  

Para além deste antagonismo aparente entre estas duas 
possibilidades, o que há de comum é o fato de que há um 

afastamento do homem em relação à natureza, gerando um efeito 
reflexo. Aquilo que ocorre no aspecto externo (a natureza) 
repercute no interior do ser que se distancia (eu) e a maneira como 
este último vê e trata a si próprio (já que também se distancia de si 
mesmo), reverbera no modo como trata e vê a natureza.  

Se estivermos falando de um Sujeito que escolheu (ainda 
que inconscientemente) como seu modelo de conduta o padrão 
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racional e lógico, ele deve ter deixado de lado aquelas 
características (em si) que se assemelham mais ao caráter confuso 

e perturbador, ou seja, suas emoções. Como movimento 
consequentemente lógico, ele fará uma projeção destas escolhas 
para o mundo exterior, identificando suas emoções confusas e 
obscuras com a natureza ameaçadora, ainda que bela, e verá no 

pensamento racional uma ferramenta de ordenação daquilo que 
não pode ser compreendido imediatamente, conferindo um grau 
superior àquilo que se parecer com a lógica escolhida como 
positiva.  

O menor traço de natureza presente no sujeito ideológico 
moderno será motivo de sofrimento e discriminação impingido 
pela sociedade e por si mesmo, posto que a ideologia tem um efeito 
de introjeção pela sua dupla ação de localizar as ideias fora do 
lugar e fora do tempo (CHAUÍ, 2000). Fora do lugar, pois as ideias 

deveriam surgir após a reflexão sobre uma experiência, enquanto 
na ideologia as ideias surgem de um processo de coerção e 
imposição midiática; fora do tempo, pois as ideias têm origem e 
contextos de surgimento, mas quando as ideologias se implantam 
elas apagam os rastros de onde vieram para parecer que tudo é 
como sempre foi, mantendo o status quo.  

É dessa forma que a visão de mundo (ou epistemologia) é 
construída e propagada socialmente; que a natureza é vista hora 
como bela e sagrada, hora como caótica e demoníaca; que os seres 
humanos próximos à natureza são, da mesma forma, hora 
enaltecidos, hora malditos. Índios, negros, mulheres, crianças, 
velhos, bêbados, loucos, vagabundos, pobres e em casos específicos 

irlandeses, calabreses, caipiras etc. vão sendo coisificados e 
transformados em objetos de interesse do processo produtivo. Os 

únicos seres humanos que escapam dessa máquina avassaladora 
de criar desigualdades são os homens, brancos, adultos, ricos e 
letrados. 

Poderia se pensar que isso somente ocorreu no inicio da 
modernidade e que hoje esta ideologia discriminatória está 
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superada, mas basta pensar um pouco sobre o sistema educativo 
dos países do mundo - como fez Ken Robinson (2017) - para 

perceber que se traçássemos um perfil de egresso da educação 
básica de qualquer um deles teríamos de admitir que o objetivo 
dessa educação é formar professores universitários. Longe de 
serem ricos, mas ainda com elevado prestigio social, esses 

profissionais contam com alto desenvolvimento cognitivo e 
educacional. Ou seja, a ciência e a sociedade têm a ambição de 
reproduzirem-se a si mesmos por meio uma coisificação e 
padronização dos sujeitos. 

 
3.Narciso e o espelho da ciência 

 
Narciso é o herói mitológico que se percebendo tão belo e 

perfeito acaba por atirar-se no lago que refletia sua imagem. Na 

escolha desse modelo de ser humano está embutida uma ideia de 
perfectibilidade da razão (perfeito = perfecto, feito por inteiro). A 
razão deve bastar-se a si mesma, isto é, deve ser autônoma e 
autarquicamente dirigida por si própria. Sua força reside no 
estatuto lógico de sua coerência interna. Descartes lembra-nos 
sempre que não basta conhecer o caminho, é necessário refazer o 
caminho a cada dia a fim de verificar suas falhas e cuidar para que 
não restem arestas ou pedras soltas no edifício lógico construído.  

Na ciência cartesiana não há espaço para o que não for tão 
perfeito quanto seu criador, ou seja, a razão. Tudo que não for 
semelhante à racionalidade criadora não pode ser considerado 
perfeito, portanto, daí decorre que as paixões da alma, isto é, os 

sentimentos, os afetos, os desejos, os devaneios tudo isso deverá 
ser descartado, pois as paixões são vistas como problemas, como 

desvios e bloqueios ao bom caminho da razão. 
Foi dessa forma que a ciência escolheu o que poderia fazer 

parte do seu corpo de estudos. Astronomia, sim, astrologia, não; 
química, sim, alquimia, não. E assim por diante. Tudo que tenha o 
menor sinal de devaneio ou não tenha base racional segura deve 
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ficar de fora da avaliação científica. O método científico é, portanto, 
espelho de seu criador, ou seja, da racionalidade. Imagina-se capaz 

de analisar e julgar, mesmo a si próprio (como já sugeria 
Descartes), pois se imagina onipotente, posto que sua primeira 
certeza é de que ele próprio existe enquanto dúvida, enquanto ser 
pensante. 

Obviamente trata-se de uma opção narcísica com todos os 
seus predicados. Despreza o que não é ele próprio ou que não pode 
compreender, abomina as paixões por lhe turvarem a mente, 
diminui as características humanas que aproximam o homem da 
natureza e inferioriza os humanos que estão mais próximos da 
natureza, como se fossem menos humanos ou como se estivessem 
em um estagio inferior de desenvolvimento. Podemos notar isso 
pelos debates ocorridos nos séculos XVII sobre os indígenas, 
aborígenes e negros. Todos tratados como seres humanos 

inferiores, como se não tivessem alma. Muitos colocados em 
zoológicos humanos, levados para servirem de presentes a reis e 
imperadores e tratados como animais (THOMAS, 1987). 

O Homem branco, europeu, cristão, civilizado e livre, 
considera humano apenas a si mesmo. Odeia tudo que não for 
semelhante a ele e/ou cria formas de elevar o espírito dessas 
pobres almas à sua condição (por meio da educação, da 
evangelização, da civilização) ou pretende exterminar tais formas 
de vida degradantes. 

 
4.Geometrizar a natureza para aperfeiçoá-la 

 

Foi atribuindo estabilidade interna à razão e expulsando a 
instabilidade para a natureza, que a Modernidade criou um modelo 

de conduta, de ser humano, de fazer ciência, de civilidade, de 
beleza, de sociedade. Lacan usou em 1956 o conceito de foraclusão 
para designar “um mecanismo específico da psicose, através do 
qual se produz a rejeição de um significante fundamental para fora 
do universo simbólico do sujeito” (TRIPICCHIO, 2017). Parece-me 
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que esse mecanismo é o mesmo utilizado pelo homem moderno 
quando de sua constituição. Como se ele quisesse excluir de si 

mesmo sua parte emocional/animal, considerando-a inferior e 
motivo de ojeriza. 

É bem verdade que esse desprezo pela forma natural ou 
animal não é fruto apenas da modernidade - conforme já ressaltei 

em outra parte (GAFFO, 2015) na análise que fiz de Ulisses 
(personagem da Odisseia de Homero) - mas em nenhum outro 
momento da historia da humanidade a racionalidade foi tão longe 
a ponto de promover a classificação de pessoas em função de seu 
grau de similaridade com a natureza. Essa é a principal diferença 
entre a escravidão romana ou grega e a escravidão moderna, por 
exemplo. Em Roma e na Grécia Antigas a escravidão se dava por 
dívidas ou por conquista de territórios, mas não pela 
desconsideração da humanidade do escravo. 

A natureza, portanto, passa a ser vista como imperfeita, 
instável e inconstante. Nos relatos dos padres jesuítas sobre os 
índios brasileiros, por exemplo, um dos aspectos que mais os 
perturbava era a inconstância dos indígenas. Ora rezavam e se 
diziam convertidos ao cristianismo, ora fugiam para o mato. Algo 
muito próprio da natureza humana (se tivermos uma). A 
Amazônia é vista como o Inferno Verde. A floresta é tida como 
nociva e caótica. Falta-lhe ordem. É incompreensível (pois é 
complexa, não feita de peças simples e distintas) e, portanto, 
abominável. Os índios tornam-se os selvagens os negros são 
chamados primitivos, as mulheres diminuídas à condição de 
domésticas (como se isso fosse pouco) e nem mesmo o parto pode 

ser feito sem assistência e protagonismo de um médico (homem), 
as crianças e velhos considerados incapazes e com instituições 

especiais para lhes educar, os loucos nocivos e postos em 
manicômios para serem curados, os bêbados inoportunos e 
vagabundos que devem ser reabilitados a trabalhar. 

É nessa circunstância que o Novo Mundo é colonizado. Sob 
esse prisma se dará a ocupação das novas terras. O processo que já 
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vinha sendo perpetrado na Europa encontrou novas perspectivas 
nas colônias. Afinal, são terras sem rei, sem lei e sem fé. A natureza 

amorfa e caótica deve ser reformulada, redesenhada, reordenada 
para que dela saiam bons frutos, para que dela se consiga extrair 
os segredos, para que só restem partes simples e distintas, para 
servir à logica da produção das cidades. 

A mecanização do campo, o modelo agroindustrial, a 
quebra dos ciclos reprodutivos das plantas, a exaustão de solos, os 
agroquímicos, a seleção de sementes e animais reprodutores, a 
manipulação genética, os transgênicos são fruto desse único modo 
de pensar. Uma floresta em pé produz mais alimento do que se 
pode plantar quando ela é retirada, mas para que ela se torne 
produtora de tais alimentos é preciso entendê-la de forma 
complexa. É preciso entender suas inter-relações, suas 
interdependências, suas interconexões. Algo impensável no modelo 

cartesiano de ciência. 
Ainda hoje é muito difícil para os agrônomos, por exemplo, 

tratarem de tais questões. Os profissionais que escolhem o 
caminho da agroecologia, por exemplo, são discriminados e 
tratados como inferiores por seus colegas. O mesmo se dá com 
médicos que optem por uma medicina não convencional (parto 
humanizado, medicina chinesa, terapias alternativas, homeopatia). 
A natureza externa tem de ser reordenada, assim como a natureza 
interna. É preciso encontrar as peças que não funcionam ou que 
atrasam a produção para serem substituídas, fazendo a máquina 
da produção funcionar novamente e mais rápido. 

Pouco importa as relações, a ciência dará conta de resolver 

os dilemas que ela criar. Basta aplicar mais ciência! O filme “La 
Belle Verte” (SERREAU, 1996) faz uma sátira dos hábitos 

adquiridos em nossa sociedade. Nele, uma alienígena vem à Terra 
e espanta-se com o afastamento dos seres humanos em relação à 
natureza (já que em seu planeta isso seria impensável). 

Reordenar a natureza implica em destruir sua estrutura 
complexa e cheia de variáveis e conexões, substituindo-a por uma 
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simples e distinta. Precisamos mais morangos por safra, mas o 
clima foi mais quente esse ano, portanto, construímos estufas para 

controlar a ação climática. Precisamos mais arroz, então 
escolhemos sementes menos suscetíveis às secas. Precisamos mais 
leite, então damos antibióticos às vacas para que produzam mais. 
Todas as variáveis não verificáveis (ou compreendidas 

imediatamente) são simplesmente cortadas. 
Mas por que precisamos de mais alimentos? Porque 

obedecemos a uma lógica. A lógica do crescimento constante ou, se 
preferir, a ideologia do progresso. Qualquer população de seres 
vivos conhecidos obedece a um critério de crescimento. Sejam 
bactérias ou leões, elas crescem à medida que haja disponibilidade 
de alimentos e ausência de predadores (QUINN, 2017). 

Quando comecei a lecionar (há idos 32 anos) utilizava um 
filme de biologia que me chamava muito a atenção. Era um 

documentário, do qual não me lembro o nome, que mostrava uma 
população de Didiniuns (Didinium nasuntum ou Nariz Terrível em 
português) que se alimentava de paramécios, estes, com quase o 
dobro do tamanho daqueles. Foram feitos dois experimentos de 
observação, um em laboratório e outro na natureza. No primeiro, 
em laboratório, os paramécios não tiveram chance e foram todos 
devorados. A população de Didiniuns cresceu demais e quando a 
comida acabou devoraram-se uns aos outros até que não restou 
nenhum. Já no segundo experimento, alguns paramécios se 
escondiam entre a vegetação e quando poucos restaram houve 
uma alteração espontânea no comportamento dos Didiniuns. Eles 
paralisavam-se e fechavam-se em conchas visíveis num 

espectrógrafo diminuindo seu metabolismo como numa 
hibernação. Quando a população de paramécios crescia novamente 

os Didiniuns acordavam de sua dormência e recomeçavam a 
comer.  

Nunca me esqueci dessa ideia.  Num ambiente natural os 
seres encontram um ponto de equilíbrio. Sua população não cresce 
mais do que o ambiente é capaz de suportar. Num ambiente 
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controlado (com menos variáveis, ou seja, simples e distinto), no 
entanto, não há referências para encontrar o ponto de equilíbrio. 

Os recursos parecem infindáveis. 
Parece-me que, desde a modernidade, os seres humanos 

perderam o ponto de equilíbrio com a natureza e sua capacidade 
de se por de acordo com ela. Ano a ano os países anseiam por um 

crescimento cada vez maior. Economistas comemoram o 
crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) como se fosse uma 
vitória. Bastaria que houvesse a decisão de produzir no ano que 
vem o mesmo que se produziu esse ano e assim a população de 
humanos não cresceria mais, se colocando em acordo com seu 
ambiente, mas isso parece uma ideia abominável, já que estamos 
sob a lógica do consumo. 

Reordenar a natureza significou geometriza-la, dar a ela 
parâmetros mensuráveis, linhas retas, contornos angulares, lógica 

dicotômica, monossemia, ainda que tudo isso faça com que ela 
perca o sentido mais amplo como aconteceu com o Anjo geômetra 
de Dürer em Melancolia I. O esquadro e o compasso criaram um 
mundo de novas possibilidades e volume de produção, mas 
acabaram por matar a possibilidade de interpretação das formas de 
vida em sua complexidade, por não se encaixarem nas regras 
lógicas da razão. 

 
5. A fazenda nossa de todo dia 

 
Nesse sentido, a fazenda de café brasileira é uma unidade 

de produção surgida dentro dessa lógica e que constituiu um 

modelo de agroindústria local. O café, como bebida típica da 
modernidade, rapidamente se tornou uma cultura altamente 

rentável e encontrou no Brasil condições para seu cultivo. 
Inicialmente introduzido no Rio de Janeiro, o café se espalhou pelo 
interior desse estado e atingiu São Paulo ao longo do vale do Rio 
Paraíba do Sul. Região de Mata Atlântica originalmente, contava 
com solos muito fertilizados pela presença da floresta úmida que 
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garantia enorme quantidade de matéria orgânica e rápido 
processamento desta, em função do clima quente e úmido. No 

entanto, à medida que o café subia as escarpas das Serras do Mar e 
da Bocaina, encontrava um relevo bastante movimentado formado 
por morros e montanhas com altíssima declividade. 

Como de praxe, o cultivo foi feito utilizando as mesmas 

técnicas empregadas em áreas planas e o resultado é que, sem as 
curvas de nível e a devida contenção das águas das chuvas os 
efeitos foram catastróficos. Rapidamente os solos e seus nutrientes 
eram carreados para os leitos dos rios que se assoreavam e 
tornavam-se improdutivos. Deslizamentos, queda de barreiras e 
corridas de lama eram muito frequentes, sem contar a geada em 
função do clima mais frio da altitude acabaram por exterminar o 
café local em apenas 20 anos. 

O que era uma rede de raízes por baixo da serapilheira de 

folhas e troncos apodrecidos e que ajudavam a conter o solo, 
alimentando-o, tornaram-se ravinas e canaletas lixiviadas por onde 
escorriam os nutrientes e as partículas inconsolidadas de solo. A 
erosão e lixiviação devastaram a região e ainda hoje seus efeitos 
são sentidos. Áreas imensas foram desflorestadas para o plantio do 
café, ou para obtenção de madeira. Rochas foram expostas e 
inúmeros processos de degradação acelerados. Sim, pois os 
humanos não criam processos inteiramente novos, eles apenas 
aceleram ou retardam processos naturais.  

Em pouco tempo, rios outrora de volume navegável foram 
entulhados de sedimentos e passaram a sofrer enchentes cada vez 
maiores. Seus cursos eram desviados para abastecer de água as 

fazendas. A água era fundamental numa fazenda de café, não 
apenas para o consumo humano e animal, mas para lavar o café 

depois de colhido. Grandes lavadores de café eram construídos 
onde eram despejados os grãos colhidos, após serem trazidos por 
tração animal até a sede da fazenda. Depois da lavagem os grãos 
eram levados até o terreiro de secagem e espalhados no chão. 
Tinham de ser mexidos constantemente para secarem bem e não 
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mofarem. O terreiro era o centro de quase todas as fazendas de 
café da região. Em geral eram muito grandes e quadrados ou 

retangulares, feitos com terra batida, mas os mais sofisticados 
tinham uma espécie de cimento ou tijolos que lhe davam uma 
coloração branca. Nos períodos de verão, o reflexo de calor desses 
terreiros era muito grande e o trabalho da secagem tornava-se 

muito penoso para os escravos. Em muitas fazendas construía-se a 
casa grande um pouco afastada do terreiro para não sofrer com 
esse calor excessivo. Finalmente secos, o grãos eram, então, 
levados à casa de máquinas e beneficiados para daí serem 
ensacados e levados às tulhas para armazenagem. 

Todo esse processo tinha de ser controlado pelo dono da 
fazenda e realizado pelos escravos negros. Para isso, era 
fundamental que a arquitetura da fazenda facilitasse esse controle. 
Em geral os terreiros de secagem ficavam bem no centro da sede e 

a Casa Grande era construída na parte mais alta do terreno e bem 
acima do chão (geralmente cerca de um metro e meio), o que 
facilitava a vigilância. O espaço formado embaixo da casa muitas 
vezes funcionava como senzala, principalmente nos dias mais frios 
e para os escravos mais rebeldes. Eram obrigados a aquecer a casa 
com o calor de seus corpos. 

Em varias fazendas que visitei o lavador fica próximo da 
estrada por onde chegava o café e a partir dali o café fazia um 
circuito até a casa de máquinas e os celeiros de armazenamento. 
Reservava-se um espaço para o estábulo onde os animais eram 
cuidados. Algumas casas ou senzalas para os escravos e capatazes, 
a casa de máquinas, um moinho para grãos, uma roda d’água, um 

pomar e uma área de cultivo de subsistência (geralmente arroz, 
feijão, mandioca, hortaliças, cana de açúcar, tubérculos), 

estrebaria, serraria, enfermaria e cozinha. Em algumas das 
senzalas havia correntes e algemas para prender os negros que 
tentassem fugir e locais de castigo para os mais ousados. Numa 
delas (Fazenda Coqueiros em Bananal) havia um poço de uns dois 
metros de profundidade no qual o escravo era amarrado e 
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mergulhado na água gelada. Em outras havia instrumentos de 
tortura com a mesma intenção. 

Ocorriam muitas fugas de escravos, pois a região 
montanhosa oferecia vários esconderijos para os fugidos e as 
péssimas condições de vida aliadas à lembrança de uma vida em 
liberdade encorajava os rebeldes. Alguns quilombos se formaram 

dessa maneira na região e até hoje guardam na memória esses 
tempos difíceis. 

É importante lembrar que as fazendas de café dessa região 
variavam seu número de escravos entre 50 e 300, o que significa 
uma população bastante grande que precisava se alimentar bem 
para suportar o trabalho pesado. Sendo assim, a fazenda tinha que 
prover esses alimentos e seus processamentos. Além dos moinhos 
e máquinas, as cozinhas tinham de ser grandes e equipadas o 
suficiente para preparar muitos quilos de alimento por dia. Marcos  

Carrilho (2017, p.72-3), nos fornece descrições e análises 
interessantes dessa intrincada arquitetura. 

O conjunto formado pelos vários edifícios que constituem a sede 
de uma fazenda de café organiza-se, quase invariavelmente, em 

quadra. Podem variar os esquemas de organização ou pode o 
conjunto ser constituído de mais de um quadro; enfim, o que 
define a forma característica de sua organização é a possibilidade 

de resumir as instalações a essa figura recorrente. À forma inicial 
podem agregar-se apêndices; novos terreiros podem surgir fora 

do perímetro original e, em torno deles, novas edificações virem a 
se acomodar. De um modo ou de outro, tudo se organiza em 
torno da quadra ou dos quadros. Pode mesmo ocorrer que os 

quadros não sejam inteiramente fechados ou tenham, como 
muitas vezes acontece, um dos lados completados por um muro 
ou ainda pelo jardim. O que importa é que a forma final 

resultante é o quadro. 

E é lógico que assim fosse. Tais arranjos são feitos, em geral, à 

volta do terreiro. Porém esse não é o único fator condicionante. A 
topografia do sítio, aliada à indispensável oferta de água para 
movimentar as máquinas, é o outro. Nessas circunstâncias, resta 
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às edificações ocupar o perímetro lindeiro das plataformas de 

secagem. Há, além disso, componentes subsidiários que 
contribuem, também eles, para a agregação de quadros ao 
conjunto principal, tais como o pátio das tropas, o pomar, o 

jardim ou mesmo as áreas reservadas à criação, quase sempre 
cercados por muros, a reproduzir a forma inicial. 

Por maior que seja o número de variações, há dois tipos 

fundamentais de arranjos do conjunto das instalações. O 
primeiro deles adota um esquema muito regular, constituído de 

um quadro bem alinhado, em que a distribuição das partes é 
perfeitamente ordenada. A residência senhorial está localizada 
em posição de destaque, no centro de uma composição cujas 

massas se distribuem de maneira rigorosamente simétrica. No 
segundo, como resultado de terrenos mais difíceis, a residência 
principal comparece deslocada em relação ao eixo principal da 

composição. Assimetria, aqui, não significa de modo nenhum 
desequilíbrio do conjunto, cuja harmonia é resolvida pelo jogo 

alternado entre as massas. 

 
Percebe-se, portanto, que a forma geométrica é uma 

constante nas fazendas de café. Isto não é uma simples 
coincidência e também não é algo pensado por uma instituição ou 
formatado por uma lei. É um modo de fazer, uma rede de 
conhecimento que se forma espontaneamente ou, como sugere 
Steven Johnson (2003), num processo de emergência, ou seja, 
bottom-up (de baixo pra cima) ao invés de top-down (de cima pra 
baixo). Ele sugere que esse tipo de rede se forma pelo processo de 
comunicação entre os participantes dele. É na conversa da 
vizinhança que a cidade se constitui como ela é. É na experiência 

do cotidiano, no fuxico e na fofoca que as formas de fazer se 
constituem, que a organização se forma. Parece-me que no caso 
das fazendas de café do Vale do Paraíba, a coisa se deu da mesma 

forma. 
Mas ainda assim, há algo que promove esse ordenamento 

feito a muitas mãos. Algo que propaga uma ideia, um jeito, um 
determinado modo de conceber aquilo que se está produzindo no 
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espaço. De tal sorte, é a epistemologia, a ideologia, a visão de 
mundo a Weltanschauung ou, como eu prefiro dizer, a crença, que 

promove toda essa ordenação.  

Weltanschauung: termo alemão que significa cosmovisão ou 

mundividência é a orientação cognitiva fundamental de um 
indivíduo ou de toda uma sociedade. Essa orientação abrange sua 
filosofia natural, seus valores fundamentais, existenciais, 

normativos, seus postulados ou temas, suas emoções e sua ética. 

Outro sentido do termo é o de uma imagem do mundo imposta 

ao povo de uma nação ou comunidade, isto é, uma ideologia. O 
termo é um calco linguístico da palavra de origem alemã que 
significa literalmente "visão de mundo" ou "cosmovisão". Essa 

palavra alemã é adotada regularmente em diversas línguas para 
expressar esses significados. Suas origens etimológicas remetem 
ao século XVIII. Ela é um conceito fundamental na filosofia e 

epistemologia alemã e se refere à uma "percepção de mundo 
ampla". Adicionalmente, ela se refere ao quadro de ideias e 

crenças pelas quais um indivíduo interpreta o mundo e interage 
com ele. (WIKIPEDIA, 2017) 

 
Em todas essas denominações que enumerei acima não há 

um processo top-down. A participação de cada um num processo 
de rede é que faz com que um determinado ordenamento seja 
criado.  

A Rua Teodoro Sampaio no bairro de Pinheiros em São 
Paulo é um bom exemplo do que Johnson (2003) está dizendo. Ela 
tem cerca de 3 quilômetros de extensão saindo do Largo de 
Pinheiros (próximo ao rio de mesmo nome) e subindo até o 
Espigão da Paulista terminando na Avenida Dr. Arnaldo. Sendo 

praticamente uma grande reta ascendente, o que espanta nessa rua 
é a sua segmentação. O primeiro trecho (Largo de Pinheiros até a 
Rua João Moura) concentra o comércio popular (lojas de roupas, 
calçados, brinquedos, etc.). o segundo trecho (Rua João Moura até 
Avenida Henrique Schauman) tem enorme concentração de lojas 
de móveis para residências. O terceiro trecho (Avenida Henrique 
Schauman até Rua Fradique Coutinho) tem a maior variedade e 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_alem%C3%A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cogni%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_natural
https://pt.wikipedia.org/wiki/Valor_(filosofia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ideologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_alem%C3%A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua
https://pt.wikipedia.org/wiki/XVIII
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Epistemologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alem%C3%A3
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concentração de lojas de instrumentos musicais do país. O último 
segmento (Rua Fradique Coutinho até Avenida Dr. Arnaldo) tem 

restaurantes e lanchonetes, escritórios e consultórios médicos e 
lojas de roupas para médicos (vale informar que o ultimo 
quarteirão da rua é onde se encontra a Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo). 

A pergunta que Johnson se fez ao se deparar com outros 
exemplos como esse esparramados pelo mundo foi: Como isso 
pode ocorrer de forma tão ordenada e espontânea? Note-se 
inclusive que, do ponto de vista da lógica do mercado (lei da oferta 
e demanda), estas concentrações parecem sem sentido, pois 
causam uma forte concorrência entre elas. 

A resposta que o autor nos dá é que as lojas de mesmo tipo 
constituem uma rede, estão conectadas, usam umas às outras 
como espelhos (feedbacks) e, juntas, dinamizam o mercado 

atraindo os consumidores que podem, assim, encontrar maior 
variedade de produtos e preços atraentes. Como num formigueiro, 
ou nos sistemas de computadores, ou num cérebro, nas cidades 
também é na troca de informação (seja na forma de feromônio, 
sinapses, comandos ou fofocas) que os sistemas bottom-up 
florescem. 

Bem, por que haveria de ser diferente no processo de 
formação das fazendas de café do Vale do Paraíba? Seja do ponto 
de vista da ciência com a epistemologia, seja da política com a 
ideologia, da psique com a Weltanschauung ou da religiosidade 
com a crença, o fato é que, ao contrario do método científico, da lei 
e da ordem, da decisão consciente ou da religião instituída, não há 

maniqueísmo nem imposição.  
A ciência cartesiana revolucionou sua época e significou um 

grande avanço no pensamento humano, mas depois se concretizou 
num discurso e numa forma única de fazer e ver o mundo, aí se 
tornou um problema. Passou a recusar e desqualificar qualquer 
outra forma de fazer. As ideologias fazem o mesmo na política 
moderna demonizando as outras ideologias e dizendo-se a si 
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própria como não ideológica. Da mesma forma uma cosmovisão ou 
uma religião erram quando se pretendem hegemônicas e 

superiores às outras formas de ver o mundo, concretizando suas 
mensagens metafóricas e simbólicas. 

Alguns chamam a isso que tento dizer aqui de relativismo, 
eu prefiro chamar de liberdade de pensamento e não 

reconhecimento de poder.  O poder só funciona quando é 
reconhecido, quando há submissão a ele. Etienne de LaBoetie 
(2017) dizia que a melhor forma de apagar uma fogueira é parando 
de alimentá-la com lenha. A dificuldade está em cessar essa 
alimentação, pois isto tem relação direta com a nossa própria ânsia 
por poder. 

Veja-se como, ateado por pequena fagulha, acende-se o fogo, que 
cresce cada vez mais e, quanto mais lenha encontra, tanta mais 

consome; e como, sem se lhe despejar água, deixando apenas de 
lhe fornecer lenha a consumir, a si próprio se consome, perde a 
forma e deixa de ser fogo.  

Assim são os tiranos: quanto mais eles roubam, saqueiam, 
exigem, quanto mais arruínam e destroem, quanto mais se lhes 
der e mais serviços se lhes prestarem, mais eles se fortalecem e se 

robustecem até aniquilarem e destruírem tudo. Se nada se lhes 
der, se não se lhe obedecer, eles, sem ser preciso luta ou combate, 
acabarão por ficar nus, pobres e sem nada; da mesma forma que 

a raiz, sem umidade e alimento, se torna ramo seco e morto. (LA 
BOÉTIE, 2017, p. 6) 

 

Da mesma forma, ideologias, epistemologias, 

Weltanschauung e crenças só se tornam poder para alguns por que 
muitos as alimentam de poder. As universidades, os governos e as 
religiões se tornaram instituições hierárquicas e poderosas da 

mesma forma que as fazendas de café se tornaram unidades de 
produção de um sistema que hierarquiza a sociedade e discrimina 
pessoas transformando tudo, inclusive elas, em coisas. A 
coisificação (ou objetivação) é o primeiro passo da mercantilização.  
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Alguns podem imaginar que vivemos tempos muito 
diferentes daqueles do auge das fazendas de café. Ledo engano! 

Somos, hoje, mais escravos que quaisquer uns já foram, pois 
obedecemos um dono invisível, com capatazes que são nossos 
colegas do lado, sob uma chibata que nós mesmos criamos. 
Acordamos quando o sol ainda nem nasceu para caminhar por 

ruas semi-desertas até os transportes lotados que nos levarão 
como gado até os abatedouros transformados em escritórios e 
fábricas onde perderemos a cor (veja o curta de animação “Alike” 
(LARA; MÉNDEZ, 2017), para entender o que estou dizendo aqui). 
Sem chicote, sem grilhão, sem coerção, obedecemos apenas pela 
conversão de nossas crenças. 

O curto documentário com o filósofo contemporâneo Slavoj 
Zizëk (FIENNES, 2012), chamado “Guia Pervertido da Ideologia”, 
inicia com a discussão do filme norte-americano “Eles Vivem” 

(They Live) que conta a história de John Nada, um rapaz 
desempregado numa grande cidade que encontra alguns óculos 
escuros numa caixa. Quando ele os experimenta percebe que eles 
têm um efeito estranho de desvendar a ideologia por detrás das 
coisas. Uma nota de um dólar passa a ser vista com a frase “Eu sou 
seu Deus”, uma propaganda de turismo que dizia “Tenha as férias 
de sua vida” passa a ser vista como “Case e Reproduza”, uma outra 
de uma empresa de software se torna “Obedeça”. John descobre, 
portanto, o que provoca os comportamentos automatizados das 
pessoas e sua silente obediência ao processo de desumanização. Ele 
tenta, em vão, convencer seus amigos a usarem os tais óculos. 

Uma ideologia não sucumbe pela força ou por 

conscientização como pressupõe os marxistas, mas pelo 
convencimento, pela via emocional e não racional. Como quebrar a 

lógica racional que produziu as fazendas de café do século XIX e a 
escravidão de milhões de negros e continua a escravizar 
imperceptivelmente ainda hoje? Como analisar o mundo e as 
pessoas enquanto manifestações da complexidade da natureza, 
sem desconstrui-las em partes simples e distintas? Como perceber 
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as relações complexas que se estabelecem entre os seres humanos 
e deles com a natureza?  

Não vejo outra forma a não ser com a mudança da 
epistemologia, da ideologia, da Weltanschauung, das crenças. Para 
transformá-las em novas formas de ver o mundo e o ser humano é 
necessário que haja um convencimento, uma conversão para si, se 

preferirem em termos foucaultianos (FOUCAULT, 2000). Uma 
conversão não é um processo racional. Ninguém se torna cristão 
ou Pai de Santo de forma meramente racional. É algo que age 
sobre todo o ser. Mexe com suas bases e com todo o corpo e mente. 

Bem, mas como promover essa conversão? Ora, como 
qualquer outra conversão. Pela experiência. É por meio de 
experiências e as reflexões sobre ela que as pessoas se convertem a 
uma religião, por exemplo, ou a um partido político, ou a uma 
ideia. Por que a experiência recoloca as ideias em seu lugar devido 

(a posteriori). 
O problema é que toda experiência tem 50% de chance de 

dar errado e isso causa insegurança e medo. A maior parte das 
pessoas não quer ter novas experiências (ainda que digam o 
contrário). Preferem os mesmos lugares, as mesmas pessoas, as 
mesmas comidas, as mesmas roupas. Em nossa sociedade (e 
ideologia) é proibido errar. Mesmo em nossas escolas que 
deveriam ser o lugar do experimento e do erro, isto está proibido. 

Eu trabalho, todos os dias, para que eu mesmo e as outras 
pessoas ao meu redor tenham novas experiências. E você? 
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Cantos regionais: a Música e a Fazenda 
 

Leandro Maia 

 
 
1. Plantation, escravidão, africanidade e música popular 
 
 Cabe-nos refletir sobre a fazenda e a música no Brasil. A 
fazenda, considerando sua vinculação com a agricultura, é a base 

da economia nacional até os dias de hoje. Mesmo em países 
altamente industrializados, a produção agrícola é elemento 
essencial e estratégico. No Brasil, dada à sua formação histórica e 
dimensões geográficas, é comum associarmos a palavra fazenda a 
grandes extensões de terra, senão latifúndios, geralmente 
estabelecidos originalmente sob o sistema de plantation 
(MARQUESE, 2006). Em muitos países do mundo, não foi 
necessariamente assim. 

Uma fazenda é ao mesmo tempo um modo de produção, 
cuja especificidade é estabelecer-se como instituição comunitária, 
uma sociedade cuja característica é, via de regra no Brasil, de 
estratificação social extremamente desigual, que teve sua origem 

marcada pela propriedade dos que tudo tinham e nada faziam 

sobre os escravos que tudo faziam e nada tinham. O sistema 
fazendário, no Brasil, não se formou através da submissão de um 
vassalo a um senhor em busca de proteção contra um inimigo 
externo – bárbaro, viking, mongol, mouro, membro de alguma 
matriz não-cristã ou mesmo de um reino cristão vizinho – como na 
Europa, selando a ferro e fogo um pacto social qualquer que seja. A 
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matriz fundiária brasileira se forma através da escravização de 
índios e negros, todos eles e elas tendo o status de coisa, animal 

comercializável em âmbito global, cruzando oceanos de lá para cá e 
de cá pra lá. Vale lembrar que índios escravizados eram vendidos 
pelos hoje denominados bandeirantes para outras províncias e 
mesmo para navios mercantes (RIBEIRO, 2015).  

Aliás, não faz muito que a herança africana nas Américas 
vem sendo traçada para além da mera fonte de trabalho braçal 
(como se isso fosse pouco), mas vai muito além. Ademais do 
trabalho braçal, a africanidade trazida forçosa e violentamente 
como mão de obra escrava contribuiu enormemente para o capital 
tecnológico, intelectual e cultural do Brasil. Exemplo disso é o 
sistema de produção nas charqueadas – fazendas de produção de 
carne seca e salgada, o charque – cuja tecnologia de abate era 
vinculada diretamente ao ritual de quatro pés, a cerimônia de 

matança das religiões de matriz africana, precisamente o ritual de 
maior sacrifício e que perpassa a celebração de todas as divindades 
da cosmologia (TURK e VALENTIM, 2010). Não havia na Europa, e 
muitos menos em Portugal, semelhante sistema de produção de 
carne, apenas acessível através de iniciação na religiosidade 
africana. 

Desta forma, não foi apenas expropriada a força de 
trabalho dos saladeiros, mas sobretudo a sua propriedade 
intelectual coletiva, ou seja, sua tecnologia, seu modo de produção, 
seu sistema de trabalho. Vivemos numa época em que a 
propriedade intelectual, sobretudo, representa nova fonte 
econômica sustentável e renovável. Haja vista que a indústria 

cultural representa significativa parcela das economias de países 
como Estados Unidos, França e Inglaterra. É como se os africanos 

tivessem inventado um algoritmo, um aplicativo, um serviço 
imaterial que fosse adaptável a diferentes interfaces, intuitivo, 
amigável e open-source. Pior, é como se pegássemos alguém que 
inventou esse aplicativo gratuito, o surrássemos com um cabo de 
fibra ótica e lucrássemos com o serviço e com a matriz tecnológica 
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que ele/ela levou séculos para desenvolver coletivamente. Outro 
exemplo é o sistema de produção de arroz em New Jersey, nos 

EUA, introduzido pelos negros a partir da sua habilidade e manejo 
de grãos e plantação do grão, possivelmente aprendida ou 
compartilhada com orientais (WALKER, 2001). 

Uma das grandes contribuições imateriais produzidas pela 

mão de obra africana foi a música popular e boa parte dos 
fundamentos desta criação deu-se no interior das fazendas 
brasileiras e da América como um todo, produzida pela interação, 
fusão, transformação, adaptação, enfim das mais variadas 
maneiras. Numa conversa informal, Manuel Monestel, músico do 
grupo Cantoamérica, etnomusicólogo e professor da Universidade 
da Costa Rica (UCR), resumiu em uma frase iluminada a relação 
entre música e africanidade: “a história da música popular é a 
história da diáspora africana”. Batata: blues, lundu, corta-jaca, 

samba, spiritual, son, salsa, bolero, tango, milonga, jazz, choro, 
afoxé, funk, rock, rhythm’n’blues, reggae, candombe, pagode, para 
mencionar nem um décimo da diversidade musical pan-americana, 
têm o pé na África. 

Em geral, estas manifestações se estabelecem nas áreas 
rurais e migram para as cidades junto com a população em ciclos 
de intensa industrialização e urbanização. Essa mesma música 
popular – que move bilhões na indústria e está presente em todo 
lugar – tem uma avó negra na beira do fogão à lenha. Todas estas 
musicalidades têm a sua própria Tia Ciata, seja nas fazendas de 
algodão da beira do Mississipi, sejam nos cafezais, bananais, 
canaviais, fazendas de cacau ou charqueadas brasileiras. Tia Ciata é 

o nome de uma das emblemáticas baianas migradas ao Rio de 
Janeiro que, além de mães de santo, foram essenciais na 

preservação e difusão do samba, ao receberem em suas casas 
nomes como Pixinguinha, João da Baiana, Sinhô e outros. 
(MOURA, 1995).  Poucas linguagens foram tão poderosas, 
avassaladoras, versáteis, difundidas e incorporadas no mundo 
ocidental como a música popular das Américas produzida pelo 
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trabalho dos africanos, indígenas e imigrantes europeus e asiáticos 
que fizeram do campo seu modo de vida. 

Não se trata de defender purismos ou identificar uma 
única origem ou creditar a apenas uma cultura todo o mérito de 
uma manifestação que é múltipla e diversa, mas identificar um de 
seus elementos mais fundamentais. Esse elemento é a matriz 

africana. E a fazenda, tema guarda-chuva deste livro, é 
fundamental para entender a gênese de processos influenciados 
pela sua epistemologia, tais como a música popular. O mundo 
rural segue sendo um importante lugar do mistério, da magia, do 
sobrenatural, das lendas, do imaginário, da religiosidade, da(s) 
identidade(s) brasileira(s). 

Não é à toa que, sempre que se procurou estabelecer algo 
que pudesse ser utilizado como ícone, símbolo ou referência de 
brasilidade, foi no mundo rural que a matriz foi sedimentada. Da 

mesma forma quando se buscou contestar uma cultura 
hegemonicamente estabelecida, foi também com base na vida 
rural, para não dizer regional, que isto foi fundamentado. Neste 
sentido, o desafio de escrever sobre um tema aberto como a 
fazenda e a filosofia passa por desnaturalizar percepções e revelar 
elementos que estão endemicamente estabelecidos em nossa 
cultura e são, portanto, invisíveis. Acontece que o que é invisível, 
subliminar, incorporado, instituído, tende a ser, por isso mesmo, 
fundamental na construção do nosso jeito de pensar.  

 
2. Oralidade e pensamento 

 

Quando José Miguel Wisnik (2004) usa a pomposa 
expressão riflessione brasiliana para referir-se ao modo como o 

brasileiro pensa a si e aos outros através da canção, à qual ele 
retoma sua vocação como gaia ciência, ele está chamando-nos a 
atenção para processos intuitivos e espontâneos pelo quais nosso 
pensamento/sentimento de mundo se manifesta em letra e música. 
Estes processos intuitivos ainda são em boa parte marcados por 
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elementos ligados ao universo rural, tais como a oralidade e como 
já dissemos anteriormente, a espontaneidade, a intuição, os 

saberes tácitos e o aprendizado pela prática, caracterizando um 
senso prático, como classificaria Pierre Bourdieu ao definir sua 
teoria da prática. 

O senso prático não é racional, ao contrário, ele é – 

parafraseando Bourdieu (1997) referindo-se a Durkheim – produto 
da história que a própria história faz esquecer. O senso prático 
opera através do habitus, que define nossa percepção, 
entendimento e ação no mundo, uma espécie de piloto-automático 
que permite o trânsito pelos grupos sociais ao mesmo tempo em 
que influencia nossa perspectiva em função das condições 
individuais e coletivas relacionadas à classe, gênero, religião, etnia 
etc. Este conceito de habitus – não exclusivo de Bourdieu, mas 
fundamental para compreendê-lo – permite-nos observar as 

práticas cujas regras não são determinadas explicitamente, embora 
muito claramente subentendidas. É um sentimento de jogo que 
todos possuímos em nossos campos. Sendo sentimento, não é 
racional, mas sendo jogo, contém suas regras, seu campo, seus 
dominantes, pretendentes e dominados, suas estratégias e 
disputas. Outra característica do habitus é o fato de ser flexível e 
transferível a outras situações. Eis uma possibilidade de explicar 
como pode uma consciência predominantemente rural, ou mesmo 
oral, refletir-se no contexto das cidades. 

Ora, se o brasileiro se pensa a si mesmo através da canção 
e a canção é negra demais no coração, não há como desvincular 
este pensar sobre si daquela matriz que é a fazendinha que todos 

nós temos dentro da cabeça. E não se trata do provincianismo, 
grossura, caipirice, jequice ou qualquer outro termo pejorativo que 

uma sociedade pretensamente letrada e científica – no sentido 
moderno e, portanto, ultrapassado do termo – atribui ao 
conhecimento popular, à linguagem corrente, ao saber das pessoas 
que trabalham no campo. A fazendinha que temos dentro da 
cabeça permanece na mais urbana das manifestações. Vocês já 



106 | A Fazenda e a Filosofia 
 

notaram, por exemplo, como as matrizes rítmicas do funk carioca 
se assemelham à batida do maculelê? Ou como as levadas de 

drum’n’base têm a mesma articulação das palmas articuladas num 
samba de roda? Ou como o RAP é parente direto do cordel?  

Uma das características da música africana que permanece 
na música popular brasileira é o fato de ser fundamentada na 

tradição oral. E isto tem a ver com memória, e memória tem a ver 
com um pensar sobre estruturas pré-estabelecidas, articulando o 
pensamento sob fórmulas e combinações pré-existentes, muitas 
vezes criadas coletivamente. Foi um estudioso da linguagem que 
cunhou o termo oralidade, como uma tecnologia diferente da 
tecnologia da escrita. Walter Ong (1984), seguindo os estudos de 
seus antecessores Milman Parry e Albert Lord, identifica 
características de um pensamento oral que permanecem em 
culturas tidas como letradas. 

Se a escrita é linear, direcional, objetiva e normativa, a 
oralidade é lateral, multidimensional, subjetiva e necessita da 
repetição para se estabelecer mnemonicamente. Foi Parry (1987) 
que identificou que uma das primeiras obras literárias da história a 
que ainda temos acesso – “A Ilíada” de Homero – não se trata 
originalmente de uma obra escrita mas, sobretudo, de um poema 
oral fixado através da repetição, da sobreposição e do 
desenvolvimento através de fórmulas tradicionais. Estas fórmulas 
estão presentes das mais variadas maneiras e persistem até hoje. 
Aliás, chega a ser fatigante a predominância das articulações em 
4/4 de oito em oito compasso na música pop, por exemplo. As 
formas do repente, por outro lado, são constituídas de pelo menos 

27 distintas estruturas composicionais cujas métricas e rimas se 
estabelecem pela a improvisação, tal como ocorre no desafio entre 

dois cantadores. 
São regras genéricas, poderíamos até compará-las com 

algoritmos, que possibilitam o surgimento de nova informação 
assim que novos dados são disponibilizados. A sextilhas, as 
décimas, o mourão perguntado, as redondilhas, o galope à beira-
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mar, etc, são fórmulas rítmicas e melódicas que viabilizam a 
articulação do pensamento por meio de palavras. Neste sentido, a 

fórmula, a estrutura musical é anterior ao discurso verbal, 
inclusive definindo seu conteúdo. Estas formas/fórmulas atuam 
como condutores de pensamento. Curiosamente, é através da 
restrição da espontaneidade pelo estabelecimento de uma 

estrutura rígida que o fluxo de ideias acontece de forma ordenada 
num discurso compreensível. Eis também o que se chama de 
sintaxe, algo que ordena as palavras e que é essencial e necessário 
para a inteligibilidade de um discurso verbal. Assim como as 
estruturas sintáticas da linguagem, as estruturas musicais ou 
fórmulas são muitas vezes inconscientes e subjacentes ao discurso. 
Elas são também invisíveis. Este universo da oralidade é um 
universo próprio do mundo rural, das fazendas, do interior, das 
tribos de diversos lugares e culturas. 

São as estruturas invisíveis que nos fazem perceber e 
diferenciar um samba de um tango, por exemplo. E as 
identificamos de ouvido sem muitas vezes estarmos aptos a 
descrever esta diferença. A distinção entre um maracatu e uma 
valsa é, portanto, uma diferença estrutural: compassos, 
quadraturas, acentuações e escalas. Via de regra, um compositor 
de loas de maracatu não pensa conscientemente sobre a fórmula 
musical e poética dos versos que está cantando, por vezes 
improvisando. Um mestre de capoeira se vale do jogo de pergunta 
e resposta com os demais integrantes da roda, que repetem o canto 
tradicional podendo articular pequenas mudanças, enquanto o 
mestre realiza variações, orienta o jogo, passa mensagens, comenta 

e reflete sobre o que está acontecendo dentro da roda com os 
jogadores/lutadores. 

Como é tudo feito em tempo real, não há como parar para 
pensar sobre o que se está fazendo. É um fazer sem pensar, uma 
ação fluida, que não representa ausência de intelecto, pelo 
contrário, é o intelecto no máximo de sua desenvoltura. Intelecto 
espalhado no corpo por todos os poros. Esse é um dos elementos-
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chave para a compreensão, por exemplo, do conceito de 
conhecimento tácito (POLANYI, 2009). É um saber em movimento, 

base para toda a forma de conhecimento. É como se o trabalho 
manual e a intensa atividade corporal ao invés de bloquearem a 
expressão liberassem a mente para a imaginação. Ou melhor, a 
mente, a imaginação e o canto no trabalho braçal na verdade dão o 

ritmo do movimento e ajudam a suportar o cansaço físico. Nos 
tempos e nas lógicas das fazendas, não havia necessariamente a 
divisão de tarefas entre cultivadores e artistas. Cultiva-se e colhe-se 
de dia, faz-se arte à noite. Não há necessariamente distinção entre 
produtores e consumidores ou divisão do trabalho cotidiano como 
a produção de alimentos, por exemplo, e artístico. Todos precisam 
comer e todos precisam se divertir. 
 
3. “Assum Preto”: cultura e trabalho 

 
Eis que para autores como Paulo Freire, o conceito de 

cultura é intrínseco ao conceito de trabalho: cultura é “a agregação 
que o homem faz a um mundo não construído por ele” (FREIRE, 
1969 p. 9 apud BRANDÃO, 2015). Embora possa parecer óbvio, 
esta constatação inverte a lógica estabelecida até então, que 
valorizava atividades das elites, suas habilidades e talentos. Alta 
cultura, portanto, referia-se a algo legitimado pela posição 
econômica e social dos agentes envolvidos na sua produção. 
Antigamente, ter cultura era preencher certos requisitos ligados à 
educação, formação, gostos, atitudes etc. 

De certa forma isto ainda permanece no imaginário e nas 

práticas sociais. Tocar violino possui maior status cultural do que 
tocar pandeiro ou cavaquinho, por exemplo, para ficar nas quatro 

cordas. Discussões a respeito do status de arte também 
perpassaram esta perspectiva: a concepção de que a arte é algo 
extracotidiano, ligada à contemplação e ao belo e ao mundo das 
musas em contraposição à rudeza do mundo. Este pensamento, 
por exemplo, não considerava como sendo música o canto 
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selvagem dos trabalhadores do campo e das minas em suas 
articulações de português inculto, melodias em desacordo com as 

escalas ocidentais e ritmos esquisitamente sincopados, destinados à 
movimentação imoral dos quadris numa dança buliçosa. 

A literatura da colônia, do Império até da primeira 
República no Brasil está repleta de referências à descompostura da 

música brasileira frente à elegância dos sons europeus. Talvez o 
mais célebre caso seja a análise de Rui Barbosa à recepção feita na 
casa de Nair Teffé, então primeira dama do Brasil, onde ele 
criticava o fato do “corta-jaca receber as honras de música de 
Wagner” (RODRIGUES, 2002, p. 83). Sem dúvida a intenção de 
Rui Barbosa não era a de fazer crítica musical ou estética, mas o 
ilustrado da República valeu-se da distinção entre alta cultura e 
cultura da ralé para atacar politicamente o governo, na ocasião do 
sarau que Chiquinha Gonzaga fizera na casa presidencial durante 

recepção a um embaixador estrangeiro. E isso tudo considerando 
que Chiquinha tocava piano e não o bendito violão, que causava 
escândalos desde Domingos de Caldas Barbosa. Mas Chiquinha era 
mulher e utilizava ritmos de matriz africana em suas composições, 
enfrentando sexismo e racismo ao mesmo tempo. Onde já se viu 
mulher compositora? 

 Quando Paulo Freire desloca cultura para a defini-la como 
uma ação humana sobre o mundo, o saber e a ação deixam de ser 
entes separados para se reconfigurarem em uma unidade: a práxis, 
o ser e o estar no mundo através do fazer. Neste sentido, saber é 
ação dinâmica, não idealização inerte. O mundo prático se 
estabelece como elemento essencial na construção do sujeito e a 

sua formação se dá na relação com os outros e com o mundo. Isto 
obviamente não é invenção de Freire, mas uma perspectiva que 

perpassa diversos pensadores e épocas da qual ele, mais do que um 
herdeiro, é um militante. 

Para ficar num exemplo não muito distante, vale citar 
Husserl e sua fenomenologia, onde o mundo apreendido pela 
intuição se apresenta como objeto de reflexão. O ponto de partida é 
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o próprio senso comum – a imediatez. Curiosamente, o olhar 
objetivo sobre o mundo também revela as subjetividades. Lewis e 

Staehler (2010, p. 45), ao dissertarem sobre a fenomenologia, 
abordam esta questão, afirmando que “o viés ontológico parte da 
riqueza do mundo e encontra a subjetividade como uma dimensão 
fundamental que é frequentemente ignorada”. Enfim, a música 

popular de raiz, digamos assim, enquanto ligada ontologicamente 
ao mundo do trabalho, ordinário, cotidiano, foi sistematicamente 
ignorada durante muito tempo. E como poderíamos prever, não se 
trata apenas de ignorar um determinado repertório musical, mas 
todo um modo de produção cultural que é sobretudo intelectual, 
mais do que material, é um tipo de conhecimento que não se 
advoga nenhum status de conhecimento, ele simplesmente é 
essencial e invisível aos olhos. 

Vale considerar que grande parte da música produzida 

ainda hoje no mundo não se autodeclara artística ou pede alguma 
distinção desta natureza. Em grande parte das comunidades, 
tribos, aldeias, vilas, guetos e bairros do mundo a música é feita 
espontaneamente, sem um conceito relacionado à finalidade, como 
apregoado pelos românticos como intrínseco ao conceito de arte. 
Sem divisão entre produtor e produto, ela é comunitária. É como 
se, depois de colheita do milho, alguém pudesse identificar na soga 
qual foi a espiga que ele/ela colheu. Muitas canções do universo 
popular são assim também. 

Eis que a revolução industrial, marco que tornou o 
processo de urbanização praticamente irreversível, dobra a curva 
dos séculos XIX e XX prometendo também industrializar 

intensamente os chamados bens culturais. A indústria cultural, que 
já era significativa desde pelo menos o surgimento da imprensa – 

possibilitando uma cadeia produtiva que envolvia livros e 
partituras – a partir da invenção do rádio e do fonógrafo passava a 
contar com novos suportes de armazenamento e transmissão. 
Surge assim, a música popular como conhecemos, ligada ao 
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universo dos discos, programas radiofônicos incluindo mais tarde a 
televisão e o streaming de internet. 

Luiz Tatit (2004) nos chama a atenção para a importância 
da música popular naquele contexto, onde a nova plataforma 
sonora privilegiaria a voz e a música não escrita, de base de 
tradição oral, considerando que a partitura já satisfazia o universo 

da música instrumental escrita, sobretudo a música de concerto. 
Em outras palavras: a nova fase industrial brasileira, coincidente 
ao novo boom de urbanização, recorreu às manifestações de 
resquício de tradição oral, aquelas mesmas originárias do mundo 
do trabalho, rechaçadas pela alta cultura, ainda ligadas e 
vinculadas com uma matriz interiorana e rural bastante forte. O 
próprio samba, música que viria a ser o carro chefe do governo 
industrializador de Getúlio Vargas – incluindo seu importante 
papel nas relações internacionais – vem dessa matriz da fazenda. 

Ele foi promovido no Rio de Janeiro pelas tias baianas e 
fermentado pela cultura local das danças rurais de umbigada 
passando a caracterizar a vida urbana da cidade, forjando a própria 
identidade nacional em termos globais. Aqui refiro-me à 
considerada primeira leva de exportação da música brasileira, 
representada por Carmem Miranda e compositores como Ary 
Barroso e Dorival Caymmi, que interagiu com a indústria cultural 
americana chegou a originar inclusive personagens como o Zé 
Carioca – reflexo da aproximação estratégica, geopolítica e 
econômica entre o Brasil e os EUA. Isso se não considerarmos 
Domingos Caldas Barbosa como o primeiro compositor brasileiro a 
fazer sucesso no exterior. (TINHORÃO, 2004). 

Foi particularmente num dos períodos de maior 
industrialização cultural do Brasil, a partir dos anos 30, que a 

fazenda forneceu matéria prima para a Rádio Nacional e outras 
emissoras, tais como as televisões emergentes que futuramente se 
estabeleceriam. Aqui vale lembrar a figura emblemática de uma 
série de músicos regionalistas responsáveis pela transmissão de 
diversos Brasis no período, apesar do regime totalitário que 
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estabeleceu o samba como emblema brasileiro. Figuras como 
Pedro Raimundo, Luiz Gonzaga, Jararaca e Ratinho, mais tarde 

Jackson do Pandeiro, Teixeirinha, Tonico e Tinoco, para citar 
alguns artistas ligados ao regionalismo musical ilustram como esta 
vertente musical sempre foi significativa.  

Luiz Gonzaga, pernambucano de Exu, exímio 

instrumentista do acordeom que aprendera com seu pai, encarnou 
não somente a figura e o figurino, mas também o imaginário 
nordestino junto com seus parceiros. Alguns deles eram doutores 
urbanos letrados como Humberto Teixeira, que passou a descrever 
as imagens, anseios e situações dos homens e mulheres do interior 
do nordeste brasileiro. Este encontro entre os compositores é 
revelador da relação entre o trabalhador do campo e a indústria 
cultural da cidade, elemento que vai estar presente em muitos 
momentos da música brasileira. 

 Uma canção como “Assum Preto”, por exemplo, 
contribuiu para legitimar o falar popular – ainda que forjado pela 
criatividade letrada de um Humberto Teixeira – sendo capaz de 
grandes reflexões existenciais contrastando a beleza natural e a 
crueldade humana, a liberdade e a opressão. É uma discussão 
complicada, pois letras como as de Humberto Teixeira adotam 
uma suposta fala do homem do campo possivelmente distorcida 
pelo olhar do homem da cidade. Embora diferente das narrativas 
regionalistas anteriores – que utilizavam a alteração gramatical 
pejorativa para denotar a origem dos interlocutores (nóis vai, cumé 
qui disse, nóis vorta) – a letra de um Teixeira na boca de um 
Gonzaga soava natural e verdadeira, tanto devido à real origem 

campesina de Gonzaga, garantindo a naturalidade da entoação 
como ao fato de, diferentemente de uma obra literária, o 

cancionista expor-se cantando narrativas próprias. 
A rudeza passava agora a ser também considerada 

sofisticada e a fazendinha de dentro da cabeça de cada ser urbano 
nutria seu imaginário afetivo da vida rural, capaz de figurar 
alguma autenticidade desta identidade brasileira que buscava se 
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firmar e se domar ao mesmo tempo como política de Estado. Não 
se trata de objetivismo ou ação intencional, havia uma real 

transformação em jogo que passava além da política dos coronéis e 
caudilhos. O rural agora ocupava os estúdios de rádio rodeados de 
microfones, impressionando auditórios com suas roupas e chapéus 
de couro ou de abas largas. 

“Assum Preto” (Luiz Gonzaga/ Humberto Teixeira) 

 

Tudo em vorta é só beleza 

Sol de Abril e a mata em frô 
Mas “Assum Preto”, cego dos óio 
Num vendo a luz, ai, canta de dor  

 
Tarvez por ignorança 
Ou mardade das pió 

Furaro os óio do “Assum Preto” 
Pra ele assim, ai, cantá de mió  

 
“Assum Preto” veve sorto 
Mas num pode avuá 

Mil vez a sina de uma gaiola 
Desde que o céu, ai, pudesse oiá  
 

“Assum Preto”, o meu cantar 
É tão triste como o teu 

Também roubaro o meu amor 
Que era a luz, ai, dos óios meus 
  

Escolho detalhar “Assum Preto” em função de algumas 
especificidades, mas não sem reconhecer a arbitrariedade no 
critério de seleção. “Asa Branca”, por exemplo, é a canção de Luiz 
Gonzaga de maior sucesso, permanecendo no imaginário popular 
com grande força ainda hoje. “Assum Preto”, no entanto, também 
parece representar dignamente o que a canção popular brasileira 
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durante muito tempo perseguiu e se caracterizou: a presença de 
uma alegoria que se deixa ler em vários níveis de entendimento, 

podendo representar tanto um relato individual como uma 
reflexão mais universal. O pássaro cego é utilizado como imagem 
representativa do cantor sem a amada, que é metaforicamente sua 
luz, mas também possibilita desdobramentos diversos sobre a vida. 

Talvez por ignorância, talvez por maldade, talvez vaidade, a 
liberdade é retirada sem precisar de prisão. Seria uma prisão 
consciente melhor do que uma liberdade aparente? 

A estrutura musical, mais até do que pronúncia, nos 
possibilitam identificar traços de oralidade nesta canção. Existem 
dois momentos melódicos distintos que acompanham o texto no 
que se refere hora à descrição objetiva – “tudo em volta é só 
beleza” – e a reflexão subjetiva – “mas “Assum Preto” chora de 
dor”. Neste sentido o pleonasmo “cego dos olhos” denota o caráter 

oral e popular da canção, mas mais do que isso: é uma rubrica 
melódica importante. Aliás, certas expressões, sobretudo 
adjetivações são traços característicos da oralidade, como nos 
alerta Ong (1982), combinações como “bela princesa” ou “bravo 
soldado”, ao invés de simplesmente “princesa” ou “soldado”, 
remetem às fórmulas orais que delimitam sonoramente a narrativa 
de maneira a garantir a plena compreensão do discurso e a 
alternância dos personagens. Assim sendo, “cego dos olhos” põe 
em xeque a norma culta em benefício da oralidade e representação 
imagética.  
 
4. “Assum Preto”: aspectos musicais 

 
Abaixo, encontra-se uma transcrição simples de “Assum 

Preto” apenas para fins ilustrativos. Como se percebe, a melodia se 
repete com letras diferentes. A partitura abaixo é feita de memória 
e deve apresentar possíveis diferenças em relação à versão original, 
não devendo ser tomada como uma edição musical. A escuta da 
canção pode ser feita no link indicado nas referências. Interessante 
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perceber o caráter de marcha-rancho, ou mesmo ciranda em que a 
levada rítmica de “Assum Preto” foi articulada. Para aqueles não 

familiarizados com a linguagem musical escrita, vale fazer a 
brincadeira de ligar os pontos entre uma nota e outra para melhor 
visualizar o movimento melódico vertical, tal como no trecho 
“volta é só beleza”, por exemplo:  

 

 

 
 
O ritmo pode ser percebido através da posição das palavras 

na horizontal, se observado o espaço que ocupam na página. Veja 

como a palavra “beleza”, por exemplo, é a mais longa da melodia 
da primeira parte, seguida de “flor”. 
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   ____________ 

  
 

As partes da canção estão indicadas pelas letras A e B, 
sendo C um interlúdio instrumental, indicado com as notas 
alteradas (x). Neste sentido, é possível perceber como “Assum 
Preto” relaciona-se com “Asa Branca”, apresentando uma parte A 
seguida por uma parte B, não muito contrastante, caracterizada 

apenas pela repetição da estrofe e melodia de caráter descendente. 

Alguns autores poderiam discordar desta divisão de partes, 
considerando “Assum” e “Asa” canções estróficas, ou seja, com 
apenas uma parte – de “Tudo em volta” até “canta de dor”, por 
exemplo. Ambas as canções também possuem interlúdios 
instrumentais com melodia descendente entre as estrofes, como se 
fizessem parte do repertório do repente, onde as partes são 
intercaladas por trechos instrumentais de modo a dar tempo de 
preparação e fôlego ao cantador, por vezes, improvisador. 

Ambas as canções, “Assum Preto” e “Asa Branca” parecem 
invocar a mesma fórmula popular. Interessante perceber o 
modo/tonalidade musical em que as canções foram escritas: “Asa 
Branca”, em modo maior, descreve a sina retirante, mas apresenta 

a esperança do retorno: “quando o verde dos teus olhos se espalhar 
na plantação, eu voltarei, viu, meu coração”. “Assum Preto” em 
modo menor reflete sobre a condição do pássaro e o sentimento de 
falta do cantador sem sua amada: “também roubaram o meu amor 
que era a luz dos olhos meus.” Uma canção de lamento, confissão e 
perda onde o pássaro dá a dimensão afetiva da dor. Esta relação 
dos modos/tonalidades com o afeto geral da canção remete a mais 
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longínqua tradição musical, ligada ao nascimento da ópera, por 
exemplo. Modo maior expansivo, modo menor introspectivo. 

Os traços de oralidade são estruturais em “Assum Preto”. 
Ou seja, o falar coloquial é elemento de composição, não mero 
exotismo. Isto pode ser verificado se tentarmos converter as 
palavras alteradas em sua forma padrão da língua, como por 

exemplo, a palavra “inguinorança”, por ignorância. O termo 
alterado adequa-se melhor à melodia estabelecida, sendo 
praticamente impossível e mesmo inverossímil utilizar sua forma 
original. Além disso, “inguinorânça” estabelece dupla acentuação, 
reforçando também a sílaba gui. Cabe salientar o poder expressivo 
do termo coloquial no contexto desta canção. “Inguinorança”, ao 
ressaltar a presença das vogais, contribui para a passionalização da 
canção, valorizando seu caráter melódico-afetivo. Ignorância, neste 
contexto, traria um caráter percussivo, portanto temático, para 

utilizar a classificação utilizada por Luiz Tatit em suas análises. Ele 
utiliza os termos passionalização e tematização para distinguir o 
caráter geral de certas canções ou trechos em que exista a 
correlação entre articulação rítmica e a presença de vogais e 
consoantes. Consoantes são mais percussivas, portanto mais 
propícias ao estabelecimento de temas e unidades de repetição. As 
vogais apresentam caráter mais melódico, possibilitando o 
desenvolvimento dos aspectos afetivos da canção. 

Outras palavras, se convertidas à sua forma de dicionário – 
como diria Drummond – perderiam seu potencial expressivo. 
Vejam como o coloquial, via de regra, passionaliza a canção através 
do corte de consoantes ou acréscimo de vogais, tais como em avoá, 

pió, mió, frô, óio, veiz. Além da coloquialidade, a oralidade está 
presente também através da presença de interjeições e dêiticos, 

sendo este último mais visível em “Asa Branca”, cantada em 
segunda pessoa (“não chores não, viu/eu voltarei, viu, meu 
coração”). Em “Assum Preto” é notável como a interjeição ai ocorre 
estruturalmente sempre na mesma posição da melodia, como na 
figura abaixo: 
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A interjeição “Ai” ressalta o caráter melancólico da canção, 

já identificado harmonicamente pela sua construção em tom 
menor. “Mil veiz a sina”, por sua vez, traz o caráter coloquial pouco 
afeito à formalidade linguística, mas de caráter formulaico, quase 
uma única expressão “milveiz”. 

Para garantir maior clareza visual, a harmonia simplificada 
é evidenciada na versão abaixo, sem análise esquemática, apenas 
para possibilitar a identificação de como as funções básicas da 

harmonia interagem com a melodia e letra. 
Devido à sua melodia e texto de caráter reflexivo e bastante 

profundo, “Assum Preto” parece libertar o falar regional - antes 
aprisionado à mera descrição de paisagens e construção pejorativa 
dos personagens do campo – para voos maiores. A racionalidade 
rural é, como vimos, estruturante do pensamento e do discurso 
como um todo, ou seja, a canção se desenvolve a partir de uma 
epistemologia não hegemônica do falar urbano. Esta canção tem 
raízes muito profundas, remontando os trovadores medievais, os 
cantadores de feiras, os menestréis. 
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A reflexão a partir da obra de Gonzaga se justifica pelo 

caráter didático, considerando se tratar de um autor consagrado, 
com uma obra bastante conhecida e acessível ao grande público. 
Outros autores, tais como Lupicínio Rodrigues, Gilberto Gil, 
Rolando Boldrin, Renato Teixeira, Elomar, Vitor Ramil, Nilson 
Chaves, Telmo de Lima Freitas, dentre tantos outros autores que se 
dedicaram a empreitadas semelhantes, contribuíram com a cultura 
brasileira em sua diversidade de sotaques, expressões e vocábulos. 

Mas mais do que isso, é a presença de uma epistemologia 

relacionada à oralidade que se evidencia no âmbito regional. A 
regionalidade se manifesta na fala, assim como sua própria 
racionalidade. 
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5. “Arrumação”: epistemologia do sertão 
 

A esta altura o leitor pode perceber o cabedal de termos 
que vão se entrelaçando em torno do tema fazenda e a filosofia sob 
a ótica da música popular: mundo rural, regionalismo, mestiçagem 
e oralidade são conceitos que se distinguem e se confundem 

oferecendo diferentes perspectivas à esta discussão. 
A canção se estabelece como um dos elementos centrais na 

indústria cultural a partir de uma significativa dicotomia, onde 
estilos vocais demarcavam universos urbanos e rurais até os anos 
50. A canção urbana, então já caracterizada pela predominância de 
sambas, valsas e choros, era ainda cantada sob forte influência do 
bel canto, com cantores de vozes empostadas, potentes e de 
pronúncia próxima às regras do canto erudito brasileiro, 
perceptível na maneira como Orlando Silva e Francisco Alves 

articulavam seus erres e éles antes da Bossa Nova. 
A canção rural adotava a coloquialidade, ainda que por 

vezes construída artificialmente, do falar do brasileiro regional, 
sendo mais próxima do falar cotidiano. Talvez não tenha sido à toa 
que foi precisamente um baiano, João Gilberto, quem trouxe 
definitivamente a coloquialidade, definindo um novo paradigma de 
música popular brasileira urbana, logo simbolizado pela 
articulação carioca de Nara Leão. Talvez a coloquialidade intrínseca 
à canção regional – presente no rádio desde os anos 30, pelo 
menos – tenha contribuído para a consolidação do falar cotidiano 
dentro da canção popular urbana a partir do século XX. Enfim, 
valeria um estudo mais aprofundado para confirmar ou refutar 

este palpite. Basicamente é a relação entre regionalismo, 
coloquialidade e canção popular que está em questão. 

Se Luiz Gonzaga ajudou a difundir a canção regional de 
falar rural de modo a inserir-se sem problemas na indústria 
fonográfica e no imaginário urbano não iniciado, outros artistas da 
segunda metade do século XX – tais como Elomar Figueira de 
Mello – exploraram sua origem trovadoresca, compondo uma nova 
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música de câmara que estabelece o falar local quase como língua 
antiga e autônoma, por vezes hermética, ao modo de João 

Guimarães Rosa. A canção “Arrumação” (1978) é exemplar da obra 
do compositor ao tratar a lida rural com nobreza, descrevendo 
atividades e personagens sertânicos com arranjos musicais ao 
estilo antigo, imprimindo ares de ancestralidade nas cordas 

dedilhadas ao violão e charango lembram vihuelas e violas antigas. 
Neste sentido, destaco a reinterpretação de Marcelo 

Delacroix (2000), acompanhado pelo ensemble argentino 
“Compañia del Trempanillo” formado por guitarra barroca, 
renascentista, vihuela e cravo, fazendo jus à proposta estética do 
próprio Elomar. Esta interpretação está indicada nas referências do 
presente texto. A atmosfera ancestral e quase mítica de sua música 
conta a iminência da chuva, enquanto o falar dos personagens 
remonta às fórmulas orais, que soariam mero pleonasmo aos 

desavisados, marcam o imperativo do discurso “sai cá fora e vem 
ver”: 

“Arrumação” (Elomar) 
1. Josefina sai cá fora e vem vê 

2. olha os forro ramiado vai chovê 
3. vai trimina reduzi toda a criação 
4. das banda de lá do ri Gavião 

5. chiquera pra cá já ronca o truvão 
6. futuca a tuia, pega o catadô 

7. vamo plantá feijão no pó 
8. Mãe Purdença inda num culheu o ái 
9. o ái roxo dessa lavora tardã 

10. diligença pega panicum balai 
11. vai cum tua irmã, vai num pulo só 
12. vai culhê o ái, ái de tua avó 

13. futuca a tuia, pega o catadô 
14. vamo plantá feijão no pó 

15. lũa nova sussarana vai passá 
16. seda branca na passada ela levô 
17. ponta d’unha lũa fina risca no céu 

18. a onça prisunha a cara de réu 
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19. o pai do chiquero a gata comeu 

20. foi num truvejo c’ua zagaia só 
21. foi tanto sangue de dá dó 
22. os cigano já subiro bera ri 

23. é só danos todo ano nunca vi 
24. paciência já num güento a pirsiguição 
25. já sô um caco véi nesse meu sertão 

26. tudo qui juntei foi só pra ladrão 
27. futuca a tuia, pega o catadô 

28. vamo plantá feijão no pó 

 
Simões, Karol e Salomão (2016) publicaram aprofundada 

coleção de estudos sobre a obra de Elomar, reunida em um único 
volume e disponibilizada gratuitamente na internet. O encarte do 
disco original, de 1978, inclui um glossário de termos das letras de 
canções. O trabalho, de caráter mais acadêmico, traça leituras e 

autores que auxiliam a compreender e localizar a relevância da 
obra de Elomar nos estudos sobre estilo, discursos e linguagem. 
Além dos regionalismos – termo já comentado aqui – as autoras 
identificam também a presença de arcaísmos e neologismos na 
obra do compositor baiano. Africanismos, como o termo “zagaia” 
(azagaia - lança), são também localizados (SIMÕES et al., 2016, p. 
82). 

Vale ressaltar que Elomar é criador de bode no sertão da 
Bahia, mas também viveu na cidade, formou-se em arquitetura, 
tendo frequentado classes de música erudita na universidade. Ele é, 
portanto, um roçador letrado, que amplifica e intensifica seu dizer 
sertânico com uma erudição despretensiosa, aplicada a serviço do 
cenário imaginário que está a criar, difundir ou resgatar. Sendo 

assim, sua personalidade apresenta semelhanças e compartilha de 
uma tradição de regionalistas ilustrados, curiosamente vários com 
nomes de João, que passa por João Simões Lopes Neto, João 
Guimarães Rosa, João Cabral de Melo Neto. 

Sobre a canção “Arrumação”, vale ressaltar o 
interessantíssimo refrão “futuca a tulha, pega o catador: vamos 
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plantar feijão no pó” que não apresenta rima. Se a melodia das 
estrofes não apresenta maiores destaques, considerando sua 

construção em notas repetidas e graus conjuntos, é a harmonia 
modal que varia as cores da melodia do sertão, alternando acordes 
maiores e menores, articulados contrapontisticamente. Vale 
comentar que as escalas modais, por si só, já dão a sensação de 

ancestralidade, além de funcionarem de maneira a inserir os 
acordes mais pela sua cor, sonoridade, do que em função de 
elementos como tensão ou distensão harmônica. Os instrumentos 
– sendo violão e charango na primeira gravação, de 1978 – 
articulam contrapontos e ornamentos, conferindo equilíbrio entre 
texto e música instrumental, tendo ambos um mesmo valor. 

Diferentemente de “Assum Preto”, onde o interlúdio 
instrumental se alterna com a melodia, em “Arrumação” a parte 
instrumental ocorre concomitantemente à voz, de forma mais 

condensada, atuando na ligação entre os versos. Em compensação 
esta mesma parte instrumental é tocada com maior subdivisão, 
dando a impressão de que a música se acelera, durante este trecho, 
parecendo convocar para roçar. 

É, portanto, a parte instrumental que parece dar a 
dimensão do trabalho narrado durante as estrofes, ilustrando a 
correria antes que chova para colher o alho, essa lavoura que 
demora a crescer, plantada pela avó que precisa de ajuda para a 
colheita. A plantação do feijão segue-se o prenúncio de chuva, que 
já não se vê a tempo, ao ponto de a terra ter-se transformado em 
pó. A promessa de água motiva o plantio, a ação, os comandos do 
agricultor/a à sua família curiosamente formada apenas por 

mulheres. Mas não se trata somente de chuva e seca: as 
desventuras da criação atacada pela onça e a presença de ladrões 

gera a confissão final de pobreza e infortúnio. Portanto, vamos 
plantar feijão no pó, pois não há tempo para lamentar-se. 

A ancestralidade, no entanto, não se restringe aos 
arcaísmos da letra e ao arranjo de cordas dedilhadas ao estilo 
antigo, mas está também presente em gestos composicionais que 
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remontam antigas tradições melódicas do canto gregoriano. Um 
destes gestos é conhecido como madrigalismo, ou word-painting, 

onde a música colore, ou ilustra, as palavras, promovendo ação. 
Originalmente aplicado apenas à relação melodia e letra, 
atualmente é possível utilizar este conceito envolvendo elementos 
de arranjo, ou mesmo produção musical, mixagem e masterização. 

É o caso do trecho “vai chover” movimento melódico em direção ao 
agudo, precisamente um intervalo de 5a justa, valorizando também 
o tempo forte, a duração e a entrada de um novo segmento de 
música e letra. Este intervalo possui tradicionalmente conotações 
heroicas, de celebração e júbilo, condizente com o afeto 
proporcionado pela chegada da chuva. 

 

 
 

Este mesmo gesto composicional está relacionando não 
apenas eventos climáticos, mas também temporais, ou mesmo 
ações, sempre com sentido de movimento e reflexão. O sertanejo 
ora levanta a cabeça para olhar o céu na iminência da chuva (1); 
ora refere-se ao tempo espera da lavoura de alho (2); em outro 
trecho refere-se ao bode Seda Branca, atacado pela Sussarana, 
onça do sertão (3); ou mais explicitamente um madrigalismo 

aludindo ao verbo subir (4).  
 

 

1) Vai chover 
2) Lavoura tardã 
3) Na passada Levô 

4) Subiro o beira rí 
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Preste-se atenção ao acorde de dó sustenido maior com 
sétima (C#7), ou seja uma dominante de fá sustenido maior (F#), 

que predomina durante a segunda parte da música (“vai trimina 
reduzi toda criação”). Fá sustenido maior, por sua vez é a 
dominante de si maior (B), que eu referenciaria como o acorde 
mais significativo da canção, uma vez que finaliza o refrão “vamos 

plantar feijão no pó”, seguindo-se breve ornamentação 
instrumental ilustrativa da ação do plantio, enobrecedora do 
trabalho em sua poesia e milagre cotidianos de fazer brotar comida 
da terra. 

 

 
 
O site “Superpartituras” oferece uma razoável transcrição 

feita por Marcos Trindade, da qual me valho para localizar os 
comentários e aspectos analíticos abaixo. Em aspectos mais gerais, 
vale identificar os acordes que foram circulados: eles são 
empréstimos modais, ou seja, acordes que expandem a percepção e 
as relações harmônicas presentes, criando um efeito de abertura e 
magia, por meio da alteração do que seria ‘natural’ numa escala 
tonal. Esta é uma característica da música anterior ao período 
barroco, ou seja, da definição e estabelecimento da centralidade do 
sistema tonal no ocidente. A elevação ocasionada pelo 
madrigalismo é agora transferida à harmonia. Note-se a 

interessante cadência que parte de ré maior (D) para si maior (B), 
passando por fá sustenido maior (F#) num jogo de justaposição 
absolutamente não muito usual na música brasileira e popular em 
geral. 

Esta elaboração harmônica aplicada sobre uma entoação 
com ares de cantochão revela a artesania de Elomar em sua 
elaboração musical que soa natural e ao mesmo tempo sofisticada, 
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como se enraizada e envelhecida em carvalho. Esta artesania que 
envolve regionalismo, neologismo e arcaísmo insere Elomar como 

autor e agente de sua obra, não mero reprodutor do folclore – o 
que, por si só, já seria de grande valia – mas como operário ou 
agricultor da própria matéria-linguagem da que se faz o artesanato 
da canção. 
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6. Provocações 
 

Cabem, finalmente, alguns últimos comentários de 
maneira a trazer a reflexão para outros contextos e futuras 
discussões. Junto com as populações, gêneros rurais também 
sofreram êxodo em direção às cidades. Trata-se de um fenômeno 

comum, sendo assim com o samba, o maracatu, o forró, a milonga, 
a chacarera, o chamamé, dentre tantos outros estilos musicais que 
tiveram sua origem na vida rural, considerando-se todos os 
contextos de migração e de diáspora já descritos. Tanto na música 
de Gonzaga quanto na de Elomar, existe também o urbano 
refletido dentro do rural. Algo que foi inclusive incorporado pela 
própria MPB como projeto nacional popular aplicado às artes 
(NAPOLITANO, 2002). Poderíamos fazer uma veiculação com a 
noção de segunda oralidade, ou oralidade secundária, conforme 

Ong (1982) classificaria a oralidade marcada pela mediatização, 
novas tecnologias e, sobretudo pela assimilação de gestos 
característicos da cultura escrita. Um exemplo disso é o 
madrigalismo de Elomar, há milênios atrás um procedimento 
típico do berço da música escrita ocidental assimilado ao ponto de 
ser incorporada intuitivamente ao pensamento oral. 

Numa pequena e final digressão, vale lançar olhares para o 
que poderia ser considerado regional e rural considerando o 
contexto atual. O que parece ocorrer nos últimos tempos é o 
surgimento de novos nomes para músicas de matriz mais antiga. O 
universo rural já não é mais o espaço para o novo regional. Uma 
expressão imprecisa, mas bastante conhecida e já autorreferente, 

como sertanejo universitário parece conter em si a neutralização 
do regional, antes representado pelo pequeno produtor rural, 

agora transformado musicalmente de modo a representar a escala 
global do latifúndio exportador. O termo universitário parece 
traduzir, de certa forma, tempo e lugar, embora não represente 
grau de instrução. O sertanejo passa a ser também urbano e 
voltado à juventude. A industrialização da fazenda, o chamado 
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agronegócio, estabeleceu o sertanejo universitário como seu 
representante musical.  

Este processo ocorre desde, pelo menos, os anos 80 e 90 a 
partir do boom da música sertaneja, antes caipira, quando artistas 
como Xitãozinho e Xororó fariam frente às vendas de Michael 
Jackson ou Madona no Brasil (TATIT, 2004, p. 65). Se, por um 

lado, comemora-se o fato da canção em língua portuguesa ter 
resistido à invasão comercial dos EUA, por outro lado a indústria 
musical brasileira – sobretudo os nichos de música regional – 
optou por countryzar-se, adotando o imaginário western e 
substituindo o chapéu de palha pelo cinturão de caubói calçando 
botas de bico fino. Se a enigmática definição de José Ramos 
Tinhorão – de que a música caipira é manteiga, enquanto a música 
sertaneja é margarina (MARCONDES, 1998) – antes parecia dar 
conta das transformações ligadas à indústria musical tais como os 

elementos de pasteurização e homogeneização, esta talvez não seja 
mais suficiente para descrever os novos fenômenos que envolvem 
a música da fazenda brasileira. O leite foi substituído pela soja. O 
colono foi substituído pelo agrobusinessman. A canção sempre foi 
um produto, tal como a manteiga, não nos enganemos. Talvez a 
discussão, agora, seja diferenciar a música regional nutella versus a 
música regional raiz, conforme os memes das redes sociais que 
ironizam as relações entre presente e passado. 
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A Fazenda como Paradigma 
 

Gilda Korff Dieguez 

 
 

1.Introdução 
 
Em um mundo regido pelo que podemos chamar de 

“sistema capitalista mundial”, a fazenda, como modelo econômico, 

perde um pouco sua função, para servir de referência a um 
passado que ainda ecoa enquanto relação de conflito entre capital e 
trabalho. Nem por causa disso, ela deixa de ser importante, posto 
que o mesmo capitalismo a mantém como grandes latifúndios. O 
que ocorreu foi a substituição da mão de obra e da tração animal, à 
medida que a biotecnologia e a engenharia genética se tornaram 
campos de conhecimento sofisticados, modificaram-se bastante as 
relações de trabalho e mesmo o plantio ou a criação de animais: a 
chamada “revolução verde”. No entanto, seja no passado, seja no 
presente, a fazenda é um símbolo que tomamos como paradigma, 
inclusive para a literatura – o que é objeto de nossa análise. 

Com base na evolução do sistema econômico mundial, 

temos de nos reportar à Idade Média que, com suas lentas 

transformações, obscurecidas pela força da religião, começa a 
trazer a emergência do que, mais adiante, será o sistema 
agropecuário caracterizado pelas fazendas – minifúndios e 
latifúndios. Para melhor nos situarmos, o feudalismo (mais 
precisamente nos fins do século XV e no século XVI) começa a 
modelar um sistema de uso da terra, já que houve a migração dos 
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centros urbanos para as áreas campestres, com seus castelos a 
prover a própria subsistência. 

Com a entrada na Idade Moderna – e assim vamos 
considerar a partir da Revolução Francesa – e trazendo a reboque o 
liberalismo como ideologia, modificaram-se o sistema de 
propriedade da terra e a taxação, abrindo caminho para uma 

agricultura comercial, paralela ao processo de industrialização 
iniciante. Esta nova expansão, distinta do mundo feudal, trouxe 
alterações econômicas e geográficas para o capitalismo. A partir daí 
a geocultura vai ganhando novos contornos, porém é de se 
observar o conservadorismo que preside essas relações. Ou seja: 
ainda que prevaleça o liberalismo (ou até “neoliberalismo”, como 
querem alguns), no campo das plantações os avanços são apenas 
tecnológicos: as relações entre capital e trabalho, patrão e 
empregado e outras são calcadas num modelo “centrista”, que 

pouco evoluiu. 
Mesmo a Revolução chinesa, que teve vasta parcela de luta 

dos camponeses por terra, seguida da reforma agrária trazida por 
Mao Tsé-Tung, vem passando por transições, desde 1970. E, ainda, 
a consciência ecológica, que encontra cada vez mais adeptos, 
trazendo a reboque a noção do “cinturão verde”, e resgatando a 
agricultura familiar, só faz demonstrar que a questão da terra, seu 
uso e propriedade ainda não estão resolvidos e tendem ainda a se 
modificar. 

 
2.Rememorando a história do Brasil 

 

A agricultura sempre foi um dos principais sustentáculos 
da economia brasileira. Antes da chegada dos portugueses, os 

índios não eram muito dados ao cultivo da terra; quando muito as 
“coivaras” (até hoje utilizadas), que eram fruto de uma abertura de 
clareira na floresta, fogo para secar a plantação derrubada e plantio 
irregular. Evidentemente cada povo indígena tinha suas 
especificidades. Mas é importante salientar que a agricultura, 
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voltada apenas para a subsistência, tinha índices de alguma 
sofisticação, tais como seleções genéticas em torno do abacaxi e da 

mandioca, por exemplo. 
Evidentemente, o plantio da terra sempre esteve presente 

em todas as civilizações da antiguidade – China, Egito, passando 
pela Grécia e Império Romano, dando suporte à alimentação 

populacional. No entanto, quando inicialmente nos reportamos ao 
período feudal é porque, justamente nesta época, se inicia o 
primeiro processo do que poderíamos chamar de uma “revolução 
industrial”, no sentido de surgirem mudanças estruturais trazidas 
por novas técnicas de plantio, como o arado, por exemplo. E, 
exatamente quando as Américas foram povoadas, iniciava-se o 
processo de ampliação das plantações, de açúcar, algodão, café, 
arroz, chocolate, batata e outros produtos agrários, que marcaram 
o início de nossa história, enquanto continente. Ou seja: 

exatamente no século XVI, momento em que se criava o sistema 
mundial que viria a dar suporte ao mundo moderno, com sua base 
econômica, é que iniciamos nossa história, já sob a consolidação da 
hegemonia europeia. 

Efeito, pois, da expansão do capital, nós, americanos, não 
tivemos um crescimento igualitário. Os distintos modelos de 
colonização trouxeram suas diferenças. Nos Estados Unidos, 
desenvolveu-se a prática de pequenos núcleos de plantação de 
subsistência, juntamente com a caça. No sul o processo foi distinto. 
Enquanto os espanhóis puderam desenvolver o extrativismo das 
fartas riquezas minerais nas terras recém-descobertas, os 
portugueses não tiveram a mesma sorte e a exploração se deu mais 

em torno do pau-brasil, sem grandes preocupações com 
povoamento ou colonização: cultura de exploração, apenas. A 

colonização só se deu por conta dos franceses, que, cada vez mais, 
vinham a terras americanas, para também explorar riquezas. Foi 
quando o rei João III, articulando-se com o Papa, entendeu por 
bem da manutenção do território abrir mão de seus poderes, 
criando o sistema das “capitanias hereditárias”, para que, sem 
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custos e onerações para a coroa, o território não sofresse tantos 
riscos. 

A história demonstra que apenas duas das capitanias 
lograram êxito: Pernambuco e São Vicente. É quando começa o 
ciclo do plantio da cana-de-açúcar que, para tornar-se viável, 
assumiu grande escala: um modelo que os economistas chamam 

de plantation, já que suas características são: monocultura, 
produção tropical voltada para o mercado externo (no país 
permanece apenas o subproduto, de baixa qualidade), exploração 
econômica ou cultura escravocrata, sem interesse em melhorias na 
região onde ela se encontra. Ou seja, dentro da mentalidade de 
produzir ao máximo pelo menor custo possível.  

Como efeito do plantio cada vez mais intenso de cana-de-
açúcar, vieram os engenhos e, como consequência, as fazendas, 
superadas apenas no século XIX por engenhos centrais e usinas. 

Portanto, por largos séculos, a fazenda era a grande referência 
econômica no Brasil. E mesmo, com o desenvolvimento das 
plantações, a pecuária instalou-se em apoio, levando à ocupação 
territorial para o interior. Não só o gado era força para os 
engenhos, mas também o alimento pela carne e leite (além do 
couro). Deu-se, assim, a progressiva ocupação das margens do Rio 
São Francisco - o "Velho Chico”, ou “Rio dos currais”, até o 
território que, atualmente, é Minas Gerais, com a descoberta do 
outro e diamantes. Mas a agropecuária também, quase 
simultaneamente, se estabelece nos “pampas” do sul, já que os 
jesuítas negociavam o gado com os mineradores de Minas. 

Durante longo período o país viveu a economia da extração 

e exportação: o consumo interno era pequeno e a ausência de 
produtos manufaturados retardou o crescimento da economia. Foi 

preciso muito esforço para que se desse a mutação do sistema 
escravocrata e colonial para uma economia um pouco mais 
moderna. Mesmo assim, o grande fluxo econômico era a 
exportação do que hoje nomeamos por commodities e o processo 
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de industrialização tinha como principal foco a implementação da 
agricultura. 

Um novo ciclo – se assim podemos chamar – 
paulatinamente deu-se em torno das plantações de café, 
notadamente em São Paulo. As fazendas eram praticamente 
autossustentáveis – processo que só foi rompido quando da 

abolição da escravidão. Mesmo assim, as fazendas de café, 
mesclando ex-escravos (agora com mão de obra paga) com 
estrangeiros, que chegavam em larga escala fugindo da miséria 
europeia.  

Só mesmo no século XX, o país começaria a ver a entrada 
de uma industrialização diversificada, acompanhada de 
crescimento das cidades, dividindo a população entre áreas 
urbanas e camponesas. Ao longo desse século, várias tentativas de 
distribuição de terras e de riquezas foram tentadas e as soluções 

ainda não encontraram um denominador comum entre os 
interesses do capital e os dos trabalhadores de terra. Reforma 
agrária, movimentos dos “sem-terra”, créditos rurais – as 
tentativas de uma política que solucione os desvios históricos e de 
poder ainda estão sendo tentadas, sem que se obtenha consenso. E 
entre latifúndios e minifúndios a economia brasileira oscila. Sem 
entrar em considerações de ordem político-partidária, muito 
dificilmente conseguiremos, em curto prazo, encontrar uma 
solução que atenda a todos. 

 
3.Reflexos na literatura brasileira 

 

É evidente que a literatura não poderia deixar de lado a 
relação homem/terra. Na verdade, desde as origens, a literatura 

brasileira faz alusão a este tema, desde a chamada literatura de 
viagem, como é o caso da famosa “Carta de Achamento do Brasil”, 
de Pero Vaz de Caminha a El Rei D. Manoel, para relatar a 
exuberância da terra descoberta. Fundação dos mitos de origem do 
país, a “Carta” também inventa o país: ao relatar o encontro entre 
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dois mundos, o deslumbramento perante o desconhecido e o olhar 
ideologicamente marcado fazem com que a nossa certidão de 

nascimento seja caracterizada por interpretações equivocadas e 
unilaterais, como no caso a visão dos índios e os contados 
amistosos realizados que influenciaram inclusive a Rousseau, com 
o seu mito do bom selvagem. No entanto, o relato da fauna e flora, 

clima e paisagem são bem detalhados, permitindo que se 
vislumbre o que foi aqui encontrado e a atração pelo espaço 
paradisíaco.  

Obras dedicadas ao espaço rural perpassaram nossa 
literatura, sem que, no entanto, a terra e as relações de trabalho 
nas fazendas se tornassem tema principal. Na verdade, as relações 
entre o homem e o campo serviram mais para que a natureza fosse 
espelho de projeção dos sentimentos humanos. Assim o foi com o 
denominado Arcadismo literário. Só mesmo a partir do movimento 

romântico, é que o interesse pelo rural veio a se apresentar como 
tema um pouco mais permanente.  

Embora só possamos considerar o nascimento de uma 
literatura propriamente brasileira no final do século XIX, com o 
emblemático nome de Machado de Assis e outros tantos escritores 
(Lima Barreto, por exemplo), algumas obras do que foi consagrado 
ser o movimento romântico na nossa literatura já abordavam 
questões periféricas, porém não menos importantes para a tomada 
de consciência política de nossa sociedade. Refiro-me, 
especificamente, às relações opressor/oprimido, já que, sob a 
bandeira libertária da Revolução Francesa e, mais que tudo, 
capitalista, ecos da “igualdade, liberdade, fraternidade” chegavam 

até o país. Não sem razão, as primeiras manifestações vieram pelo 
indianismo de um José de Alencar e de um Gonçalves Dias, em que 

o índio seria tomado como símbolo da liberdade e da beleza. Não 
podemos esquecer, neste quadro, a figura singular de Castro Alves, 
com o grito pela libertação dos escravos.  

Castro Alves tocou na ferida, no sentido de bradar seu grito 
de horror contra a escravidão. Ele que havia estudado na Escola de 



Gilda Korff Dieguez | 137 
 

Direito do Recife, tornou-se maçom. O referido centro de ensino 
recebia influência direta da maçonaria inglesa, ou “azul” (diferente 

das demais ordens maçônicas, especialmente fluminenses, que 
tinham vínculos com Portugal e França – a chamada “vermelha”), 
que muito pressionou a favor da abolição dos escravos, tendo, ela 
própria, proibido o tráfico para suas colônias. Entendamos que as 

causas não eram apenas humanitárias: haveria a necessidade de, 
com a Revolução Industrial, abrir novos mercados de consumo. 
Portanto, somente com mão de obra assalariada este mercado 
poderia existir. 

Pela mesma Academia passaram José Bonifácio, Joaquim 
Nabuco e Ruy Barbosa. E, como boa certeza, “Vozes d’África”, de 
1868 (publicado na obra “Os Escravos”, de 1883), e “Navio 
Negreiro” (1869) são dois “hinos” maçons, no sentido de pregarem 
aquilo que alimentava o movimento maçônico pró-abolição: uma 

conscientização nacional norteada pelos princípios do liberalismo 
iluminista, que preconizavam os direitos naturais do homem.  

Quando nomeamos os poemas de hinos é porque o projeto 
maçom, amparado pela luta dos direitos naturais do homem – cujo 
principal valor seria a liberdade, utilizou-se do jornalismo, como 
sensibilização da população para a causa, além da 
infiltração/participação de maçons no governo imperial. Castro 
Alves, como escritor e poeta, atua no sentido de comover, pela 
força da estética uma parcela da população que não se via atingida 
pelos jornais. 

Seguindo a mesma direção, outra obra de importância na 
relação homem/campo/trabalho é, sem dúvida, “A escrava Isaura” 

(1875), de Bernardo Guimarães, que era bucheiro: bucha era a 
simplificação de Burschenschaft uma organização de estudantes 

alemães, de caráter maçônico, com ramificações no Brasil, 
notadamente na Escola de Direito de São Paulo, onde o escritor 
estudou. Portanto, abolicionistas e com forte apego ao Positivismo. 
Assim, mesclando o sentimentalismo trazido pelo tom folhetinesco 
do romance e os ideais emancipatórios, a vida na fazenda adquire 
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tons quase que de paraíso tropical: o narrador compõe o olhar 
imaginário do leitor, através da arquitetura da casa grande e da 

senzala, da natureza. 
É neste quadro que se instala um poder 

patriarcal/imperial, apesar de representado pela personagem 
Leôncio (lembrando que o nome remete a leão, o rei dos animais), 

exercendo o mando cruel sobre a escrava virtuosa. Graças à 
simplicidade do enredo e das situações, do desfecho com final feliz, 
dos pares opositivos bem delineados (bem X mal, senhor X 
escravo, branco X negro etc.), o romance teve enorme repercussão 
e impacto sobre a sociedade brasileira, mesmo sendo a escrava 
uma branca/mestiça – e não uma negra como seria de se esperar. 
Mas o efeito desejado foi atingido. 

Antes de continuarmos nosso sobrevoo pelo tempo, aqui 
caberia a abertura de breve parênteses, para que possamos extrair 

considerações importantes. Primeiramente, cabe ressaltar que 
tanto José de Alencar (com “O Guarani”, de 1857, e “Iracema”, de 
1865) quanto Gonçalves Dias (1823-1864) – dois escritores 
considerados indianistas – eram nortistas: Ceará e Maranhão. É de 
se observar que, à época, o Norte/Nordeste perdia prestígio 
econômico para a Coroa, já que esta incentivava o plantio do café, 
em São Paulo. Não me parece sem relação o olhar crítico para a 
construção civilizatória portuguesa no Brasil, portanto, até por um 
mal-estar oriundo de ressentimento. Não sem razão, também, é do 
Nordeste que vem o movimento regionalista nas letras, através da 
figura de Franklin Távora, com sua obra “O Cabeleira” – que, de 
certo modo, funda o que seria a literatura no Norte. Neste aspecto, 

Franklin Távora se opõe a José de Alencar: serão duas vertentes do 
nacionalismo literário. 

É de se observar que este movimento de literatura do Norte 
vai provocar seus ecos nacionalistas, vindo a desembocar no 
conceito de que o Nordeste seria o berço de nossa identidade e 
integração (entenda-se que Guararapes simboliza a integração, 
pela luta, dos portugueses, negros e índios contra os invasores 



Gilda Korff Dieguez | 139 
 

holandeses) e que, mais adiante, será reforçado pela obra “Casa 
Grande e Senzala”, de Gilberto Freyre, de 1933 – outra leitura do 

Brasil, contrapondo-se, em parte, ao movimento modernista de 
São Paulo, como preconizado por Oswald de Andrade e Mário de 
Andrade, para tomarmos apenas os dois nomes principais. Neste 
segundo caso, o “Manifesto Antropófago” retoma a figura do índio 

como figura nacional, só que sem apresentar o comportamento 
idealizado pelos românticos (alimentados por Rousseau e o mito do 
bom selvagem), mas feroz e canibal – em outras palavras, 
compreendendo que nunca fomos propriamente catequizados. Já 
“Casa Grande” enfatiza bem mais a figura do escravo africano (em 
detrimento do índio) preconizando a integração com certa imagem 
positiva do país.  

Cabe ressaltar que o “Manifesto Antropófago”, de Oswald 
de Andrade, traz, além de questões da posse da terra (que nunca 

teria sido nossa) e de críticas políticas ao sistema patriarcal ainda 
em voga no país, algumas ideias que permitem a aproximação ao 
pensamento filosófico, seja de Montaigne, seja do socialismo 
anárquico. Como ressalta Benedito Nunes, do mesmo modo que 
Montaigne, em “Essays” (refiro-me ao ensaio “Dos Canibais”, 
contido no Livro I, capítulo XXXI), Oswald preconiza o canibalismo 
como um ato menos cruel que o modelo europeu que, não 
comendo o corpo do morto, preferia a tortura e o esquartejamento. 
Quanto ao socialismo, presente no conceito de “matriarcado de 
Pindorama”, a ideia central é de uma sociedade solidária, em que o 
homem se liga à natureza e os indivíduos se ligam entre si. 
Portanto, Oswald descentra o modelo messiânico, sustentado pela 

religião e por todas as filosofias da transcendência metafísica, que 
desembocam no paternalismo, no Estado forte – inclusive na 

ditadura do proletariado, como preconizada pelo comunismo. 
Dentro das duas vertentes, a literatura do Norte 

desemboca, quase que naturalmente, na literatura nomeada de 
“regionalista”, já como efeito do declínio do sistema patriarcal no 
Nordeste. E, não sem razão, já em 1932 a obra “Menino de 
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Engenho”, de José Lins do Rego, é publicada – um ano antes de 
“Casa Grande” – embora, em 1928, tenha sido publicada “A 

Bagaceira”, de José Américo de Almeida. No entanto, “Menino de 
Engenho” – parte de uma sequência de obras que tratam do 
declínio dos engenhos de açúcar nordestinos, através das 
personagens, que desenvolve mais ou menos os valores trazidos na 

obra de Freyre: um clima nostálgico perpassa a obra de cunho 
nitidamente memorialista, mas, ao mesmo tempo, desenha o perfil 
de um complexo cultural que vai traduzir as relações de poder e os 
valores que sustentavam as fazendas de cana-de-açúcar, no seu 
modelo patriarcal aristocrático, e as transformações processadas 
rumo ao modelo capitalista mais agressivo, em que o engenho é 
substituído pela usina. Portanto, um autor que retrata, como 
ninguém, a passagem de uma fase à outra, através da sequência: 
“Menino de Engenho”, “Doidinho” (1933), “Banguê”, (1934), 

“Moleque Ricardo” (1935), “Usina” (1936) e “Fogo morto” (1943), 
fechando, com este, o podemos nomear de ciclo da cana-de-açúcar. 

Não menos importante é, também na literatura do Norte, a 
figura do cangaceiro, personagem que inunda a escrita nordestina 
como referência das relações de trabalho nas fazendas. O cangaço, 
surgido ainda no século XIX, originou-se de camponeses pobres 
que, habitando as regiões mais áridas do nordeste, organizavam-se 
em grupo armado, seja para servir aos proprietários de terra na 
proteção ou expansão de seus limites (estes eram mais conhecidos 
como jagunços, tão belamente retratados por Guimarães Rosa em 
“Grande Sertão: Veredas”), seja como “bandidos sociais”, como o 
foram Cabeleira (aparentemente o primeiro cangaceiro) e o 

lendário Lampião, personagem que inunda a literatura popular, 
como é o caso do cordel. 

Esta representação popular mítica, muitas das vezes 
assume caráter quase messiânico, muito próximo do sebastianismo 
português, em que Lampião não morre, mas “paira” sobre o 
Nordeste, como se pode entender em “A chegada de Lampião ao 
Inferno” (de José Pacheco) – um dos clássicos da literatura de 
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cordel. Neste texto o inferno é claramente uma cópia de uma 
fazenda, sendo o Diabo o senhor das terras, o que retrata a relação 

de poder existente. 
Ainda dentro do ciclo do regionalismo encontra-se a obra 

do consagrado Jorge Amado, que tem como pano de fundo ora as 
plantações de cacau de Ilhéus, ora a cidade de Salvador. Se o 

regionalismo é uma tentativa de traçar um perfil da literatura 
nacional, quase com caráter documentarista, Jorge Amado 
aproveita-se do rico complexo cultural baiano além de toda uma 
tradição de domínio da linguagem, incluindo-se Castro Alves, para 
traçar sua ambiência humana e social eivada na sensualidade. 
Assim numa das obras iniciais (mais precisamente a segunda, 
dando sequência a “O País do Carnaval”, de 1932), será em “Cacau” 
(1933), em que o cenário estará ligado às plantações de cacau 
(“Suor”, “Mar morto” e “Capitães de areia” ligam-se a Salvador) e 

prevalece a visão marxista, a ponto de podermos nomeá-los como 
“romance socialista”, porém não panfletário.  

A narrativa se passa na zona cacaueira de Pirangi e é 
centrada em José Cordeiro, cujo nome é, em si, uma ironia. 
Trabalhador, vivendo em um casebre com companheiros, descarta 
as possibilidades de ascensão para ficar com seus ideais 
revolucionários. Não são poucos os críticos que associam a obra a 
uma visão biográfica do autor em questão, posto o próprio autor 
ter nascido em Ilhéus e ter sido filho de homem rico – que, aliás, 
enriquecera por conta de dinheiro ganho na loteria. Com a 
decadência do plantio do cacau, por conta da praga vassoura de 
bruxa que praticamente aniquilou as plantações a região 

empobreceu. Assim, famílias economicamente decadentes (não só 
em Ilhéus, mas também no Nordeste, como um todo, em função do 

declínio do plantio da cana-de-açúcar) não tinham como dar 
educação esmerada a todos os filhos e, em geral, os mais novos 
buscavam sustento no capital cultural. Assim, surgem os 
intelectuais como ativistas políticos e isso atinge a geração de 30 na 
literatura, da qual faz parte Jorge Amado. 
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Em um segundo momento, já tendo rompido com o PCB, 
“Gabriela, Cravo e Canela” é publicada, em 1953, trazendo outra 

leitura dentro do mesmo cenário cacaueiro, mais ligada ao 
anarquismo. É através de “Gabriela” que Jorge Amado inaugura 
uma fase mais liberta de doutrinas, exercitando amplamente a sua 
criatividade. Porém, ele não se afasta do popular, no universo dos 

coronéis, jagunços, prostitutas, bares e bordéis. No entanto, a 
relação com a terra aparece enquanto pano de fundo, norteando 
ações tradicionalizadas pelas relações opressor/oprimido. Neste 
cenário, “Gabriela” rompe o quadro conservador, introduzindo o 
que entendemos ser uma postura anárquica: livre, sem 
preconceitos morais, resiste à dominação do conservadorismo do 
poder político rural. 

Ainda dentro da literatura do Norte, não podemos deixar 
de mencionar Graciliano Ramos, com as obras “Caetés” (1933), 

“São Bernardo” (1934) seja com “Vidas Secas”, de 1938, sem 
esquecermos “Angústia” (1936) e “Memórias do Cárcere” (1953). 
“Vidas Secas” foi, sem dúvida, o romance mais popular do autor, e 
trabalha a condição dos retirantes sem terra animalizados pela 
dureza da vida. Aqui ficamos diante de uma situação em que os 
seres são animalizados e somente Baleia, a cadela, revelará traços 
humanitários. Não será a única escrita literária a apresentar este 
traço: como veremos adiante, “Conversa de Bois”, de Guimarães 
Rosa, e “Animal Farm”, de Orwell, trabalham na mesma linha, 
embora com distinções profundas entre si. 

“Caetés” – uma alusão aos índios antropófagos que 
devoraram Frei Sardinha, mas sem nenhuma proximidade com o 

pensamento de Oswald, trata-se de um devorar movido pela 
ambição das personagens. Já “São Bernardo”, um dos romances 

mais densos de nossa literatura, talvez seja aquele que melhor 
permitirá a compreensão das questões de poder, como tratadas por 
Michel Foucault: um complexo de ações, umas atuando sobre 
outras, sendo operatório, por excelência. 
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A personagem central, Paulo Honório, na tentativa de 
resgatar a sua fazenda “São Bernardo”, será movido pelo sentido 

da posse e do lucro. No contraponto está Madalena que é a 
portadora da fala socialista, utópica no contexto, que a leva ao 
silêncio e ao suicídio por não conseguir mudar a situação dos 
oprimidos, em função da desorganização estrutural de classe. Ao 

morrer, ela vence, enquanto Paulo Honório sucumbe. Assim, na 
trama das ações, o poder perde sentido se ele não puder atuar 
sobre o outro. Ainda que o objetivo tenha sido alcançado (a posse 
de São Bernardo), sem Madalena todo o poder se esvai, pois não há 
um outro sobre quem agir. 
 Enquanto isso, no sul também eclodiria uma literatura de 
caráter regionalista, principalmente através de dois nomes: João 
Simões Lopes Neto e Érico Veríssimo – este último com a famosa 
trilogia “O Tempo e o Vento”: (“O Continente”, “O Retrato” e 

“Arquipélago”), a traçar a saga de dois séculos de formação 
histórica de ocupação da terra e o crescimento das lideranças de 
poder, as mudanças desde a conquista/ocupação do território, 
passando da cultura rural para a urbana, a decadência das 
estâncias, dando lugar à imigração europeia. Mas é de se salientar 
a caracterização do “gaúcho desabotinado” (como diriam no Sul), 
contrapondo-se ao cangaceiro nordestino, porém ambos marcados 
pela preferência à vida combatente – ainda que por causas 
distintas. 
 Ainda seria o caso de fazermos alusão a duas obras, 
digamos, mais recentes, fora do eixo do regionalismo dos anos 30. 
São elas “Fazenda Modelo”, de Chico Buarque de Hollanda (1974), 

e “Lavoura Arcaica”, de Raduan Nassar (1975). Quanto a “Fazenda 
Modelo”, primeira obra do compositor a ser publicada, segue o 

padrão que seria a mescla de “Animal farm”, de Orwell, e do conto 
“Conversa de Bois”, de Guimarães Rosa, que serão, ambos, objeto 
de análise posterior. Nesta “novela pecuária”, as personagens (bois, 
vacas, e outros animais) tratam das relações de dominação e de 
impedimento de vivência da plenitude do destino pessoal. Numa 
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evidente crítica ao regime da ditadura militar, no Brasil, da censura 
e do chamado “milagre econômico”, à época. 

 Já “Lavoura Arcaica” foge completamente a todos os 
paradigmas aqui expostos, trazendo outro sentido para a cena 
agrária: o sentido de arcaico mesmo, na medida em que o 
indivíduo atravessa as zonas de conflito com os valores sociais 

impostos – moral, dogmas, família – anteriores à sua existência, 
assim como traz à luz o que há de primitivo no ser humano. A 
obra, ao longe, evoca a história da paixão entre dois filhos 
incestuosos de Davi, rei de Israel: Amon e Tamar. Mas em meio ao 
tumultuado drama humano, a natureza (no caso, o espaço da 
lavoura) é vista como aquela capaz de trazer a paz aos conflitos 
intensos, internos, das personagens.  
 Em uma boa análise sobre a obra em questão, Edner 
Morelli associa a questão da moral ao pensamento de Nietzsche e à 

esfera dionisíaca, que se contrapõe à dominação, no campo da 
filosofia, a toda a vertente apolínea, desde Platão e Aristóteles, que 
preside a organização do pensamento racional. Já Dioniso é o 
representante da desmedida, da liberdade, da natureza humana 
anterior à censura, como se caracteriza na personagem André. 
 
4. “Conversa de Bois” 
 
 Embora muitas obras versem sobre as fazendas, 
escolhemos este conto, de João Guimarães Rosa, pois ele foge 
ligeiramente dos modelos até então vigentes. O conto, presente na 
obra “Sagarana” (publicada em 1946, na verdade a primeira obra 

do autor), é uma parábola das tensas relações de poder, tendo 
como pano de fundo o sertão mineiro. 

 Antes de iniciarmos a análise do conto, cabem algumas 
observações importantes. A primeira é exatamente o título da obra: 
“Sagarana”, um misto de saga e rana – bem ao estilo roseano, de 
neologismos e criações vocabulares. O conceito de saga, tão bem 
desenvolvido por André Jolles, em sua obra “Formas Simples”, 
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condensaria uma multiplicidade de acontecimentos e diversidades 
de ser numa forma significativa: uma forma que pressupõe 

atitudes mentais moldadas pelo ambiente que nos cerca. Deste 
modo, a saga seria uma das primeiras manifestações a emergir, 
numa sociedade patriarcal, sempre com o suporte de narrativas 
pré-existentes de caráter oral, que assumem nova feição no texto 

escrito. A saga, pois, cuja origem é nórdica, explicaria fatos 
lendários da memória, aventuras de uma personagem especial, 
com certo tom épico.  

É de se entender o sentido de saga, em “Conversa de Bois”, 
dado que o autor faz aquilo que chamamos de narrativa de encaixe 
– outra característica roseana, diga-se. Em outras palavras, para 
contar a conversa de bois, o narrador (Manuel Timborda das 
Porteirinhas) conta a história, que por sua vez ouviu da irara 
Risoleta (para quem não sabe, irara é um animal), de Tião e 

Agenor. E no desenrolar da história outras tantas são 
contempladas e contadas, como as dos bois Rodapião e Carinhoso, 
por exemplo. Por outro lado, rana, de origem tupi-guarani, que 
significaria “imitação”, com a conotação de falso, de parecido com, 
semelhante a (a mesma palavra tupi se encontra em “Grande 
Sertão: Veredas”, já que Riobaldo é nomeado de “tatarana”, isto é 
“semelhante ao fogo”). Só pelo título da obra já temos muitas 
junções: o europeu e o indígena, o épico memorável e o falsificado, 
o simples e o complexo. Não bastando, o conto em questão, é o 
oitavo da série, que nos remete a outras tantas sugestões como a 
do infinito, o equilíbrio, a justiça.  

Neste conto, animais e homens se confundem: são animais 

humanizados e seres humanos animalizados. Mas, ainda que o 
mesmo ocorra em “Vidas Secas”, de Graciliano Ramos, o conto de 

Rosa tende mais à fábula, embora não o possamos considerar 
como tal.  Já na abertura deste conto-fábula podemos ler: 

Que já houve um tempo em que eles conversavam, entre si e com 
os homens, é certo e indiscutível, pois que bem agora, agorinha 
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mesmo, aqui, aí, ali, e em toda parte, poderão os bichos falar e 

serem entendidos, por você, por mim, por todo mundo, por 
qualquer um filho de Deus?! (ROSA, J. G.: 1967, p. 283) 

 
O carro de bois também é simbólico: feito de madeira, seu 

caminhar emite um gemido (como define o autor, “nhein... 
nheinhein... renheinhein...”), entrecortado pelo aboio, também 

repetitivo, monótono. Movimentos lentos, parelha de bois capados, 
amansados sob a canga e pesar-lhes no trabalho. Tudo pode ser 
transportado em um carro de bois no interior: desde pasto até 
famílias. Boi de cabresto, boi de carga. 

A história versa sobre a personagem Tião, menino-guia e 
quatro parelhas de bois, que conversam, enquanto puxam a 
carroça (Buscapé e Namorado, Capitão e Brabagato, Dançador e 
Brilhante, Realejo e Canindé). No conto, bastante alegórico, os bois 

conversam sobre bois e sobre homens: quanto aos bois, sentem-se 
privilegiados por não serem criados para o abate, e quanto aos 
homens, segundo eles, nem deveriam existir e são lembrados os 
casos em que os bois venceram homens. Mais, ainda: os bois não 
devem pensar como seres humanos, já que isso modifica a sua 
natureza e passam a sentir medo, tristeza, pressa e outros valores 
negativos. Como terá sido o caso do boi Rodapião: “Cada dia o boi 
Rodapião falava uma coisa mais difícil p’ra nós bois. Deste jeito: - 
Todo boi é bicho. Nós todos somos bois. Então, nós todos somos 
bichos!... Estúrdio...” (p. 300).  

Evidentemente Rodapião desenvolvia um silogismo 
dedutivo, à luz da boa lógica formal, mas é exatamente esta lógica 
que será alvo de estranhamento. Em outras palavras, a fala do boi 

corresponde a uma crítica ao racionalismo, já que a vida é repleta 

de sutilezas.  
A conversa dos bois, caracterizada como uma espécie de filosofia 
animal se contrapõe a um comportamento animalesco (ou bestial) 
da personagem Agenor Soronho – como de resto o tratamento no 
sertão, assim quase o é, como o incidente de Didico da Extrema, 
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que morreu por descaso, além do próprio Tiãozinho, meio bicho, 
meio criança, ou Agenor, que maltrata pessoas e animais. O único 

que podemos excluir deste cenário é o narratário do texto, 
interlocutor para quem Manuel Timborda das Porteirinhas (poeta 
que “em vez de caçar serviço para fazer, vive falando invenções só 
lá dele mesmo, coisas que as outras pessoas não sabem e nem 

querem escutar” (p. 283) conta a história. Este narratário (também 
leitor ideal) se faz presente, para citar o poeta Virgílio: “ — Pode 
que seja, Timborda. Isso não é de hoje:... ‘Visa sub obscurum noctis 
pecudesque locutae. Infandum!’... Mas, e os bois? Os bois 
também?...” (“e na escuridão da noite apareceram fantasmas 
estranhamente pálidos, e os animais falaram - prodígio!” Virgílio, 
em “Geórgicas”, livro I, 475 – Trad. Sérgio Monteiro Zan). É 
importante se observar que as “Geórgicas”, de Vergílio, são 
‘poemas agrícolas’, dedicados aos trabalhos rurais. O nome vem do 

grego “georgikón”, que significa “relativo à agricultura”. No caso, a 
citação refere-se a uma história que remete ao sertão: portanto, 
espaço ‘agrícola’. 

O carro de bois anda pelo sertão, tendo, à frente, o menino 
Tiãozinho, guia das quatro parelhas de bois, que conversam 
enquanto levam o carro. A carga é rapadura e o corpo de um 
morto Januário (o pai de Tiãozinho), além de Agenor Soronho. 
Tião, agora, com a orfandade, vê-se dependente de Agenor, que o 
maltrata, porém sustenta a família, interessado na viúva – com 
quem teria tido um aparente relacionamento, mesmo com o 
falecido ainda vivo e sabendo da história. 

Em um misto de raiva e vergonha, Tião é alvo da piedade 

dos bois, já que também são maltratados por Agenor. Criticam a 
opressão dos homens e sugerem a possibilidade de vencerem esta 

superioridade cruel. Ruminam sobre o ciclo da vida, sobre os 
humanos, sobre os semelhantes (outros bois, preparados para o 
abate). Pensam como bois – ou como bois pensariam. 

No entanto, uma questão se torna importante: os animais 
começam a incorporar os pensamentos de Tiãozinho: vingança 



148 | A Fazenda e a Filosofia 
 

contra Agenor, derrubando-o do carro. E é o que acontece: como 
em um transe, em que Tião está meio sonâmbulo, sem saber se 

estava sonhando acordado, os bois participam do mesmo transe, 
derrubam Agenor do carro e a roda passa sobre seu pescoço, sem 
que se saiba se teve consciência da morte. Final infeliz, assim como 
o foi o do boi Rodapião. 

É interessante se observar a perfeita sintonia entre a 
criança e os animais, embora em lugares distintos, mas 
participantes de um hibridismo a ponto de não se saber quem é 
quem, de quem é a consciência que vinga; todo o conto é um 
trânsito entre as duas esferas, entre a vida e a morte, entre o bem e 
o mal, razão e loucura, consciente e inconsciente. 

Tião é chamado pelos bois de kompositum, isto é: a palavra 
“kompositum” prende-se ao processo de formação de palavras, ou 
a formação de uma nova palavra, ligando pelo menos duas 

palavras existentes. Processo muito comum na língua alemã (mas 
não apenas), esta composição é alusiva, igualmente, ao hibridismo 
homem/animal, a ponto de Tião ser nomeado ‘bezerro de homem’ 
(“bezerro-de-homem-que-caminha-sempre-na-frente-dos-bois”), 
numa velada alusão a Minotauro, também filho de uma relação 
adúltera. Simbólico, Minotauro traz a noção do labirinto, que é 
uma metáfora do cérebro humano e seus caminhos. Se Agenor 
tinha o corpo de homem e o cérebro de um animal, os bois têm 
corpos de animais e cérebro de homens (pela proximidade, visto 
trabalharem em carros guiados por homens), ficando Tião como 
intermediário. Mas o labirinto é o caminho da introspecção, o 
caminho da reflexão, os meandros do pensamento. De certo modo, 

no conto, em questão, ainda que diferentemente das fábulas (em 
que animais agem como seres humanos), os bois “pensam” (da 

maneira que bois pensariam e não como humanos). Os humanos é 
que não pensam – curiosamente. 
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5. “Animal Farm” (A Revolução dos Bichos) 
 

Fugindo de nosso paradigma de trabalhar basicamente a 
literatura nacional no que se refere à fazenda, trazemos uma obra-
prima da literatura inglesa para dialogar com “Conversa de bois”, 
de João Guimarães Rosa. Ressalte-se, ainda, tratar-se de uma obra 

que toca em questões pertinentes a qualquer espaço geográfico, 
sendo, pois, ela própria, um paradigma para tantas outras obras 
escritas, como é o caso de “Fazenda Modelo”, de Chico Buarque de 
Hollanda, citada anteriormente. 

 Publicado em 1945, “Animal Farm”, do inglês George 
Orwell, segue a mesma linha do romance-quase-fábula, como 
ocorre com o texto roseano, que é tido como um dos mais 
importantes romances da literatura de língua inglesa. Texto 
alegórico, ele propõe uma crítica mordaz ao regime stalinista, na 

Rússia pós-revolução. Entenda-se que Orwell era um socialista 
democrático, opondo-se às ditaduras, fruto de sua experiência nas 
lutas da Guerra Civil Espanhola e, com toda a consciência, 
construiu uma obra que juntasse valores estéticos e propostas 
políticas, narrando traições e corrupção a envolverem o processo 
de controle do poder pelos bichos – na verdade, os porcos, que 
passaram a dirigir a fazenda. 
 Tudo começa com a figura do proprietário da Manor Farm, 
Mr. Jones que, bêbado, esquece de trancar o poleiro das galinhas. 
Esta é a oportunidade para que o porco Old Major reúna os 
animais e em discurso, divida com eles seu sonho: serem por eles 
próprios governados, sem a exploração do homem. Mais, ainda: 

exorta a igualdade entre todos, numa doutrina que se nomeia 
“Animalismo”, e canta-lhes uma velha canção, ouvida na infância, 

nomeada de “Beasts of England”, que consolida os princípios e 
excita os animais. 

Com a morte de Old Major, os porcos Snowball e Napoleon 
assumem a liderança do movimento e, em um descuido de Mr. 
Jones, fazem a revolução, mudando o nome do local para “Animal 
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Farm”. E, ao mesmo tempo, estabelecem os 7 Mandamentos, nos 
quais se pode ler: “todos que andarem em duas pernas são 

inimigos”. Para os animais menos inteligentes, os porcos 
resumiram os mandamentos apenas à máxima “Quatro pernas 
bom, duas pernas mal”, o que passou a ser repetido 
constantemente pelas ovelhas. E o 7º mandamento era: “todos os 

animais são iguais”. 
Após a tomada de poder, as mudanças começam a se 

operar na construção desta fazenda utópica: Snowball ensina os 
animais a lerem e escreverem, enquanto Napoleão educa os 
filhotes nos princípios do “Animalismo”. Há comida em 
abundância e tudo transcorre tranquilamente: apenas que os 
porcos assumem de vez a liderança e passam a ter alimentos 
especiais, ostensivamente. Dois fatos, porém, mudam a rotina: o 
ataque de Mr. Jones para recapturar a fazenda, sem êxito: 

Snowball, juto aos animais, derrota o antigo proprietário e seus 
aliados. Mas, pouco depois, Napoleão consegue banir Snowball da 
fazenda, sendo considerado um traidor, e toma o poder apenas 
para si. 

A partir deste momento, os mandamentos começam a ser 
modificados e os hábitos do poder se alteram, no sentido de os 
porcos terem benesses que os demais animais já não o tinham, 
pois ganhavam míseras rações pelo trabalho duro que realizavam. 
O slogan das ovelhas se modificou: “quatro pernas bom, duas 
pernas melhor” – isto porque, agora, os porcos andavam sobre as 
patas traseiras, apenas. O 7º mandamento, também, foi 
modificado: “todos os animais são iguais, porém alguns animais 

são mais iguais que outros”. Por fim, certo dia, quando animais 
olham para a casa que antes pertencera a Mr. Jones, veem 

Napoleão jogando cartas com senhores das fazendas vizinhas, 
celebrando a prosperidade econômica. E é nesta visão turva que os 
animais já não conseguem distinguir os porcos dos homens: 
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Doze vozes gritavam de raiva, e elas eram todas parecidas. Não 

há dúvida, agora, sobre o que aconteceu ao rosto dos porcos. As 
criaturas, do lado de fora, olhavam do porco para o homem, e do 
homem para o porco, e do porco para o homem, de novo, mas já 

era impossível dizer quem era quem (ORWELL, G.: s.d., p. 120 – 
trad. da autora). 

 

A obra coloca em cheque, com boa certeza, o igualitarismo 
como doutrina, ou melhor: impõe que se repense o pensamento 
igualitário nas suas mais distintas modalidades. Inclusive o 
“Animalismo” – não a ironia de Orwell, mas a doutrina filosófica 
que apregoa a igualdade entre homens e animais, fruto do 
Humanismo. Com boa certeza, este é um foco de discussão pós-
comunista no mundo, por parte de diversos intelectuais.  

Não desejando tomar nenhum partido, esta é uma das 
questões centrais da pós Revolução Francesa (ou burguesa?): sob o 

lema do comércio como bandeira (“Liberdade, igualdade e 
fraternidade”), múltiplas construções políticas se instalaram no 
mundo, porém boa parte delas manipula o discurso em favor da 
própria manutenção do poder. Se de um lado os privilégios devam 
ser banidos, por outro, aniquila-se a busca pelo desejo, podendo-se 
instalar a rejeição à diferença. Aponta-se, igualmente, para a 
possibilidade de mediocrização da sociedade e para o ‘nivelamento 
por baixo’. 

Qual a saída? 
 

Conclusões 
 

Nunca haverá sistema político perfeito. No entanto, 
vivendo num período de avanço acelerado do capitalismo, que 

podemos denominar – como o fez o poeta Haroldo de Campos – de 
“pós-utopia”, os valores metafísicos se perdem. O movimento que 
mais se aproximou da compreensão deste fenômeno, pelo viés 
filosófico, terá sido o pós-estruturalismo, que engloba nomes como 
os de Michel Foucault, Jacques Derrida e Gilles Deleuze. 



152 | A Fazenda e a Filosofia 
 

Se pensarmos, via Deleuze, que a linguagem concentra o 
poder, já que toda palavra é, de certo modo, uma palavra de ordem 

(ideia que divide com Elias Canetti, em “Massa e Poder”), 
entenderíamos que exatamente a literatura rompe com esta 
característica até certo ponto imanente da linguagem, deslocando 
para um eixo libertário, onde se encontra pressuposta a 

interpretação e a diferença. Já o teórico Roland Barthes, ligado ao 
grupo de filósofos franceses, chama a atenção para o fato de ser, a 
literatura, uma “trapaça salutar”, contrapondo-se à língua, sempre 
fascista (ideias contidas em “Aula”). No mesmo sentido caminha 
Foucault que, por outras palavras, refere-se à literatura como 
sendo uma fuga em relação à morte (entendamos que a palavra de 
ordem é, também, mortal). Portanto, trata-se de levar a linguagem 
ao limite, para transgredir. 

Foucault, embora muito tenha desenvolvido sobre o tema 

do “poder”, jamais a ele dedicou uma obra específica. Para o 
filósofo francês, o poder não é maciço e homogêneo, mas algo que 
atua em rede, algo que se espraia. Poder e resistência, saber e 
verdade são elementos de uma mesma organização, por excelência 
mutável. Isto significa dizer que poder é uma prática 
historicamente constituída, em constante transformação.  

O mundo, hoje, transformou-se num grande latifúndio, 
regido por um tecido econômico heterogêneo. A economia e o 
grande deus, cultuado por todos, criando uma dependência e medo 
que sustentam o poder e, como consequência, a autoridade. A 
própria fé deslocou-se para o capital, ficando as religiões com a 
crença (no português temos uma bela demonstração 

comprobatória, quando alguém diz que vai fazer sua fé na loteria) 
A voz de deus, com boa certeza, é a mídia, que formata o 

imaginário para os interesses religiosos. Assim se dá a circulação, 
que permite a irradiação “de baixo para cima”, sustentando a 
autoridade, que não mais se encontra instituída no Estado – até 
porque, ele mesmo, é mais uma instância a serviço do deus-capital. 



Gilda Korff Dieguez | 153 
 

Resta, pois, a literatura, que parece ser a voz dissonante. 
Neste momento recorremos a Derrida que percebe o não-lugar a 

que ela pertence (a “atopia”, de Barthes): ela é instituição e 
contrainstituição, ela contém um enigma a ser decifrado, ela tem o 
segredo, o imprevisto, abala os limites, ao tempo em que quer dizer 
tudo e não quer dizer. Campo aberto ao plantio e colheita de ideias, 

ela resiste à apropriação, por ser inesgotável: talvez a única 
fazenda em que todos – homens e animais – possam viver a 
plenitude existencial. 
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Tarsila do Amaral: entre a Fazenda e Paris 
 

João Coviello 

 

 

1. Introdução 
 
 Para um dos principais críticos de arte do século XX, 

Clement Greenberg, a arte naturalista, preocupada com a exatidão 
visual do objeto pintado, dissimulou os meios de fazer pintura, 
“usando a arte para ocultar a arte”. O modernismo, ao contrário, 
“usou a arte para chamar atenção para a arte” (1997, p. 102). 
Greenberg exaltava os meios que a pintura utiliza (a superfície 

plana, o suporte, as tintas) como algo positivo. Se os mestres do 
passado viam os meios como fatores negativos, o modernismo 
passou a vê-los como positivos. Greenberg justificava o 
reconhecimento dos meios pictóricos citando os impressionistas, 
que, “seguindo Manet, repudiaram as subcamadas e os vernizes 
para não deixar nenhuma dúvida, ao olhar, de que as cores usadas 
eram feitas de tinta saída de tubos e potes” (p. 102). Este elogio aos 
aspectos formais de um quadro é ainda mais eloquente quando 

Greenberg afirma que diante de um grande mestre “tendemos a 
ver o que há no quadro antes de vê-lo como pintura”, mas quando 
estamos diante de um quadro modernista, o vemos “antes de mais 
nada como pintura” (p. 103). O modernismo, conclui o crítico, 
“tornou a pintura mais consciente de si mesma” (p. 104).  
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 As contribuições de Greenberg foram e ainda são 
relevantes, mesmo com a dificuldade de analisar uma obra 

levando-se em conta aspectos externos a ela. Para o crítico 
americano, os argumentos de análise não deveriam depender de 
nada que não fossem os próprios meios de expressão que o artista 
utilizou na criação da obra.  

 O formalismo de Greenberg é diferente da visão de Antônio 
Candido (2000, p. 18), que prefere, mesmo com cuidado, delimitar 
os vários ramos do conhecimento para manifestar que a sociologia, 
por exemplo, não passa de uma disciplina auxiliar da crítica, pois 
“não pretende explicar o fenômeno literário ou artístico, mas 
apenas esclarecer alguns de seus aspectos”. Este exemplo poderá 
valer para todos os campos disciplinares. Assim, até as análises 
formais esclarecem apenas alguns aspectos. Como resultado deste 
raciocínio, Candido pergunta: “Qual a influência exercida pelo 

meio social sobre a obra de arte?”. No entanto, ele avisa que esta 
pergunta precisa ser completada por outra: “Qual a influência 
exercida pela obra de arte sobre o meio?”. Se as perguntas que 
fazemos refletem mais nossas intenções que as respostas que 
buscamos, não será difícil compreender que as indagações de 
Candido marcam seu próprio percurso como um dos intérpretes 
do Brasil. O mesmo ocorre com Greenberg como um interprete do 
modernismo artístico. 
 A obra de Tarsila do Amaral (1886-1973) é uma imersão 
nestes dois pontos de vista. Como disse sua biógrafa, Aracy Amaral 
(2003, p. 17), Tarsila é “fruto de um meio social em determinado 
tempo”. Essa artista paulista vivenciou um momento radical de 

avanços formais na pintura e, ao mesmo tempo, a edificação de 
uma tradição histórica de um grupo recém fortalecido econômico e 

politicamente, os fazendeiros exportadores de café do oeste 
paulista, grupo social de Tarsila.  
 No meio desse grupo e de novas formas de subjetividades e 
sociabilidades, surge “Tarsila relâmpago”, como a descreveu o 
poeta Carlos Drummond de Andrade (2006, p. 764). É nesse 
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contexto que a relação afetiva da artista com a fazenda na qual 
nasceu e cresceu se torna um aspecto importante para 

compreensão de sua obra. Essa paixão pelo mundo rural terá o 
contraponto de Monteiro Lobato, cuja obra literária inicial é severa 
com o universo caipira, que Tarsila retratará com delicadeza. 
 

2. Tarsila caipira 
 
Em crônica publicada no dia 7.3.1943, no jornal Diário de 

S. Paulo, chamada de “Essencialmente Agrícola...”, Tarsila se 
espanta em constatar que “todo o mundo quer ter uma fazenda, 
quer passar suas férias fora da cidade ou pelo menos encontrar um 
cantinho bucólico” (2001, pp. 179-180). Ela explica a razão de tal 
espanto:  

A vida rural, há pouco mais de uma dezena de anos, era 
inteiramente desprezada pela gente de São Paulo que se 

considerava fina e educada. Nesse tempo as senhoras ricas, que 
possuíam fazendas, tinham horror à vida do campo, embora 
pudessem, com dinheiro à larga, ter o máximo de conforto em 

suas casas senhoriais. A verdade é que pouco pensavam em 
conforto numa casa que poderia servir para qualquer coisa, 
menos para moradia. E como era feio dizer: “Eu moro na 

fazenda...!” (p. 179).    
 

 Tarsila, no entanto, não tinha nenhum complexo de 
inferioridade. Nascera e crescera nas fazendas de uma das famílias 
mais rica da época. O uso do plural é necessário, pois cada um dos 
cinco filhos vivos do patriarca José Estanislau do Amaral Filho 

herdou uma das fazendas da família. Tarsila ficou com a Santa 
Teresa do Alto. Com a crise de 1929, a artista perdeu sua fazenda. 
Após a queda dos preços do café, precisou usá-la como garantia 
num empréstimo. Depois de uma longa batalha e viagens 
constantes ao Rio de Janeiro, Tarsila recuperou sua fazenda em 
1937, e até vendê-la em 1961 dividiu sua vida entre a Santa Teresa 
e São Paulo. 
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 A relação de Tarsila com a vida rural não é tão simples 
quanto a descrição desses acontecimentos. As fazendas da família, 

contudo, foram suas testemunhas. Delimitar esse espaço, no qual 
Tarsila viveu e despontou como artista poderá ajudar a lançar luz 
sobre um período que foi fundante para formação do nosso 
imaginário. Tarsila representa apenas um aspecto, mas suficiente 

para realçar os diferentes matizes que nos constitui como povo e 
como nação.   
 Há uma palavra que sempre acompanha Tarsila e que foi 
utilizada principalmente por seus contemporâneos. Esta palavra é 
caipira, e pode ser tanto um adjetivo quanto um substantivo. Como 
adjetivo, caipira pode se referir ao homem que vive no campo, mas 
também alguém de hábitos rudes ou de pouca instrução. Como 
substantivo, também se refere a uma pessoa da região rural, 
simples e de pouca instrução. Tais definições demonstram a 

complexidade de uso da palavra, sem cair numa derivação 
negativa. A palavra caipira também tem vários sinônimos. O jeca 
tatu, por exemplo, é um deles. Uma pessoa sofisticada e urbana é 
seu antônimo. Esta palavra, provavelmente de origem tupi, gerou 
outras mais problemáticas, como caipirada, caipiragem, caipirice 
ou mesmo caipirismo. Usá-la, portanto, requer muito cuidado.  
 Para o poeta Carlos Drummond de Andrade, Tarsila era “a 
mais elegante das caipirinhas/ a mais sensível das parisienses” 
(2006, p. 764). Para o poeta, Tarsila era descendente direta de Brás 
Cubas e “medularmente paulistinha de Capivari”. Eis a primeira 
parte do poema de Drummond, chamado Brasil/Tarsila e dedicado 
a Aracy Amaral, biógrafa e pesquisadora da obra da artista: 

 

Tarsila 

descendente direta de Brás Cubas 
Tarsila 

princesa do café na alta de ilusões 
Tarsila 
engastada na pulseira gótica do colégio de Barcelona 
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Tarsila  

medularmente paulistinha de Capivari reaprendendo 
o amarelo vivo 
o rosa violáceo 

o azul pureza 
o verde cantante 
desprezados pelo doutor bom gosto oficial. 

 
 Neste longo poema, publicado no livro “As Impurezas do 
Branco”, de 1973, mesmo ano da morte de Tarsila, Drummond faz 
um exercício de memória e descreve a pintora quase 
biograficamente. O poeta nos guia pelos caminhos percorridos pela 
artista de Capivari, cidade na qual nasceu a 1° de setembro de 
1886. Passará a infância nas fazendas da família, próximas dessa 
cidade. O poeta percebeu a relação de Tarsila com a fazenda e desta 
com Paris. Dessas relações surgirão outras, principalmente a 

contraposição entre vida rural e vida urbana, que será menos 
contraditório do que parece. Ao contrário, tais aspectos adquirirão 
papel pioneiro durante o “período máximo” da obra de Tarsila, 
como Aracy Amaral (2003, p. 17) se refere ao período de 1923 a 
1933, principalmente por causa das consequências da relação entre 
a artista e a sociedade.  

 Na correspondência de 15 de novembro de 1923, enviada a 
Tarsila por Mário de Andrade, o poeta também cita a palavra 
caipira e faz, ao seu modo, alguns comentários que definirão a 
busca de identidade brasileira do modernismo brasileiro: 

Cuidado! fortifiquem-se bem de teorias e desculpas e coisas vistas 
em Paris. Quando vocês aqui chegarem, temos briga, na certa. 
Desde já, desafio vocês todos juntos, Tarsila, Oswald [de 

Andrade], Sergio [Milliet] para uma discussão formidável. Vocês 
foram a Paris como burgueses. Estão épatés. E se fizeram 

futuristas! hi! hi! hi! Choro de inveja. Mas é verdade que 
considero vocês todos os caipiras em Paris. Vocês se 
parisianisaram na epiderme. Isto é horrível! Tarsila, Tarsila, volta 

para dentro de ti mesma. Abandona o [Juan] Gris e o [André] 
Lhote, empresários de criticismos decrépitos e de estesias 
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decadentes! Abandona Paris! Tarsila! Tarsila! Vem para a mata 

virgem, onde não há arte negra, onde não há arroios gentis. Há 
MATA VIRGEM. Criei o matavirgismo. Sou matavirgista. Disso é 
que o mundo a arte, o Brasil e minha queridíssima Tarsila 

precisam. E se vocês tiverem coragem venham para cá, aceitem 
meu desafio (AMARAL, 1975, p. 369, grifos meus) 

 

Mário de Andrade já esboçava as ideias que o 
transformaria no principal teórico do modernismo brasileiro. Os 
artistas que estavam em Paris deveriam voltar bem preparados, 
pois Mário estava pronto para questioná-los, principalmente sobre 
o cubismo. Eles estavam impressionados, espantados (épatés) e 
parisianisados, mas eram simples caipiras em Paris. Este trecho, 
contudo, não é depreciativo, pois Mário era estudioso da cultura 
popular. Para Aracy Amaral, organizadora da correspondência 
entre Mário e Tarsila, o poeta “com graça e ironia chama seus 

amigos de deslumbrados por estarem em Paris conhecendo 
personalidades” (2001, p. 79). Esta carta, para a Organizadora, 
“tem o tom de um manifesto”. Por isto, o poeta pede para Tarsila 
esquecer os pintores cubistas Juan Gris e André Lhote, num trecho 
em que usa a palavra estesia para acusar esses artistas de serem 
insensíveis ao sentimento da beleza ou incapazes de perceber esse 

sentimento (já que são empresários de “estesias decadentes”). O 
juízo estético de Mário de Andrade já era mais afinado ao 
expressionismo, que conhecera por causa de Anita Malfatti e das 
revistas alemãs de arte que assinava, do que com o cubismo. Ao 
menos era como Mário pensava naquele momento. Importante, 
também, era o pedido para Tarsila olhar para dentro de si mesma 

e para a mata virgem. Há dois aspectos neste pedido: a 
coincidência com o Movimento Pau-Brasil que seria lançado por 
Oswald de Andrade e Tarsila, que estava em gestação, mas que 
Mário desconhecia, e o pedido para “olhar para dentro de si 
mesma”, que poderia ser uma metáfora para olhar para suas 
experiências, principalmente as que teve na fazenda. “Mata 
virgem”, por seu turno, pode ser uma metáfora para definir que 
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havia tudo para ser feito em termos artísticos, numa sociedade 
ainda não acostumada com novas linguagens além da acadêmica. 

Por isto ela deveria se preparar para um local no qual não há 
“arroios gentis”, ou seja, nem os pequenos rios são tranquilos por 
aqui. Era evidente o caráter nacionalista das palavras do poeta e 
teórico Mário de Andrade. Tarsila, no entanto, já estava 

contaminada por esse caráter.  
  Ela havia retornado a Europa em dezembro de 1922. 
Algumas semanas depois, Oswald viajou para encontrá-la. No 
começo de 1923 já estão em Paris, onde a artista instalou seu ateliê. 
Tarsila, com o desconhecimento de Mário de Andrade, por causa 
da distância, já se voltava “para dentro de si mesma”. Em carta de 
19.4.1923, enviada aos pais, ela diz: 

Sinto-me cada vez mais brasileira: quero ser a pintora da minha 
terra. Como agradeço por ter passado na fazenda a minha 

infância toda. As reminiscências desse tempo vão se tornando 
preciosas para mim. Quero, na arte, ser a caipirinha de São 
Bernardo, brincando com bonecas de mato, como no último 

quadro que estou pintando (citado por Amaral, 2003, p. 101). 
 

 Tarsila, nesta carta, se refere ao quadro “Caipirinha” e à 
Fazenda São Bernardo, uma das propriedades da família. Drummond, 

em seu poema Brasil/Tarsila modifica um pouco a frase da artista e a 
coloca em itálico, como se quisesse destacá-la: Quero ser em arte/ a 
caipirinha de São Bernardo. O gracejo de Mário sobre os caipiras 
brasileiros em Paris deve ter divertido a pintora, pois era como se 
sentia. “Caipirinha” é um dos primeiros trabalhos de resgate de sua 

memória afetiva e rural. Por isto, Aracy Amaral (2001, p. 24) também 
considera importante a carta de Mário de 15.11.1923, no qual o poeta 
cita seu “matavirgismo”: Obviamente o poeta desconhecia as telas que 
Tarsila vinha realizando em Paris, como A Caipirinha, Rio de Janeiro e 
A Negra, mas “já está bem clara a preocupação com a memória visual 
local brasileira”. Amaral conclui que “todas essas telas contêm 
memórias de infância, o nacional como tema, que ela passa a transpor 



162 | A Fazenda e a Filosofia 
 

para a tela”. O “matavirgismo” é uma aproximação com o Manifesto 
Pau-Brasil por causa de algumas afinidades, como a busca de um 

projeto artístico nacional e a rejeição a mera importação de 
informações europeias (daí a crítica a Gris e a Lhote). O que Mário 
pediu a Tarsila nesta carta, a artista já estava realizando. 
 Oswald de Andrade, no poema “Atelier”, publicado no livro 

Pau-Brasil, de 1925, com ilustrações de Tarsila, também faz referência 
ao caipirismo da pintora de Capivari e sua paixão por Paris. Há, 
também, como no poema de Drummond, referências a São Paulo, à 
beleza de Tarsila, a seu ar sonhador e ingênuo, aos seus brincos, aos 
personagens de suas pinturas, à geometrização de seu desenho, à 
viagem de descoberta do Brasil que fizeram juntos a Minas Gerais – e 
ao café, talvez o símbolo máximo do tipo de vida que levariam até 
1929: 

Caipirinha vestida por Poiret 
A preguiça paulista reside nos teus olhos 

Que não viram Paris nem Piccadilly 
Nem as exclamações dos homens  
Em Sevilha 

À tua passagem entre brincos 
Locomotivas e bichos nacionais 
Geometrizam as atmosferas nítidas 

Congonhas descora sob o pálio 
Das procissões de Minas 

 
A verdura no azul klaxon 
Cortada 

Sobre a poeira vermelha 
 
Arranha-céus 

Fordes 
Viadutos 

Um cheiro de café 
No silêncio emoldurado. 
(ANDRADE, 1971, p.123) 
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 Este poema foi escrito num período chamado “bela época” 
pela biógrafa de Tarsila (AMARAL, 2003, p. 171). A artista adotara 

o cabelo preso, os brincos grandes e os vestidos de Paul Poiret 
(1879-1944), com os quais ficou conhecida. Passou a ser sua marca 
pessoal. Poiret foi o principal estilista durante as duas primeiras 
décadas do século XX. Suas criações libertaram as mulheres do 

espartilho que as modelavam e as apertavam. É possível ver nas 
fotos de Tarsila os vestidos com silhuetas retas, verticais e cores 
vivas. Como no poema de Oswald, tornara-se difícil separar a 
caipirinha da Fazenda Santa Teresa dos vestidos de Poiret, mesmo 
nos momentos mais difíceis, como aqueles após a queda dos preços 
do café a partir de 1929. Se Tarsila foi uma de nossas primeiras 
pintoras modernistas, é provável que Poiret tenha sido o primeiro 
modernista da moda, sempre em busca de inovações técnicas e 
inspirações menos europeias. Poiret, para Durand (2009, p. 82) 

era também um “partidário da integração entre artes visuais e 
costura, ou de modo mais amplo, entre artes visuais e desenho 
industrial”.  O amigo, poeta e crítico Sérgio Milliet fez o seguinte 
comentário sobre Tarsila, em texto publicado no Suplemento 
Literário do jornal O Estado de São Paulo, de 27.1.1962, 
provavelmente quase quarenta anos após ter vivido a experiência 
relatada, mas ainda viva em sua memória:  

Porque era uma das mulheres mais bonitas de Paris, essa 

“caipirinha” de Monte Serrat. Lembro-me de certa noite em que, 
no Ballet des Champs Elysées, toda a plateia se voltou para vê-la 
entrar em seu camarote, com a negra cabeleira lisa descobrindo e 

valorizando o rosto e os brincos extravagantes quase tocando-lhe 
os ombros suavemente amorenados (citado por  GOTLIB, 1998, 
p. 70) 

 
 Não foi por acaso que Drummond definiu Tarsila como “a 
mais elegante das caipirinhas/ a mais sensível das parisienses”. 
Para o poeta mineiro, a caipirinha de Capivari era também 
medularmente parisiense.  
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3. O caipira 
 

 Quem é, afinal, esse caipira tão associado pelos poetas à 
figura de Tarsila? Parece ter sido a própria artista a principal 
divulgadora dessa espécie de mitologia pessoal na qual acreditava 
com total convicção. Nesse mundo rural e ao mesmo tempo com 

pretensões modernas, Tarsila conseguiu mover-se com alguma 
turbulência, mas também com certa soltura de espírito própria de 
sua personalidade. Num período tão agitado da formação do Brasil, 
como conseguiu ser tão moderna numa sociedade tão patriarcal?  
 O gracejo de Drummond logo no primeiro verso de seu 
poema dá uma dica sobre quem foi essa artista que chocou o 
mundo artístico e a sociedade com seus quadros e seu 
comportamento avançados. Tarsila seria “descendente direta de 
Brás Cubas”. E isto não é pouco. A metáfora de desbravadora está 

também associada às viagens do grupo modernista ao Rio de 
Janeiro e a Minas Gerais em 1924, mas novamente uma carta de 
Tarsila à família, quando ainda estava na Europa em 1923, mostra 
sua preocupação em realizar um trabalho com preocupações 
nacionais: “tenciono passar muito tempo na fazenda assim que 
chegar e espero na volta para cá trazer muito assunto brasileiro” 
(citado por AMARAL, 2003, p. 116). Porém, quando retornou, 
Tarsila já tinha obras “diferentes” para mostrar, e elas eram 
“cubistas”, coloridas, “brasileiras”. Todos queriam ir ao ateliê da 
artista. Foi um período de grande criatividade. Em carta a filha 
Dulce, que continuou na Europa estudando, Tarsila disse: “Estou 
fazendo uns quadros bem brasileiros que têm sido muito 

apreciados. Agora fiz um que se intitula A Cuca. É um bicho 
esquisito, no mato com um sapo, um tatu e outro bicho inventado” 

(carta de 23.2.1924, citado por AMARAL, op.cit.). Seu retorno 
coincidiu com a chegada do poeta suíço-francês de vanguarda 
Blaise Cendrars (1887-1961), que fará palestras e viajará com os 
modernistas (Tarsila, Oswald, Mário, Goffredo da Silva Telles, 
René Thiollier, Oswald de Andrade Filho e dona Olivia Guedes 
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Penteado, patrona dos modernistas) ao Rio de Janeiro, durante o 
Carnaval e a Minas Gerais, principalmente para conhecerem as 

cidades históricas. A própria Tarsila escreveu em 1939 um artigo 
no qual lembrava de seu encanto com o que viu um Minas: 

Encontrei em Minas as cores que adorava em criança. 

Ensinaram-me depois que eram feias e caipiras. Segui o 
ramerrão do gosto apurado... Mas depois vinguei-me da 

opressão, passando-as para minhas telas: azul-puríssimo, rosa-
violáceo, amarelo-vivo, verde-cantante, tudo em gradações mais 
ou menos fortes, conforme a mistura de branco (2008, p. 720).      

 

 Drummond usou quase as mesmas palavras em seu 
poema: a paulistinha de Capivari reaprenderia a utilizar 
novamente essas cores. Quem recebeu o grupo em Belo Horizonte, 
em 1924, foi o próprio Drummond: 

Tarsila relâmpago  

de beleza no Grande Hotel de Belo Horizonte em 24 

 
 O memorialista Pedro Nava (2013, pp. 244-245) estava no 

grupo que os recepcionou, após atender ao chamado de 
Drummond, e descreveu assim sua experiência:  

Uma das coisas mais importantes para a vida de nosso grupo foi 
a visita, logo depois da Semana Santa de 1924, da caravana 

paulista que andava descobrindo o Brasil depois do Carnaval 
passado no Rio de Janeiro. Em Minas ela entraria por São João del 

Rei e sairia por Congonhas do Campo. Belo Horizonte estava no 
itinerário. Tive notícias do grupo na rua da Bahia, por Carlos 
Drummond que estava convocando visitantes para irem ver os 

paulistas no Grande Hotel.   
 

 A narrativa deliciosa de Nava se espalha por várias páginas. 
A expressão “descobrindo o Brasil” é um grande achado e reflete, 

ao menos para Tarsila, o que representou aquela viagem. Nava 
chama a artista de “trem divino e inteligente”. Sua reação não foi 
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diferente de todos que a conheceram. Se a literatura antropofágica 
de Oswald e de outros escritores tinha o perigo da piada, segundo 

Nava, “sua expressão em pintura tinha uma seriedade e um tom 
trágico que fazem de Antropofagia 1929, da Negra 1923, da 
Floresta, de Sono e de Abaporu das telas mais ferozes de nossa 
arte” (p. 250). É um grande elogio.  

Ao citar Brás Cubas (1507-1592), Drummond chamou 
atenção para a primeira leva oficial de colonizadores que chegou 
em 1531 com Martim Afonso de Sousa. Cubas fundou a cidade de 
Santos em 1545, cidade na qual os Amaral terão investimentos, 
lutou contra os franceses e explorou o interior em busca de ouro, 
após vencer a grande barreira representada pela Floresta Atlântica. 
E foi “tido como o homem mais rico da capitania [de São Vicente], 
grande proprietário (...), e que por duas vezes ocupará o cargo de 
capitão-mor, ou seja, uma espécie de governador por procuração 

do donatário [da capitania]” (TOLEDO, 2003, p. 86). O donatário 
era o próprio Martim Afonso.  

Esse Brás Cubas, portanto, é diferente do famoso 
personagem que dá nome ao livro de Machado de Assis. O Brás 
Cubas citado por Drummond é o bandeirante desbravador, que 
saiu de Santos e se embrenhou pelas matas do interior, um espaço 
que chamamos hoje de São Paulo, mas que na época era maior, 
chamado de Paulistânia por alguns autores (Darcy Ribeiro e 
Antônio Candido, por exemplo), formado principalmente por São 
Paulo, Paraná e parte de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Esses 
bandeirantes seguiram o Rio Tietê, abrindo assentamentos, onde 
irão viver os filhos dos portugueses e índios. Falavam 

principalmente a Língua Geral, língua falada pelos índios tupis, que 
passou a ser usada pelos portugueses e seus descendentes, por 

índios não tupis e até pelos escravos africanos. Portanto, na 
cosmogonia tarsiliana, seus antepassados falavam o tupi e Brás 
Cubas foi um dos primeiros exploradores a desbravar o interior da 
nova colônia em busca de riquezas. Eles foram determinantes na 
formação do Brasil atual.  
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 As Bandeiras eram expedições organizadas por particulares 
ou financiadas pela Coroa Portuguesa que frequentemente usavam 

violência contra os índios. Por isto, há dúvida se os bandeirantes 
foram heróis ou vilões. Tinham fibra, de fato, mas achavam a 
violência necessária. Aprenderam com os próprios índios a lidar 
com a mata fechada que encontraram. Os próprios bandeirantes 

eram mestiços, filhos de portugueses com índios. Nas várias 
revisões históricas que viveram, os bandeirantes passaram a ser 
apresentados como pessoas que destruíam aldeias e matavam os 
índios, ao contrário da imagem idealizada e construída pela elite 
cafeeira, que se julgava descendente desses bravos brasileiros, 
mesmo que mestiços.   
 O interesse pelos estudos bandeirantistas, fez crescer, 
segundo Antônio Celso Ferreira (2002, p. 128), a vontade em filiar 
as famílias mais ricas aos desbravadores dos séculos XVII e XVIII:

  

Seja nas biografias, seja nas genealogias, buscava-se a construção 
de trajetórias incomuns, responsáveis por grandes realizações, 

individuais ou clânicas, fazendo-as transcender os marcos da 
própria colonização, com base no recuo a um passado longínquo 
europeu. A mobilização das personagens revela a ambição de 

fixar uma epopeia paulista, sustentada por indivíduos aos quais 
se atribuía uma força superior.  

 
 Tais histórias também povoavam o imaginário da família 
Amaral. Como em quase todas as famílias da região, a ligação com 
Brás Cubas, citada por Drummond, mostra o empenho de se criar 

um passado de quatrocentos anos. Mais importante que identificar 
os falsos brasões ou as falsas ascendências nobres, é compreender 
“como tal imaginário pode ser, ele mesmo histórico” (FERREIRA, 
2002, p. 129). Este imaginário era fruto, muitas vezes, das rápidas 
mudanças que ocorriam, provocadas pelo próprio dinheiro 
proveniente do café, como a expansão urbana, a imigração e a 
ascensão das classes médias e operárias. Se a tradição era um 
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porto seguro para essas famílias abastadas, seus próprios filhos, 
como Tarsila e Oswald, contribuíram para acelerar a 

desestruturação provocada pela modernidade. Curiosamente, eles 
colocaram à prova tanto os valores artísticos quanto morais. 
Mesmo assim, o culto ao bandeirante e ao caipira mestiço, 
sobreviveu implicitamente na obra de Tarsila, como um 

fundamento da identidade paulista e existencial da própria artista.  
 No ano em que Tarsila nasceu (1886), a província de São 
Paulo estava no início de sua fase mais próspera, após um período 
de recesso em razão da decadência da mineração. Segundo Darcy 
Ribeiro (2015, p. 281), a região Centro-Sul mergulhou “numa 
cultura de pobreza, reencarnando formas de vida arcaica dos 
velhos paulistas que se mantinham em latência, prontas a 
ressurgir com uma crise do sistema produtivo”. O antigo modo dos 
bandeirantes, caçando índios e procurando ouro, “se transforma 

numa vasta região de cultura caipira, ocupada por uma população 
extremamente dispersa e desarticulada”. Após esse momento 
caótico, surgem formas de produção agroexportadoras que 
aglutinam novamente essas populações caipiras, agora em bases 
mercantis. Tudo começou com o algodão, depois o tabaco e 
finalmente o café. É dessa forma que as regiões caipiras são 
reativadas. Contudo, com o crescimento das culturas de café, o 
caipira precisou participar de um novo reordenamento social. 
Sendo descendente dos bandeirantes e, portanto, também dos 
índios, a autonomia do trabalho, para ele, era fundamental, mais 
que a propriedade. A adaptação como parceiro terceirizado do 
grande produtor foi possível por um tempo, mas com o 

crescimento do sistema produtivo essa relação também ficou 
precária. Ribeiro (2015, p. 285) explica: 

O caipira se marginaliza, apegando-se a uma condição e 
independência inviável e sem a posse da terra. Assim é que, 
apesar da existência de milhões de caipiras subocupados, o 

sistema de fazendas teve de promover, primeiro, uma 
intensificação do tráfico de negros escravos e de apelar, depois, 
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para a imigração europeia maciça, que coloca milhões de 

trabalhadores à disposição da grande lavoura comercial. 
 

 Ainda assim o caipira continuou a resistir no seu bairro 
rural, em seu reduto de parceiro, sem ser proprietário da terra, 
mas sem se submeter ao trabalho dirigido. Na mestiçagem da qual 
é resultante, juntou-se também o negro recém-libertado. Esse 

negro caipira mostra o quanto essa cultura se espalhou. Tarsila 
percebeu a importância desse grupo e pintou seu universo, mesmo 
num período de declínio inevitável: 

O sistema de fazendas, que se foi implantando e expandindo 
inexoravelmente para a produção de artigos de exportação, cria 
um novo mundo no qual não há mais lugar para as formas de 

vida não mercantis do caipira, nem para a manutenção de suas 
crenças tradicionais, de seus hábitos arcaicos e de sua economia 

familiar. Com a difusão desse sistema novo, o caipira vê 
desaparecer, por inviáveis, as formas de solidariedade vicinal e de 
compadrio substituídas por relações comerciais (RIBEIRO, 2015, 

p. 286).  
 

 Afastada da fazenda de sua infância, Tarsila talvez sofresse 
de uma saudade igual àquela que sentimos quando estamos longe 
da terra natal. A artista repetia que sempre foi culturalmente 
caipira, mas será que compreendia a forma quase utópica de 

sociabilidade desse grupo? Tarsila, talvez, acreditasse na existência 
de uma matriz cultural caipira, essencial e determinante, já que 
sempre se posicionou de forma diferente ao de Monteiro Lobato 
(1882-1948), por exemplo: 

As páginas de Monteiro Lobato que revelaram às camadas cultas 
do país a figura do Jeca Tatu, apesar de sua riqueza de 
observações, divulgam uma imagem verdadeira do caipira dentro 

de uma interpretação falsa. Nos primeiros retratos, Lobato o vê 
como um piolho da terra, espécie de praga incendiária que 

atiçava fogo à mata, destruindo enormes riquezas florestais para 
plantar seus pobres roçados (RIBEIRO, 2015, p. 286). 
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 A caricatura de Lobato, segundo Darcy Ribeiro, só ressalta 
os aspectos negativos, a preguiça ou a verminose. Mostra-o quase 

sempre acocorado sobre os calcanhares. Ribeiro (p. 286) conclui 
que Lobato não viu “o traumatismo cultural em que vivia o caipira, 
marginalizado pelo despojo de suas terras, resistente ao 
engajamento no colonato e ao abandono compulsório de seu modo 

tradicional de vida”. Outro estudioso da cultura caipira, Antônio 
Candido (1964, p. 60), refere-se a Lobato de forma elegante, mas 
igualmente crítica: o tipo de cultura e sociabilidade do caipira, 
vistos como atrasados, criaram estereótipos que foram “fixados 
sinteticamente de maneira injusta, brilhante e caricatural (...), no 
Jeca Tatu de Monteiro Lobato”. Tanto Ribeiro quanto Candido 
destacam a genialidade literária do intelectual-fazendeiro Lobato, 
mas não concordam com sua descrição, mesmo brilhante, do 
caipira. A percepção idílica e colorida que Tarsila tinha do caipira 

antecipou a dignidade que tal grupo alcançaria mais tarde, a partir 
da interpretação de outros autores e pesquisadores, como Darcy 
Ribeiro e Antônio Candido.  
 
4. Lobato, o caipira inconformado 
 
 O personagem Jeca Tatu, de Lobato, apareceu num texto 
publicado no jornal O Estado de São Paulo, de 23.12.1914, com o 
título de Urupês. Depois o escritor o incluiu num livro de contos e 
crônicas com o mesmo título, publicado em 1918. No entanto, o 
texto que tornou famoso o livro é justamente Urupês, quando 
aparece pela primeira vez o personagem Jeca Tatu. A palavra urupê 

dá nome a um cogumelo que cresce nos troncos das árvores e 
alimenta-se de matéria morta. Ele pode indicar que há uma doença 

na árvore. É também conhecida como orelha-de-pau, por causa de 
sua forma parecida com uma orelha. É esta a associação que 
Lobato faz: “O caboclo é o sombrio urupê de pau podre, a 
modorrar silencioso no recesso das grotas” (1957, p. 292). Antes, 
porém, no início de texto, o escritor já avisava que a verdade nua 
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“manda dizer que entre as raças de variado matiz, formadoras da 
nacionalidade e metidas entre o estrangeiro recente e o aborígine 

de tabuinha no beiço, uma existe a vegetar de cócoras, incapaz de 
evolução, impenetrável ao progresso. Feia e sorna, nada a põe de 
pé” ( p. 279). 

A descrição do Jeca Tatu segue com a mesma linguagem 

por todo o texto, misto de crônica e declaração pública contra as 
queimadas produzidas por ele, contra suas superstições, sua 
linguagem e, por fim, seu modo de vida. Ele é o “sacerdote da 
Grande Lei do Menor Esforço” (p. 283) Não quer ser recrutado 
para uma guerra, não se interessa pelo Governo, não quer saber se 
agora se vive numa República ou na antiga Monarquia. Lobato se 
revolta com a expressão portuguesa “não paga a pena”, que o Jeca 
Tatu repete. Segundo o escritor, é no meio de uma natureza tão 
colorida, com ipês tão floridos, com pássaros musicais, luz 

belíssima, perfumes maravilhosos, que surge o caipira do pau 
podre.  
 Foi a experiência do futuro escritor como fazendeiro numa 
região com terras cada vez mais improdutivas e com o resultado do 
investimento financeiro cada vez mais negativo, que o levaram a 
refletir sobre o homem do campo. Ele antecipa ao amigo da 
Academia de Direito do Largo de São Francisco, Godofredo Rangel, 
sua revolta contra o caboclo com o qual lida diariamente e que 
aparecerá depois em Urupês: 

Atualmente estou em luta contra quatro piolhos desta ordem – 

“agregados” aqui das terras. Persigo-os, quero ver se os estalo nas 
unhas. Meu grande incêndio de matas deste ano a eles o devo. 
Estudo-os. Começo a acompanhar o piolho desde o estado de 

lêndea, no útero duma cabocla suja por fora e inçada de 
superstições por dentro” (1957, p. 363) 

 
 Esta carta será publicada depois no primeiro tomo de A 
barca de Gleyre e antecipa o artigo “Uma velha praga”, publicado 
no jornal O Estado de São Paulo, em 12 de novembro de 1914, um 
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mês antes de Urupês. Se as queimadas eram as grandes 
responsáveis pelo enfraquecimento da terra, a causa disso tudo era 

o caboclo. Antes de vender a fazenda herdada do avô e se sentir 
fracassado com a experiência de fazendeiro, queixou-se: “Farto 
ando da roça e de me aborrecer diariamente com a maior peste 
que Deus ou o Diabo botou no mundo para eterno castigo desta 

besta de carga que é um fazendeiro norte-paulista: o caboclo” 
(citado pelo biógrafo Edgard Cavalheiro, 1955, p. 184). 
Curiosamente, depois do sucesso dos dois artigos, Lobato volta-se 
para pesquisas literárias centradas justamente no universo 
popular, tornando-se militante de uma arte nacional. Antes, 
porém, “o pobre Jeca, continua a pagar pelas inquietações do 
fazendeiro literato! Pagará até meados de 1917, quando finalmente 
depois de tantas tentativas malogradas, um Sr. Alfredo Leite 
adquire, por cento e vinte contos, a Fazenda ‘Buquira’” 

(CAVALHEIRO, 1955, p. 184). Terminava assim a saga do 
fazendeiro e começava a do editor-escritor.  

Tudo começou com uma carta à redação do jornal O 
Estado de São Paulo, destinada à seção “Queixas e Reclamações”: 
“Mas o Secretário dera-lhe um destaque inesperado para o 
fazendeiro indignado com as queimas periódicas das matas que 
crestavam o solo no tempo de seca. Essa carta e a repercussão do 
artigo agitaram no escritor um punhado de ideias” (CAVALHEIRO, 
1957, p. 13). Para o biógrafo de Lobato, o livro saiu “do terreno 
sociológico e literário para o político, onde as paixões são mais 
suscetíveis de explosões e as repercussões bem mais profundas” (p. 
19). Como um ecologista avançado, Lobato reclama, em Velha 

Praga, editado em conjunto com Urupês, que, em quatro anos, as 
queimadas provocadas pelos agregados da fazenda fizeram a 

região se despir “dos jequitibás magníficos e das perobeiras 
milenares” (1957, p. 271). Terminava assim, o período de Lobato 
como administrador de uma fazenda.  
 A crítica de Lobato, contudo, não tem um caráter racial. 
Queixava-se da cultura caipira. As definições propostas por 
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Antônio Candido (1964, p. 8) em seu estudo, ajudam na 
compreensão destas definições tão problemáticas: caboclo é 

utilizado para designar “o mestiço próximo ou remoto de branco e 
índio, que em São Paulo forma talvez a maioria da população 
tradicional”. Para designar os aspectos culturais, Candido prefere 
caipira, “que tem a vantagem de não ser ambíguo (exprimindo 

desde sempre um modo de ser, um tipo de vida, nunca um tipo 
racial)”. Quando Lobato usa o termo caboclo, é ao modo de ser 
caipira que está pensando. Esse modo de ser parece ter fascinado 
Tarsila, o que não ocorreu com Lobato num primeiro momento. 
No decorrer dos anos, o escritor percebeu a natureza do caipira 
dentro do sistema agroexportador. Esta forma independente de 
pensar e até de modificar suas próprias ideias tornaram Lobato um 
interprete admirável do país.  
 Segundo Meihy (2010, p. 37), o destino de Lobato era 

urbano, estava vocacionado à cidade. No entanto, a fazenda 
recebida por herança o transformou em fazendeiro entre 1911 e 
1917. O escritor já havia adiado sua ida definitiva à São Paulo, 
quando trabalhou como promotor em Areias, no interior do 
Estado, entre 1907 e 1911. “Deixar o interior era para o ‘caipira 
inconformado’ o mesmo que (re) viver. E Lobato entregou-se a 
isso”, concluiu Meihy.  
 Se Tarsila sonhava em retornar à fazenda, Lobato queria 
viver a utopia da cidade, considerada o local do progresso por 
excelência. Como muitos outros, Lobato traçou o caminho do Vale 
do Paraíba para São Paulo, após o fim da colheita de café nessa 
região. As razões foram muitas, dentre as quais se incluem a 

rejeição dos fazendeiros à substituição do trabalho escravo e a 
própria terra que enfraquecera. As melhores terras, a terra roxa, 

estava à oeste do Vale, onde se localizavam as fazendas da família 
Amaral. Se o café acabou no Vale do Paraíba, ele floresceu como 
nunca no Oeste Paulista. Foi lá que Tarsila nasceu e cresceu, e 
seguiu a lógica de seu tempo e lugar: foi para São Paulo e depois 
para Paris. O escritor de Taubaté também seguiu a lógica de seu 
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tempo e de seu lugar em decadência: “O Lobato daquela época, 
apesar de já conhecido, era um ser à procura de sua identidade 

como um cidadão que retraçava o caminho tão comum aos vale-
paraibanos que viam na agricultura um empreendimento 
esvaziado de possibilidades” (MEIHY, 2010, p. 37). Não foi, 
portanto, apenas Lobato que chegou a São Paulo com dinheiro 

oriundo do campo, mas foi um dos principais exemplos daqueles 
que “na cidade grande instalava-se com uma cultura de rejeição ao 
meio agrícola que era, afinal, metáfora do passado colonial” 
(idem). No livro de contos Cidades Mortas, publicado em 1919, 
Lobato descreveu as dificuldades da região na qual nasceu. O texto 
que dá nome ao livro traz a data de 1906, quando o escritor tinha 
24 anos. Como Urupês, é um livro que mistura crônica, ensaio e 
ficção, mas já prenunciava o escritor crítico e inovador na 
linguagem: 

A quem em nossa terra percorre tais e tais zonas, vivas outrora, 
hoje mortas, ou em via disso, tolhidas de insanável caquexia, uma 

verdade, que é um desconsolo, ressurte de tantas ruínas: nosso 
progresso é nômade e sujeito a paralisias súbitas. Radica-se o 
mal. Conjugado a um grupo de fatores sempre os mesmos, reflui 

com eles duma região para outra (1957, p. 3).  

 
 Lobato lamenta o progresso nômade que “transfiltrou-se 
para o Oeste, na avidez de novos assaltos à virgindade da terra 
nova” (p. 6). Por causa disso tudo, o neto do Visconde de 
Tremembé preferiu ser fazendeiro por pouco tempo. Em São Paulo 
se tornou o principal editor de seu tempo. Foi também um crítico 

adepto da arte naturalista, pois achava que o artista deveria 
reproduzir o que iria retratar. Portanto, o contrário daquilo que 
Tarsila faria. Como escritor, porém, era de uma criatividade 

exemplar, um dos escritores mais modernos de seu tempo e, 
curiosamente, também pautado pela necessidade de construção de 
uma arte nacional, alguns anos antes do movimento dos jovens 
modernistas de 1922. Apesar da admiração dos modernistas pelo 
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jovem escritor, a separação foi definitiva. Essa separação é uma das 
mais perturbadoras para o pesquisador da arte brasileira. Tarsila e 

Lobato tinham quase a mesma idade, foram herdeiros da riqueza 
produzida pelos fazendeiros de café, rumaram para São Paulo e 
lutaram por uma arte nacional. Tiveram também a mesma 
cuidadosa educação dos filhos dos grandes proprietários de terra. 

Seguiram, porém, caminhos diferentes, mesmo que paralelos.  
 
 5. São Paulo 
 
 Durante a infância de Tarsila, a província de São Paulo 
iniciou seu momento de maior prosperidade. Isto significou mais 
dinheiro para os fazendeiros, e, portanto, mudanças sociais, 
políticas e artísticas. As fazendas de café se expandiram para além 
da província: “Os terrenos desconhecidos dos mapas provinciais 

iam diminuindo com rapidez numa conquista que significava a 
derrubada de matas nativas, a expulsão ou extermínio do indígena, 
a especulação imobiliária, a luta violenta contra grileiros e 
posseiros, a instalação de fazendas, estradas e núcleos urbanos” 
(FERREIRA, 2002, p. 29). Ainda havia escravos negros nessas 
fazendas e, em breve, começaria também a onda de imigrantes 
estrangeiros. O sucesso exportador do café fez com que São Paulo 
se tornasse importante para a nova geração de fazendeiros que, em 
razão de tanta riqueza, poderiam acumular também um capital 
simbólico, que para eles era tão importante quanto o dinheiro 
acumulado: a importação de bens culturais necessários para o 
poder do fazendeiro de café. As transformações que ocorreram na 

passagem do século, entre 1890 e 1910, transformaram a cidade de 
São Paulo. Candido explica (2000, p. 142): 

A cidade é outra. Tem 70.000 habitantes naquela data; 240.000 
nesta. É um importante centro ferroviário, comercial, político, 
onde a indústria se esboça. A população mudou radicalmente. 

Não há mais escravos, os caipiras vão sumindo, chegaram 
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magotes de italianos, portugueses, alemães. Há uma 

diferenciação social muito mais acentuada (...).  
 

A aristocracia cafeeira, ainda regional, assumiria novas 
posições na nascente metrópole. Portanto, para a rica herdeira dos 
Amaral, entre a fazenda e Paris havia São Paulo. E nesse contexto 
ganhavam ímpeto “novos ideários políticos, filosóficos e estéticos, 

cujos conteúdos eram apresentados como fatores de regeneração 
social, atualização política e impulso cultural e científico” 
(FERREIRA, 2002, p. 32).   

Paralelamente ao crescimento econômico da Paulistânia, há 
a construção de um imaginário glorioso que inclui o culto aos 
bandeirantes, aos indígenas lendários e, por mais incrível que 
pareça, ao mundo caipira. Há uma idealização da miscigenação 
entre portugueses e índios. Na segunda metade do século XIX essa 

glorificação já ocorre entre as personagens letradas da província. O 
termo caipira confundia-se com mameluco e também com caboclo. 
Todos, porém tinham significados ambíguos. Isto indica 
“sentimentos simultâneos de identificação e afastamento, 
característicos da sociedade letrada em relação àqueles seres todos 
como representantes de um mundo arcaico a ser negado, mas que 
faziam parte das suas raízes e com os quais guardavam 
contiguidade física e cultural” (FERREIRA, 2002, p. 70). É 
importante repetir que estas denominações indicam mais um tipo 
cultural que racial, ainda que as demarcações estejam bem 
estabelecidas. Paradoxalmente, aponta Afonso Celso Ferreira (p. 
71), o caipira era também visto como fonte de sabedoria popular, 
“digna de ser resgatada numa sociedade imersa em valores 

pragmáticos, materialista”. A influência romântica estava presente 

tanto naqueles que pregavam uma cultura paulista quanto em 
artistas como Tarsila.  

Nota-se que o caipira é, ao mesmo tempo, alvo de afeto e 
crítica. A visão de um caipira preguiçoso e contrário ao progresso 
existia antes do texto de Lobato, mas sem a fúria que ocorrerá com 
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o Jeca Tatu. A polêmica sobre raças aparecerá depois e Tarsila 
passaria ao largo de qualquer debate determinista. Nesse 

movimento pendular, que coloca o caipira, ora como grupo 
brasileiro rico culturalmente, ora como um parasita social, Tarsila 
escolheu seu lado. Sua obra a partir de 1923 a transformará em 
pioneira da arte de vanguarda e na mais importante artista do 

modernismo que engatinhava. Mostrar a cor local não foi um 
movimento fácil, principalmente num meio que era 
majoritariamente francófilo.   
 
6. Paris, 1923 
 
 Tarsila sempre escreveu muito. Pensou, quando jovem, em 
se dedicar à poesia. Era uma excelente cronista e viu seus textos 
publicados quase semanalmente durante um período 

financeiramente difícil. Num texto reproduzido pela Revista 
Acadêmica, de novembro de 1946, a artista fez o seguinte relato: 

Se eu gosto da França? Escute: Cresci numa fazenda de café como 
a cabrita selvagem, saltando daqui pra ali entre rochas e cactos. 

Mas quando voltava para casa encontrava ao piano uma criatura 
irradiando beleza: era minha mãe tocando Couperin ou 
Dandrieu. À hora do almoço, meu pai, patriarcalmente sentado à 

cabeceira da mesa, à moda brasileira, servia-se de um bom 
Château-Lafite, um Lormont ou um Chablis, cuidadosamente 

retirado da adega francesa. Minha mãe tomava água de Vichy 
Hôpital ou Célestin da qual nós, as crianças, compartilhávamos, e, 
algumas vezes, a título de prêmio, dava-nos para provar uma 

gotinha licorosa de Château d’Yquem (2008, p. 725). 
 

 A crônica se chama “França, eterna França...”. Nela, Tarsila 
cita a professora de 20 anos, mademoiselle Marie, com quem 

aprendeu a ler e escrever. A artista relata que tentava fugir da 
professora, mas quando não conseguia, tinha que se entregar à 
lição de francês: “Então a minha cabritice revoltava-se porque eu 
queria era saltar pelas pedras ou procurar maracujá no mato 
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próximo” (p. 726). Esta crônica é um documento sobre a relação 
das famílias exportadoras de café com a França. Apesar de 

relativamente breve, seu relato é marcante: 

No jantar, fazia as honras da mesa a deliciosa sopa Julienne – 

coleção autentica de legumes secos, chegados da França em 
pacotinhos. Quando corria ao quarto de costura de minha mãe, 
divertia-me com a fita métrica, onde se viam, num dos lados, os 

retratos de todos os reis da França. Entre os remédios caseiros 
encontrava-se infalivelmente um potinho de Eurythmine Déthan 

(2008, p. 726). 
 

 A lista de objetos franceses que conviviam com a família 
Amaral, segundo Tarsila, é ainda mais longa. No toilette da mãe 
podia-se ver: um potinho de Crême Simon, perfumes, uma caixa 
de pó de arroz Fleurs d’Amour, sabonetes de Pinaud ou Guerlain, 

um vidro de elixir dentifrício Docteur Pierre... “Tudo respirava a 
França”, ela escreve. “Nossos vestidos caseiros e os de passeio 
eram tecidos franceses e os laços de fita que nos ornavam a cabeça 
eram também franceses”. O banho também era com sabonetes 
franceses e à noite sua mãe tocava ao piano “A marselhesa” e todos 
marchavam para o quarto de dormir cantando “Allons enfants de 
la patrie...”. Até então, Paris vivia apenas na imaginação infantil da 
artista. Alguns anos depois, decidiu viver na cidade que recebia 
artistas do mundo inteiro. Era para lá que se dirigiam quase todos. 
Tarsila estava, enfim, na famosa Escola de Paris.  

Para o historiador da arte Giulio Carlo Argan (1992, p. 
340), a chamada École de Paris não era bem uma escola, mas um 
mercado artístico. Ela era uma espécie de nova bohème, onde 

“pintores e escultores vindos de todas as partes do mundo vivem 
de esperanças e morrem de fome, na admiração dos poucos 
‘deuses’ beneficiados pela sorte” (p. 341). Paris, segundo Argan, foi 

para os artistas plásticos o que Hollywood seria para o cinema. A 
única condição exigida era serem modernos. Ele explica: “Nos 
grandes cafés de Montparnasse, onde a École de Paris realiza suas 
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reuniões noturnas, encontram-se italianos, espanhóis, russos, 
romenos, búlgaros, americanos, negros” (p. 341). Argan poderia 

incluir os brasileiros, pois eles estavam na cidade também em 
grande número: 

No ano de 1924 (...), um grupo significativo dentre os artistas 

empenhados em pesquisas de arte moderna fora se instalar em 
Paris. Lá estavam Brecheret, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Di 

Cavalcanti, Rego Monteiro, Gomide (irmão de Regina Graz, 
também artista e mulher do pintor suíço John Graz), o pianista 
Souza Lima, o cineasta Alberto Cavalcante e, claro, Villa Lobos. 

Alguns voltariam ao Brasil, outros iriam juntar-se ao grupo, num 
vaivém que se arrastou até o final da década (SEVCENKO, 1992, 
p. 282).  

  
 Esse vaivém só foi interrompido em 1929, com a crise 

econômica mundial. Tarsila viajou, no final de 1922, com o objetivo 
de estudar com os mestres da École. Assim, o contato com esses 
mestres, e sobretudo o clima agitado da cidade, acabaram por 
transformar sua pintura.  
 Essa estadia prolongada na Europa não foi, contudo, a 
primeira de Tarsila. Em 1902 ela realizou a primeira viagem rumo 
a Barcelona, para estudar no Colégio Sacré-Coeur, onde teve o 
primeiro contato com a pintura. Araci Amaral (2003, p. 38) lembra 
que na volta à fazenda, sentiu-se entusiasmada a prosseguir nessas 
experiências. Pintou um Coração de Jesus durante seis meses, mas 
que “já evidencia em Tarsila a lentidão de seu trabalho no desejo 
de perfeccionismo que seria uma constante para a pintura em seu 
período máximo”. Dois anos após a chegada em Barcelona (citada 

por Drummond em seu poema), a mãe foi buscá-la para trazê-la de 
volta ao Brasil, mas sem antes passar por Paris pela primeira vez. 

Esse primeiro encontro com Paris não a seduziu. A jovem Tarsila 
idealizara demais a cidade tão comentada em casa. Entre Tarsila e 
Paris havia ainda a fazenda. Nem São Paulo rivalizava com ela: “De 
volta da Europa. Foi uma beleza a recepção na fazenda, enfeitada 
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toda a entrada com ramos de bambus. São Bernardo tinha um 
encanto peculiar para Tarsila” (AMARAL, 2003, p. 38). Com era 

hábito naquela época, logo em seguida casou-se com um primo de 
sua mãe e foi morar na Fazenda São Bernardo. Teve uma filha, 
Dulce, foi morar na Fazenda Sertão e descasou, para espanto e 
oposição de todos. Alguns anos depois, mudou-se para São Paulo, 

mas viajava constantemente para a fazenda. Escrevia poesias e 
tocava piano, mas decidiu-se pela pintura. Não era a típica moça do 
interior paulista. Decidida a tornar-se artista, estuda com o 
escultor William Zadig. Ainda realiza apenas cópias, prática que 
vinha desde o período de Barcelona. Em 1917, no entanto, começou 
a estudar com o pintor acadêmico Pedro Alexandrino (1864-1942), 
muito famoso por causa das naturezas-mortas que pintava. 
Dedica-se exclusivamente ao desenho. Monta seu primeiro ateliê, 
na Rua Vitória, 133. Aracy Amaral (p. 44) o descreve como grande, 

com teto alto e luz zenital com claraboia. Um fato interessante 
acontece: Pedro Alexandrino passa a dar aulas no ateliê de Tarsila 
a outros alunos, incluindo Anita Malfatti, que já havia estado na 
Alemanha e nos Estados Unidos, além de realizar a exposição 
pioneira de arte moderna em 1917. Essa quase inexplicável 
presença de Anita nas aulas de Alexandrino é assim interpretada 
por Aracy Amaral (p. 45): “somente a falta de ambiente artístico 
em São Paulo pode justificar essa busca de um local onde se 
pudesse encontrar a possibilidade de diálogo e eventual afinidade 
ou apoio, por parte de companheiros de trabalho”. Aos poucos, 
porém, começa se manifestar na artista a ideia de voltar à Paris. 
Para sua biógrafa, Tarsila era e sempre seria a “sinhá da fazenda, 

bem-dotada, e, como todas as paulistas de seu tempo, tocando 
piano, falando francês” (p. 47). A esses traços externos, seriam 

acrescentados outros que definiriam a sua personalidade: a 
suavidade da moça do interior e uma formação altamente 
sofisticada. O desejo de ir para Paris com o objetivo de estudar 
mostra o quanto era diferente de outras jovens da poderosa 
sociedade cafeeira paulista.  
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 Tarsila embarca para Paris com a filha Dulce em 1920. Faz 
o mesmo trajeto de quando era menina, mas prefere deixar a filha 

no Sacré-Coeur de Londres antes de se fixar em Paris. Inscreve-se 
na Academia Julian, sempre estudando desenho e com contato 
ainda desconfiado com a arte moderna. Sua conversão ao 
modernismo se deu apenas em São Paulo, em 1922. Seu regresso 

aconteceu após o escândalo da Semana, da qual ficou sabendo 
pelas cartas que Anita a enviava.  
 Em junho de 1922, Tarsila retornou ao Brasil. Anita avisou 
a todos e a amizade com os modernistas de 22 foi rápida. Em breve 
todos se reuniriam frequentemente no ateliê da Rua Vitória e 
formariam o Grupo dos Cinco: Tarsila, Anita, Mário, Oswald e 
Menotti del Picchia. Até a partida de volta para Paris, Tarsila e seu 
grupo viveram seis meses intensos: “Trocavam-se ideias, liam-se 
textos, comentavam-se obras e falava-se sobre os rumos da arte no 

Brasil e na Europa. E, é claro, divertiam-se” (GONÇALVES, 2012, p. 
331). Um desenho de Anita, retratando o Grupo é sugestivo do 
vínculo que uniu os jovens modernistas: “Numa sala, Oswald e 
Menotti aparecem desabados no tapete, de paletó e sapatos, com a 
cabeça apoiada sobre almofadas. Anita à esquerda, descansa no 
sofá. À direita, ao fundo, Mário e Tarsila estão de costas, lado a 
lado, corpos encostados ao piano” (op. cit.). O Grupo, porém, logo 
se desfez: em dezembro de 1922, Tarsila segue para a École de 
Paris; Oswald, apaixonado, logo irá atrás. Anita, enfim, consegue a 
bolsa do Pensionato Artístico Paulista e também embarca em 1923. 
Mário e Menotti permanecem em São Paulo.  
 Tarsila, portanto, não participou da Semana de Arte 

Moderna de 1922, mas tornou-se uma das primeiras modernistas, 
após um longo período de formação quase acadêmica. A ida para 

Paris, após a decisão de aprender com os grandes mestres, foi 
decisiva para essa transformação, que começara com as reuniões 
do Grupo dos Cinco. Foram poucos meses, mas de grande 
liberdade criativa. Não se pode dizer, porém, que foram meses 
alimentados apenas pelo dinheiro das fazendas de café, como 
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ocorrera com o financiamento da Semana de Arte Moderna, cujo 
maior incentivador foi Paulo Prado, um dos maiores fazendeiros de 

café da época. Tarsila e Oswald eram os únicos ricos naquele 
grupo. O pai de Oswald, sensível às rápidas mudanças de São Paulo 
provocadas pelo café, tratou de adquirir terrenos que se tornariam 
valorizados. Portanto, era um corretor de imóveis talentoso e não 

um fazendeiro. Mário de Andrade era professor no Conservatório 
Dramático e Musical e nunca fez a tão sonhada viagem à Paris. 
Anita se virava como professora de pintura. Menotti del Picchia era 
jornalista. Todos, porém, tiveram alguma relação com o mundo 
rural e cafeeiro. Tanto o pai quanto o avô de Anita eram 
engenheiros e, antes de mudarem para São Paulo, viveram e 
trabalharam em Campinas, a capital do café da então Província de 
São Paulo. Não é difícil imaginar para quem esses profissionais tão 
especializados prestaram seus serviços. O pai de Mário de Andrade 

foi jornalista e contador, tendo como clientes, obviamente, 
exportadores de café. Menotti del Picchia foi um dos principais 
redatores do Correio Paulistano, órgão oficial do PRP – Partido 
Republicano Paulista, que era a principal agremiação política do 
grupo econômico exportador de café.  

 Se Tarsila não participou da Semana, viveu a efervescência 
que dela se seguiu. E, nessa nova viagem, levou a Paris a vontade 
de fazer uma arte nacional, com uma construção moderna. Os 
amigos foram decisivos na tomada de tal decisão. O Grupo se 
dispersou, mas continuou unido no projeto moderno que os movia. 
A Tarsila quase acadêmica da viagem anterior tornara-se, enfim, 
moderna em São Paulo. Depois de seis meses de contato com os 

amigos da Semana, voltaria para Paris, mas não mais para a 
Academia Julian. Se em São Paulo Tarsila se tornou moderna, em 

Paris ela se transformaria em artista de vanguarda. Lobato, por sua 
vez, continuava moderno, mas, por opção, jamais seria 
vanguardista. Este papel duplo seria encarnado por Tarsila. Em 
Paris desenvolveria novas técnicas e ideias que a colocaria numa 
posição avançada em relação ao que se fazia no país. Vinte e oito 
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anos depois, a própria artista revela a importância desse período 
num texto do catálogo de sua exposição retrospectiva “Tarsila 

1918-1950”, realizada no Museu de Arte Moderna de São Paulo – 
MAM. Neste texto, chamado de “Confissão geral”, Tarsila (2008, p. 
728) escreve sobre sua trajetória artística: 

Parece mentira... mas foi no Brasil que tomei contato com a arte 

moderna (o mesmo se deu, aliás com [o escritor] Graça Aranha) 
e, estimulada pelos meus amigos, pintei alguns quadros onde 

minha exaltação se comprazia na violência do colorido. Depois de 
seis meses de permanência em São Paulo, voltei a Paris e o ano de 
1923 foi o mais importante na minha carreira artística. 

  
 Já em Paris, Tarsila procura André Lhote, e se confessa 
ainda ligada ao impressionismo. Pode-se dizer que a artista que 
chega em Paris ainda está insegura: “Um mundo novo se revelava 

ao meu espírito angustiado ante os quadros cubistas da Rue La 
Boétie que então passei a frequentar” (p. 728). Os seis meses que 
passou com os amigos modernistas em São Paulo, não a 
transformaram totalmente. Foi, antes de tudo, uma experiência 
existencial. Escreveu sobre ela no mesmo texto de apresentação de 
sua retrospectiva: “Parecíamos uns doidos em disparada por toda a 
parte no Cadilac de Oswald, numa alegria delirante, à conquista do 
mundo para renová-lo. Era a Paulicéia desvairada em ação” (p. 
727, grifos de Tarsila). À despeito dos dois magníficos retratos que 
fez de Mário e Oswald de Andrade durante a convivência com o 
Grupo dos Cinco, a artista não se considerava ainda totalmente 
moderna. Jorge Schwartz (2013, p. 17) tem a mesma opinião: 

“Embora a produção de Tarsila nesse ano [1922] seja vasta e quase 
toda ela dedicada a figuras humanas, percebemos ainda uma 
Tarsila impressionista, voltada para um figurativismo do qual ela 

somente começaria a distanciar no ano seguinte”. Portanto, o ano 
de 1923, que passou quase inteiramente em Paris, pode ser 
considerado o ano de transformação de sua pintura.  
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 André Lhote (1885-1962) foi um dos primeiros mestres que 
Tarsila frequentou. Se não foi tão famoso quanto Picasso, Braque e 

Léger, teve um papel influente como professor e teórico da arte. 
Para aquele início de revolução interior no qual Tarsila passava, 
Lhote foi ideal. Esse primeiro professor, segundo a própria artista, 
“era o traço de união entre o classicismo e o modernismo. Seu 

desenho vigoroso, atualíssimo, se baseava em Rembrandt, em 
Michelangelo, nos mestres do passado. Era do que eu precisava 
como transição” (p. 728). Além de Lhote, teve aulas também com 
Fernand Léger (1881-1955), outro pintor ligado aos cubistas, mas 
“deles se desviou para construir uma pintura pessoal, 
inconfundível”, segundo Tarsila (p. 728). O terceiro mestre foi 
Albert Gleizes (1881-1953), batizado por ela como “o pontífice do 
cubismo” (p. 728). Dele, a artista escreve que “recebeu a chave do 
cubismo que cultivei com amor” (p. 729). Este elogio carinhoso a 

Gleizes, mesmo não sendo o mais radical dos cubistas, demonstra 
o quanto Tarsila compreendeu o jogo entre linhas, planos e 
volumes contidos no modelo cubista. Porém, a exaltação dos 
volumes e da simplicidade que percebemos em Léger estão mais 
próximos daquilo que Tarsila viria a realizar. A diferença, no 
entanto, está na linguagem pessoal que brotará juntamente com as 
aulas dos três mestres. Essa linguagem é fruto também da livre 
associação que fará com a memória afetiva das fazendas nas quais 
viveu.  
 É com Oswald de Andrade que circulará por Paris. Lá, 
distante do Brasil, aparece em Tarsila a questão do nacionalismo, 
agora de forma mais potente. Não era um tema novo no meio na 

qual vivia. O próprio Oswald, há anos, escrevera em prol de uma 
arte nacional. Num desses textos, de 1915, publicado em O Pirralho, 

com o significativo título de “Em prol de uma pintura nacional”, o 
futuro modernista valoriza o trabalho de Almeida Júnior (1850-
1899): “Creio que a questão da possibilidade de uma pintura 
nacional foi em São Paulo mesmo resolvida por Almeida Júnior, 
que se pode muito bem adotar como precursor, encaminhador e 
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modelo” (1982, p. 141). É curioso ler como o jovem Oswald encerra 
seu artigo. Seu nacionalismo antecipa, de certa forma, tanto os 

textos de crítica de arte de Lobato quanto o que faria anos depois 
nos movimentos Pau-Brasil e Antropofagia: 

 

E, incorporados ao nosso meio, à nossa vida, é dever deles tirar 
dos recursos imensos do país, dos tesouros de cor, de luz, de 

bastidores que os circundam a arte nossa que se afirme, ao lado 
do nosso imenso trabalho material de construção de cidades e 
desbravamento de terras, uma manifestação superior de 

nacionalidade (p. 143).  

 
Nascido em Itu, José Ferraz de Almeida Júnior foi um dos 

modelos de arte nacional valorizados por Monteiro Lobato, para 
quem o artista ituano pinta “não o homem, mas um homem – o 
filho da terra, e cria com isso a pintura nacional em contraposição 

à internacional” (1949, p. 79). Curiosamente, Almeida Júnior 
introduz o tema caipira nas artes plásticas. Se pintou retratos dos 
grandes cafeicultores para sobreviver, também se dedicou a pintar 
a vida do homem do campo. Uma dessas telas é O Violeiro, de 
1899, presenteada pelo pai a Tarsila. Essa é uma das telas das quais 
a artista terá que vender após a crise de 1929 e sobre a qual Lobato 

fará o seguinte comentário num longo artigo dedicado a Almeida 
Júnior e publicado em 1917, na Revista do Brasil: 

 
O Violeiro, quadro que ele dava a primazia entre todos os 
gêneros, é outra criação soberba de verdade, de sentimento de 

colorido exato e de tonalidade local. Dentro daquele corpo sente-
se pulsar o coração ingênuo dos nossos musicistas espontâneos, 
filhos de campo e do ar livre (republicado em Ideias de Jeca Tatu, 

1949, p. 85, grifos meus).  
 

 Lobato usa a expressão “tonalidade local” antes de outra 
expressão tão cara à Tarsila: a cor local. Há, contudo, neste artigo, 
a palavra “verdade”, que resume o pensamento estético lobatiano. 
O crítico vê em Almeida Júnior (ele mesmo um neto dos 
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bandeirantes, segundo Lobato), a probidade “de um sincero que 
como nunca mentiu aos homens não sabe mentir às árvores, às 

águas ou ao céu” (1949, p. 85). Esse pintor da alma caipira parece, 
paradoxalmente, refletir as ideias de Lobato sobre a arte. Mais 
adiante o crítico dirá que o artista de Itu preocupa-se “com a 
verdade somente – e nisto revelou maravilhosa compreensão da 

verdade estética” (p. 86). O pensamento estético de Lobato pode 
ser resumido neste trecho do artigo sobre o artista ituano: 
  

A beleza não existe por si, mas como emanação misteriosa da 
verdade. Quem foge a esta não alcança aquela. O critério da 
beleza em si está sujeito às injunções do espaço e do tempo. (...) 

Só fica, só resiste à ação da crítica e do tempo, a obra sincera do 
que nunca falsificou a verdade em nome dum ideal passageiro (p. 
86).  

   

Segundo Lobato, Almeida Júnior “conduz pelas mãos uma 
coisa nova e verdadeira – o naturalismo” (p. 79). Esta frase reflete 
não só o aspecto antirromântico das ideias de Lobato, mas também 
sua predileção pela representação objetiva da cena retratada. Não é 
uma questão nova, como afirmou o Historiador da Arte E. H. 
Gombrich (2013, pp. 400-401): “Se Renoir tivesse pintado cada 
detalhe, o quadro resultaria insípido e sem vida. Os artistas já 
haviam enfrentado tal dilema similar certa vez, quando, no século 
XV, descobriram como refletir com fidelidade a natureza”. 
Gombrich se refere ao triunfo do naturalismo e da perspectiva. 
Não parece ser uma exigência de Lobato uma fidelidade radical 
capaz de transformar em rígidas e inexpressivas as figuras 

retratadas, mas um tipo de sensibilidade – o gênio do artista – 
capaz de superar as dificuldades do naturalismo. Tarsila fará uma 

pintura antinaturalista por excelência, apesar de ligada à figura e à 
realidade imediata. Seus mestres cubistas também nunca 
abandonaram a figura, mesmo quando a destruíram. A 
perspectiva, porém, nunca mais seria a mesma. Tarsila 
representava, portanto, fundamentos artísticos contrários aos de 
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Almeida Júnior, mas os temas dos principais trabalhos de ambos os 
unia fortemente. Trabalhos como Caipira picando fumo, Caipiras 

negaceando, Nhá Chica, Cozinha da roça etc., revelam um pintor do 
mundo caipira que fascinou o mais anticaipira dos nossos 
escritores. O artigo sobre Almeida Júnior, porém, demonstra que 
os tempos de fazendeiro e sua birra com o Jeca Tatu haviam ficado 

para trás. O nacionalismo era o fato novo. Se o pessimismo com o 
Brasil prevalecia nos textos do jovem Lobato, a possibilidade de 
regenerá-lo era uma preocupação que viria ficar para sempre. 
 Tarsila, por sua vez, percebeu que havia um aval da cultura 
francesa aos temas nacionais da pintura que realizava em 1923. Ela 
escreve aos pais: “Não pensem que esta tendência brasileira na arte 
é malvista aqui. Pelo contrário, o que se quer aqui é que cada um 
traga contribuição de seu próprio país. Assim se explicam o 
sucesso dos bailarinos russos, das gravuras japonesas e da música 

negra” (citado por AMARAL, 2003, pp. 101-2). Carlos Zilio (1982, p. 
49) explica esse processo: 

 
O entusiasmo de Paris pelas artes de diversas procedências, ao 

qual Tarsila se refere, é principalmente pelo primitivismo que 
ainda na década de 1920 era elemento influente na arte francesa. 
Se para o europeu o primitivismo representa uma fonte capaz de 

lhe aportar elementos diversos daqueles da tradição greco-
romana, para Tarsila e Oswald ele representa a adoção de uma 

especificidade própria à cultura brasileira. 
 

Zilio (p. 51) conclui que a “absorção que Tarsila faz do Pós-
Cubismo (...) estará intimamente ligada à apreensão do Brasil”. Ela 
reelabora a paisagem brasileira “fundindo o estilo pós-cubista a 

elementos populares”. Assim, Tarsila realiza uma pintura inédita, 

tanto na fase Pau-Brasil quanto na fase antropofágica. É difícil 
separar o casal Tarsila e Oswald (ou Tarsiwald, como Mário de 
Andrade os chamava) do desenvolvimento desses dois 
movimentos. Os dois manifestos – “Pau-Brasil” (1924) e 
“Antropófago” (1928) – foram inspirados nos quadros mais 
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importantes de Tarsila, como A negra (1923) e Abaporu (1928). Há 
ainda Antropofagia, de 1929. Tanto os três quadros, quanto os dois 

manifestos devem ser vistos como um conjunto único, segundo 
Jorge Schwartz (2013, p. 32). Este mesmo autor defende uma tese 
surpreendente sobre o encontro de Oswald e Tarsila, a descoberta 
das vanguardas em Paris, a redescoberta do Brasil e a consequente 

leitura que farão da história e da cultura brasileiras:  
 
Dessa explosiva releitura germina a ideologia Pau-Brasil, que 
culminaria no final da década com a Antropofagia, a revolução 

estético-ideológica mais original das vanguardas latino-
americanas daquela época. O período que vai de 1922 a 1929 
corresponde à etapa experimental mais intensa da cultura 

brasileira. Marcado no início pela Semana de 22 e no fim pelo 
crack da Bolsa e a consequente crise do café, esses mesmos anos 

emolduram o encontro e a separação do magnifico casal (p. 33, 
grifos meus). 

 

 Antes do encontro com os modernistas da Semana de 22 e 
de sua fundamental viagem à Paris, Tarsila, segundo Tadeu 
Chiarelli (1999, p. 23), “mantinha em sua prática artística 
elementos vindos de universos alheios àquele da arte moderna, ou 
seja, o universo do artesão e o universo tradicional da mulher”. 
Depois, com os trabalhos de 1923, a artista rompeu com esse 
universo e resolveu, ainda segundo Chiarelli, “o problema crucial 
do Modernismo brasileiro, que era integrar a captação da realidade 
física e humana do Brasil (uma preocupação que antecede aquele 
movimento e que ele incorpora) às linguagens tidas como de 
vanguarda na Europa”. Tarsila também seria a primeira a resolver 

a tensão entre o tratamento plástico moderno e o caráter ideativo 
da arte, baseado no “gosto pelo bem-acabado”. Segundo Chiarelli, 
essa tensão seria bem resolvida por Tarsila em sua fase Pau-Brasil, 

que coincide com o ano de 1923, e seria o ponto decisivo da arte 
brasileira do século XX. Conciliar a tradição europeia com 
elementos da realidade local foi o impasse de muitos artistas e 
estimulou o próprio Lobato: 
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Como realizar uma obra moderna, ou seja, preocupada em 

desenvolver os elementos autônomos das linguagens artísticas – 
a principal questão da modernidade nas artes – e, ao mesmo 
tempo, manter na produção realizada liames indestrutíveis com a 

realidade local – um elemento que em tese poderia comprometer 
aquela modernidade desejada, uma vez que corria o risco de levar 
para o interior da obra de arte certos componentes anedóticos e 

portanto extrínsecos às especificidades de cada linguagem 
(CHIARELLI, 1999, p. 24). 

 

 Para Lobato, o impasse seria resolvido pela arte naturalista, 
voltada especialmente para temas nacionais. Para Tarsila, os temas 
também seriam nacionais, mas filtrado por uma visualidade 
própria, fundida com a tradição da pintura europeia. A associação 
entre uma cor individual e a realidade local, que Tarsila buscou 
construir durante seu período mais inventivo, encontrou no 

colorido de Alfredo Volpi (1896-1988), mestre da segunda geração 
modernista, um daqueles que tentaram resolver o impasse citado 
por Chiarelli. Paradoxalmente, a “tonalidade local” que Lobato 
identificou na pintura de Almeida Júnior, foi uma das grandes 
preocupações do período modernista brasileiro.    
 
7. A cor local 

 
 Em dezembro de 1923, Tarsila retorna ao Brasil. Antes de 
chegar a Santos, o navio faz uma parada no Rio de Janeiro. Tarsila 
é entrevistada à bordo do “Orânia” pelo jornal Correio da Manhã e 
faz alguns comentários importantes sobre o cubismo: 

 
O cubismo é um movimento baseado no conhecimento das artes 
passadas. Não destrói as escolas antigas, mas repele a 

continuação dessas mesmas escolas num século em que elas não 
têm mais razão de ser. Nasceu com fragmentação da forma. Era, 

pois, a continuação do impressionismo – a fragmentação da cor. 
(...) Veio depois a procura dos materiais puros, o cubismo 
integral, a reação geométrica, o volume. Agora volta-se 
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francamente à construção e à forma (reproduzido em AMARAL, 

2003, p. 418). 
 

 Nesta entrevista, Tarsila explica que o cubismo “é um 
movimento de invenção e não de cópia”.  A questão da arte como 
cópia era decisiva para o artista moderno. Tarsila parece responder 
ao naturalismo de Lobato: “O espírito moldado pelas formas 

antigas revolta-se, não vendo num quadro a representação mais ou 
menos realista de objetos, aos quais se acostumou. Para esses a 
pintura tem forçosamente de ser objetiva, deve representar alguma 
coisa”. Na frase seguinte que completa seu comentário sobre o 
mimetismo estético, ela comenta também a questão da autonomia 
da arte: “Eles não se lembram de que o artista tem direito de criar 
o seu quadro, de dar-lhe um organismo próprio, uma vida 
própria”. Na parte final da entrevista, a artista toca em outro ponto 

crucial para os modernistas: o desejo de se fazer uma arte 
brasileira. Os caipiras voltam ao centro de seu interesse: “Sou 
brasileira e vou estudar o gosto e a arte de nossos caipiras. Espero, 
no interior, aprender com os que ainda não foram corrompidos 
pelas academias” (p. 419). Contudo, Tarsila faz uma correção: 
“Pintar paisagens e caboclos do Brasil não é ser um artista 
brasileiro, como não é artista moderno aquele que realisticamente 
pinta maquinas e deforma figuras”. O jornalista é ainda mais 
provocador em suas perguntas: “Mas convém ao Brasil pesquisar o 
que se passa fora?”. Tarsila responde com outra pergunta: “Por 
que ignorar o que se passa no terreno artístico quando telegramas 
diários nos põem em contato com as nações mais distantes?”. O 
entrevistador retruca com uma afirmação: “Mas seria de novo cair 

na imitação da Europa”. Tarsila responde, utilizando novamente a 

palavra símbolo dos artistas vanguardistas do século XX, invenção: 
“Não. O cubismo liberta porque tem a vantagem de ser uma escola 
de invenção”. Mais provocador ainda, o entrevistador afirma: “Mas 
se é uma escola, deve escravizar”. Em sua última resposta, Tarsila 
diz a frase que a marcará para sempre: “O cubismo é exercício 
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militar”. Com esta frase, ela afirmava que o cubismo ou qualquer 
outra escola era apenas uma etapa: 

 

Não. Há leis gerais às quais não podemos escapar. Essas 
persistem. Como exemplo de liberdade cubista, chamo a atenção 
para dois nomes: Fernand Léger e Albert Gleizes. Esses artistas, 

submetendo-se às leis gerais, seguem caminhos completamente 
diferentes. O cubismo é exercício militar. Todo o artista, para ser 

forte, deve passar por ele (p.419, grifos meus).  
 

 Após esta última frase, o jornalista escreveu: “E despediu-
se de nós, num aperto de mão”. Nesta entrevista, Tarsila resume 
seu programa estético e antecipa as teses do Movimento 
Antropofágico, cujo Manifesto seria escrito por Oswald de Andrade 
apenas em 1928. Ela pretende fazer uma arte inspirada nos 

caipiras, mas sabe que só isto não a transformará numa pintora 

moderna. Quer continuar pesquisando o que se passa fora do 
Brasil, mas com liberdade para inventar. Estas questões podem 
soar paradoxais para o artista contemporâneo, mas elas 
atravessaram praticamente todo o século XX. A busca por uma arte 
nacional, mas com uma linguagem autônoma e moderna, mesmo 
ligada às tradições pictóricas europeias, tornou-se um objetivo 
quase compulsivo dos artistas. Este problema só foi resolvido 
quando deixou de ser encarado como um problema, mas os 
momentos mais tensos entre os grupos que seguiam determinadas 
tendências, deixaram marcas na história da arte brasileira, seja na 
disputa entre Monteiro Lobato e Anita Malfatti, em 1917, ou 
durante a I Bienal de Arte de São Paulo, em 1951, quando se 

digladiaram adeptos de uma arte realista, nacional e engajada e 
artistas que defendiam a nascente arte abstrata brasileira de 
tendência geométrica. As perguntas feitas à Tarsila em 1923 
refletiam as mesmas tensões que pairaram por décadas. A solução 

antropofágica de Oswald, apesar de engenhosa, não foi suficiente, 
pois as disputas pareciam não ter fim. Ao perguntar a Tarsila se 
pintar do modo cubista não seria cair na imitação da Europa, o 



192 | A Fazenda e a Filosofia 
 

jornalista do Correio da Manhã, naquele dezembro de 1923, repetia 
as dúvidas de sempre.  

 Apesar disto a década de 20 foi intensa para Tarsila. Visitar 
seu ateliê depois do retorno de Paris significava entrar em contato 
com o cubismo e com a enorme coleção de arte que trouxe da 
Europa. “Assim, para os próprios modernistas de São Paulo, a casa 

de Tarsila e suas obras eram, portanto, uma iniciação ao 
Modernismo de que tanto tinham ouvido falar – no caso daqueles 
que não podiam viajar regularmente para a Europa” (AMARAL, 
2003, p. 144). Na viagem a Minas Gerais realizada em 1924, Tarsila 
reencontra as cores que adorava quando criança. As cores dessa 
“fase pau-brasil” são puras, quase chapadas, sem a intenção de 
modelar ou criar volumes. São as cores da fazenda. Assim como 
sua pintura influenciaria o Movimento Antropofágico de 1928, ela 
influenciou o Manifesto Pau-Brasil que Oswald publicou em 1924. 

A influência reciproca entre o poeta e a pintora durou até o final da 
década.  
 Em 1924 ocorreu um fato inédito: a conferência-exposição 
de Blaise Cendrars, o poeta que acompanhou o grupo que fez a 
viagem a Minas. Ela foi a primeira exposição de artistas da Escola 
de Paris no Brasil: “Os colecionadores particulares, no caso Tarsila, 
Paulo Prado e D. Olívia Guedes Penteado, cederam obras de suas 
coleções, que foram comentadas pelo poeta” (AMARAL, 2003, p. 
157). Tarsila ficou feliz porque o poeta expôs três telas suas com 
outros modernistas, além de comentá-las. Assim, segundo Aracy 
Amaral, “pela primeira vez, o público de São Paulo via três obras 
de Léger, uma de Cézanne, um Gleizes, um Delaunay, três de 

Tarsila e três de Segall, com comentários do poeta, a refletir seus 
contatos íntimos com a vanguarda artística de Paris” (p. 157). Esse 

contato com Paris será sempre intenso, com idas e vindas 
constantes. Em setembro de 1924 Tarsila viaja novamente para a 
Europa, Oswald segue apenas em novembro. A relação é discreta, 
para não chocar a família Amaral. Namoram escondido. Tarsila 
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volta para o Brasil em março de 1925 para preparar sua tão 
desejada exposição em Paris, que ocorrerá em 1926.  

 Tarsila preparou tudo com cuidado. Retornou a Paris com 
a exposição quase pronta. Nesse ano também se casou oficialmente 
com Oswald. A Galerie Percier era uma “galeria de destaque no 
meio parisiense” (AMARAL, 2003, p. 229). As molduras foram 

criadas por Pierre Legrain (1889-1929), famoso artista e designer, 
que sempre buscou formas e materiais inventivos. Foi associado à 
Art Déco, em razão de uma postura decorativa fortemente 
influenciada pelo cubismo. O próprio nome do estilo (uma 
abreviação de arts décoratifs), faz referência à arte aplicada 
(design, decoração, mobiliário, etc.). Segundo sua biógrafa, Aracy 
Amaral (2003, pp. 231-232): 

 
Assim foi que às telas caracterizadas por um pós-cubismo 

revestido de encantadora magia se sobrepõem os trabalhos de 
Legrain (que, sem dúvida, em alguns casos interfere nas obras da 
pintora, pelo que vemos em rara fotografia da exposição do Rio 

de Janeiro de 1929, no caso de Manacá). O talentoso artista lança 
mão de materiais inovadores, em combinação de texturas 
diversas, típica do art déco. Assim vemos que realizou molduras 

em pergaminho, espelhos recortados, papelão ondulado, couro. 
 

 A biógrafa sugere uma associação entre as molduras de 
Legrain e as modernas assemblages, obras realizadas como 
colagens, onde são incorporados todos os tipos de materiais, desde 
papel, tecido, madeira, pedras ou qualquer objeto tridimensional. 
Aracy Amaral conclui que as molduras de Legrain, “pela liberdade 
de realização já constituíam, em si, uma criação à parte” (p.232). 

Tadeu Chiarelli (1999, p. 21) tem uma opinião diferente, baseado 
numa interpretação sobre o caráter objetual da pintura de Tarsila: 
“Sobretudo suas pinturas da fase ‘pau-brasil’ pedem para sair da 
tela, pedem para se realizar no espaço”. Chiarelli (p. 22) elogia a 
escolha de Tarsila: 
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Esse arranjo harmonioso entre moldura e tela de fato dava às 

obras de Tarsila (como bem observaram os franceses) o caráter 
de quadro-objeto, um tipo de trabalho que não se encaixava nem 
na categoria de pintura, nem de escultura. Se a artista depois 

retirou aquelas molduras – talvez cedendo às pressões daqueles 
que desejavam ver seus trabalhos mais adaptados ao gosto 
erudito –, isto não interfere em sua concepção original de 

perceber seu trabalho como um arranjo articulado entre tela e 
moldura, o que dava a essa primeira concepção um caráter 

dessacralizador em relação à arte erudita, que mesmo neste 
século entendia a pintura como a construção de um tempo e um 
espaço virtuais, para serem somente contemplados a uma 

determinada distância.  
 

 Aracy Amaral e Chiarelli concordam, contudo, na 
característica artesanal do trabalho de Tarsila. Para Chiarelli, “tudo 

ali repousa no bem-acabado de um bom trabalho manual” (p. 22). 

Para Amaral (p. 232), “essas molduras fornecem também uma 
indicação da importância que a pintora sempre atribuiu ao 
elemento decorativo – e neste particular fala alto sua feminilidade 
no ‘arranjo’ harmonioso de uma composição como na relação 
moldura-tela”. Tarsila foi uma moça que cresceu na fazenda, 
estudou em colégio de freiras, estudou com Pedro Alexandrino e 
ainda mantinha hábitos desse universo familiar e afetivo. Daí a 
constatação de Chiarelli (p. 23), que mesmo num momento tão 
radical de sua pintura, Tarsila ainda “mantinha em sua prática 
artística elementos vindos de universos alheios àquele da arte 
moderna, ou seja, o universo do artesão e o universo tradicional da 
mulher”. Chiarelli conclui que, agindo assim, Tarsila “resgatava 

para a arte moderna que tentava instaurar no país um substrato 
popular, preexistente no imaginário da sociedade e também no 
circuito artístico brasileiro”. A artista de Capivari incorporou a 
realidade física e humana do Brasil às linguagens de vanguarda. 

Esta conclusão é grandiosa e situa Tarsila como um dos marcos do 
modernismo brasileiro.   
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 A artista vivia um bom momento: sua exposição foi 
elogiada pelos críticos franceses e, enfim, se casaria com Oswald. 

Outra biógrafa de Tarsila descreve esse momento: 
 

Trazem de Paris a mobília da sala de jantar, que foi de Poiret e 
que lá figurou na “Exposição de Artes Decorativas” de abril a 
outubro de 1925. Trazem pratarias, cristais, vestidos, vinhos. O 

vestido de brocado e chamalote, fora usado pela mãe de Oswald. 
Agora usa-o Tarsila, depois de restaurado por Poiret. Paulo Prado 

e Olívia Guedes Penteado são padrinhos dela. Dele, é padrinho 
Washington Luís, já eleito presidente e que seria deposto com a 
Revolução de 30: a revolução que põe fim à República Velha e ao 

poderio político da aristocracia cafeeira paulista (GOTLIB, 1998, 
p. 132).  

 

 A Negra, de 1923, era a única da exposição de Paris que não 
fazia parte do período pau-brasil. Ela parece dialogar com os 

quadros antropofágicos que faria a partir de 1928, cujo ano é 
também um dos momentos decisivos para a análise da obra da 
artista. A partir de então sua pintura se transformaria novamente. 
Ela passará a criar imagens surrealistas, com formas inesperadas, 
frutos da imaginação mais livre da artista. Essa força quase 
selvagem da nova pintura da artista é captada por Oswald em seu 
“Manifesto Antropofágico”. A tensão sempre presente na obra de 
Tarsila é agora apresentada sem ambiguidades nas palavras de 
Oswald: “Só a antropofagia nos une. Socialmente. 
Economicamente. Filosoficamente” (reproduzido em “Antropofagia 
hoje?”, 2011, p. 27). Originalmente publicado na Revista de 
Antropofagia, de maio de 1928, esse Manifesto repercute até hoje. 

Oswald destaca o caráter antropófago do brasileiro, devorador de 
todas as culturas: a portuguesa, a africana, a de todos os 

emigrantes. Enfim, o “Outro”.  
 Há uma mudança no trajeto de Tarsila. Segundo Maria José 
Justino (2002, p. 83), “o movimento antropofágico acarreta uma 
mudança: não é mais a literatura o carro-chefe, agora é a pintura 
impelindo a literatura, através de uma incursão na antropofagia”. 
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O Abaporu, o homem que come, o antropófago, impressionou 
Oswald. A própria Tarsila conta: 

 

O movimento antropofágico de 1928 teve sua origem numa tela 
minha que se chamou Abaporu, antropófago: uma figura solitária 
monstruosa, pés imensos, sentada numa planície verde, o braço 

dobrado repousando num joelho, a mão sustentando o peso-pena 
da cabecinha minúscula. Em frente, um cacto explodindo numa 

flor absurda. Essa tela foi esboçada a 11 de janeiro de 1928. 
Oswald de Andrade e Raul Bopp – o criador do afamado poema 
“Cobra Norato” –, chocados ambos diante do Abaporu, 

contemplaram-no longamente. Imaginativos, sentiram que dali 
poderia surgir um grande movimento intelectual (2008, p. 722).  

 

 Tarsila, neste artigo chamado “Pintura Pau-Brasil e 
Antropofagia”, publicado em 1939, na RASM – Revista Anual do 
Salão de Maio, afirma que o movimento antropofágico teve uma 

fase pré-antropofágica antes mesmo do movimento pau-brasil, de 
1923: foi quando a artista, ainda em Paris, pintou a tela A Negra. 
Para Justino (pp. 83-84), “a antropofagia errava no ar, germinava 
desde o movimento pau-brasil. A obra Abaporu apenas realiza a 
explosão que estava latente. Por outro lado, é preciso ainda 
lembrar que a estrutura estética dessa mesma obra já estava dada 
na tela A Negra, embora na antropofagia a artista lhe empreste 
outras conotações”. Justino vai além: Tarsila se afastou do modo 
cubista. “A direção que a seduz agora é o surrealismo, mas não 
necessariamente a escola” (p. 84). Para Justino, ocorrem na obra 
de Tarsila desse período uma libertação do inconsciente, um 
automatismo psíquico sem a mediação da razão e um clima 

metafísico associado ao ambiente local.  
 Para Drummond, a mais elegante das caipirinhas fora 

jogada de brincadeira na festa antropofágica. Assim, ela não seria o 
eterno antropófago como foi Oswald. Fora jogada nessa festa. 
Pedro Nava, lembramos, tinha a mesma opinião do amigo poeta: 
“Se escrita e na sua forma literária o poema antropófago e a prosa 
antropófaga tinham sempre o perigo de andar na quina da piada – 
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já a sua expressão em pintura tinha uma seriedade e um tom 
trágico que fazem de Antropofagia 1929, da Negra 1923, da 

Floresta, de Sono e de Abaporu das telas mais ferozes de nossa 
arte”. Sua conclusão é primorosa: “Perto delas a deglutição do 
bispo Sardinha vira simples degustação de sorvete” (2013, p. 250). 
Nádia Battella Gotlib (1998, p. 152) tem a mesma opinião de Nava: 

“A força trágica dos quadros, proveniente, em parte, do mergulho 
no mundo estranho dos sonhos perturbadores, confere à obra de 
Tarsila o tom de misteriosa profundidade, distante do perigo da 
piada que pairava na prosa e na poesia da Antropofagia”. 
Curiosamente, Tarsila vive um período de calmaria. Retornaria à 
Paris, em março de 1928, para realizar sua segunda individual na 
Galerie Percier, com obras da fase antropofágica. Trabalha com 
Pierre Legrain novamente. Em julho a artista retornou. O ano de 
1929 seria marcado pela sua primeira exposição no Brasil. Em 

julho, foi realizada no Rio de Janeiro; em setembro, a exposição foi 
realizada em São Paulo. Foram apresentadas 35 telas do período 
artístico mais inventivo de Tarsila: de 1923 a 1929. As reações nem 
sempre foram positivas. Tarsila ouviu todos os tipos de 
brincadeiras, até as mais grosseiras. A pintura diferente de Tarsila 
provocou reações extremas. Na noite de abertura da exposição 
carioca, Oswald deu um soco no nariz de um visitante, após ouvir 
um comentário que não gostou. Brigas por causa de questões 
estéticas sempre acompanharam Oswald. Na I Bienal de São Paulo, 
em 1951, ele voltaria a brigar durante um debate.  
 Com o crack de Wall Street, que se espalhou pelo mundo, a 
economia brasileira acabou também sofrendo. Tarsila perde sua 

querida Fazenda Santa Teresa do Alto e separa-se de Oswald, 
apaixonado por Patrícia Galvão, a Pagu. Com o fim de 1929, 

terminava a época de riqueza de Tarsila e iniciava o período de luta 
para recuperar sua fazenda.  
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8. 1929 
 

 O verso de Drummond sobre Brás Cubas, considerado o 
homem mais rico da capitania, poderia também mirar o avô de 
Tarsila, José Estanislau do Amaral, apropriadamente apelidado de 
“o milionário”. Dono de várias fazendas e de quatrocentos 

escravos, ele diversificou seus negócios. Construiu o Teatro São 
José, em São Paulo, e o Hotel Internacional de Santos (AMARAL, 
2003, p. 32). São apenas dois exemplos do avô empreendedor da 
artista. É difícil imaginar que toda essa riqueza quase naufragou 
por completo em 1929. Nada indicava que as coisas poderiam 
mudar. Os ganhos dos anos anteriores pareciam demonstrar que a 
defesa do café estava garantida. O sistema criado pelo Governo 
Federal, o Governo de São Paulo e os cafeicultores parecia regular 
a oferta: “O Governo recebia o café para exportação nos ‘armazéns 

reguladores’ e autorizava sua remessa aos portos dentro de limites 
prefixados. Ao proprietário da mercadoria se dava um 
adiantamento pelo Banco do Estado de São Paulo, correspondente 
aproximadamente a 35% do valor do produto” (HOLANDA... [et 
al]. p. 451). Tudo parecia correr bem. Havia alternância de safras 
maiores e menores equilibrando a oferta, financiamento externo e 
– o que era mais perigoso – a possibilidade de uma grande safra 
para o ano de 1929/1930: “As razões desse fato eram as condições 
climáticas favoráveis e provavelmente a melhoria do trato dos 
cafezais, possibilitado pela boa disponibilidade financeira dos 
fazendeiros protegidos pela valorização [da moeda]” (p. 452). 
Tudo parecia caminhar bem até que em outubro estourou uma 

grave crise econômica mundial e os preços do café despencaram. 
Apesar dos pedidos dos cafeicultores por novos financiamentos e 

de moratória dos débitos existentes, o Governo Federal, encarnado 
pelo Presidente Washington Luís, ironicamente o representante do 
setor cafeeiro, optou por outro caminho: esperar. O Presidente 
tinha a expectativa de que as exportações aumentariam com os 
preços baixos, mas com a grave crise mundial, foi impossível 



João Coviello | 199 
 

vender a grande safra de 1929/30 e todo o café já armazenado (p. 
452). O Plano de Estabilização do Presidente não deu certo. Com as 

dificuldades do Banco do Estado de São Paulo, os financiamentos 
passaram a ser feitos pelo Banco do Brasil. Daí as viagens 
constantes de Tarsila ao Rio de Janeiro, na tentativa de renegociar 
as dívidas com o Banco Federal e recuperar a Fazenda Santa 

Teresa do Alto. Numa dessas viagens, em 1933, Tarsila conheceu 
seu quarto marido, o escritor Luís Martins. 
 O cenário era trágico: “No final da década oito produtos 
primários ainda representaram 90% em valor do total das 
exportações: café (cerca de 70% do total), açúcar, cacau, mate, 
tabaco, borracha, couros e peles” (HOLANDA... [et al.] p. 20). A 
quase totalidade dessa produção de café se encontrava em São 
Paulo, mais precisamente no Oeste Paulista, onde se localizava a 
fazenda de Tarsila.   

Em poucos meses, a vida de Tarsila sofreu grande 
transformação. No ano anterior pintara o celebre Abaporu, que 
estimularia Oswald a criar o Movimento Antropofágico. Era um 
presente de aniversário para o marido. Em março voltaria a Paris, 
onde faria sua segunda exposição na cidade. O retorno para o 
Brasil foi em julho, com a colheita do café em curso.  

A expectativa de todos era de uma grande safra no ano 
agrícola de 1929/30 e a Santa Teresa também contribuiria para 
que a produção brasileira fosse superior ao consumo mundial. A 
partir da safra de 1927/1928, com ajuda de financiamento externo, 
o Instituto do Café “reteve os excessos” e garantiu os preços 
mesmo “após uma queda transitória em meados de 1927” (p. 452). 

Este tipo de defesa começou a falhar e se complicou com a crise 
mundial. A Santa Teresa nunca mais seria a mesma.  

É possível imaginar o sofrimento de Tarsila, que nasceu e 
viveu no cafezal. O pé de café é bonito. Os frutos ficam presos nos 
galhos como jabuticabas. No momento certo se faz a derriça, um 
tipo de colheita manual que consiste em derrubar os frutos que 
estão no galho de uma vez só, normalmente sobre um pano.  



200 | A Fazenda e a Filosofia 
 

A grande arte, na época não mecanizada de Tarsila, era 
fazer a derriça no tempo certo e tomar o máximo de cuidado com o 

pé. Ou seja, não desfolhá-lo nem quebrar seus galhos. Isso exigia 
um grande número de trabalhadores. A derriça, contudo, era 
apenas uma parte do processo de produção de uma fazenda de 
café. Outro grupo rastelava os grãos caídos no chão após a derriça, 

com o objetivo de amontoar o café. Outros trabalhadores entravam 
em ação para “abanar” os grãos, como se diz na linguagem dos 
produtores o ato de peneirar os frutos para cima, com a finalidade 
de separar folhas e impurezas. Após todo esse ritual, os grãos eram 
conduzidos para um local chamado terreirão, onde eram lavados 
em caixa de alvenaria e espalhados para secagem, ensacamento e 
armazenamento.  

Tarsila, que conhecia cada detalhe desse processo, deve ter 
tido grandes dificuldades após a crise de outubro de 1929. Com a 

interrupção da venda e do financiamento, um grande problema foi 
o que fazer com o pé que não parava de florir. Toda a ciência 
cafeeira desenvolvida há décadas desmoronou. Sem a derriça, os 
frutos maduros caiam, alguns germinavam e novos pés cresciam 
ao lado de outros. Sem as podas constantes, estabelecendo a 
distância necessária entre os pés, o caos se instalou na Fazenda 
Santa Teresa.  

  
9. A vida “pós-fazenda” 

 
Na expressão de Sergio Miceli (2012, p. 128), Tarsila era 

uma “herdeira problemática”.  Sua família não era apenas 

abastada, era também influente e com grande poder político. Miceli 
explica que  

 
Tarsila teve de superar os reveses de um primeiro casamento 
apressado e malsucedido, engatados ao desafio de educar sozinha 

a filha, fruto desse mau passo, constrangida ainda a enfrentar os 
irmãos homens nas transações de herança familiar na condição 
de irmã sobrevivente (p. 124). 
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 Miceli se lembra das duas irmãs que Tarsila perdeu, mas 
que acabou por legar “uma posição confortável junto aos pais e aos 

cinco irmãos, tornando-a, a um tempo, a favorita e única filha 
mulher e a pretendente trunfada no rateio das fazendas e nas 
demais transições requeridas pela sucessão do patrimônio 
familiar” (p. 129). Tarsila teve o primeiro casamento desfeito e 

tornou-se mãe separada. Isto a obrigou conquistar autonomia. A 
união com Oswald de Andrade acabou tendo um papel estratégico. 
Miceli (2001, pp. 96-97) explica essa união: 

 
O casal formado pelo poeta Oswald de Andrade e pela pintora 
Tarsila do Amaral é a encarnação mais perfeita e acabada do 

estilo de vida dos integrantes dos círculos modernistas, obcecados 
ao mesmo tempo pela ambição de brilho social e pela pretensão 
de supremacia intelectual. O fato de ambos pertencerem a 

famílias abastadas da oligarquia e de poderem viver às custas das 
rendas provenientes da especulação imobiliária com terrenos 

onde se edificariam os futuros bairros elegantes da cidade de São 
Paulo e dos lucros derivados da exportação de café lhes assegurou 
o capital necessário para que pudessem se impor como modelos 

requintados de importadores tanto no âmbito do consumo de 
luxo como no tocante a investimentos culturais.  

 

 As constantes viagens a Paris duraram uma década. Lá, 
Tarsila e Oswald exercitaram “um estilo de vida ostentatório onde 
mal se consegue discernir o que é empenho intelectual daquilo que 
diz respeito à importação de símbolos de prestígio social” (p. 97). O 
casal frequentou peças de teatro, espetáculos de balé, reuniões dos 
círculos diplomáticos, visitas a ateliês, etc. Miceli avança em sua 

análise para mostrar uma aparente contradição contida na 
formação do ideário modernista, no qual o casal Tarsiwald é o 
principal representante: 

 

O acesso dos modernistas às frentes de vanguarda europeias por 
força de sua proximidade social aos círculos intelectualizados da 
oligarquia foi, paradoxalmente, a condição que lhes permitiu 

assumir o papel de inovadores culturais e estéticos no campo 
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literário local, tomando a dianteira no processo de “substituição 

de importações” de bens culturais... (2001, p. 98).  
 

 A contradição está em definir como essas mudanças foram 
geradas, principalmente em relação ao processo de legitimação, a 
começar pela imprensa, que detinha, segundo Miceli, o monopólio 
da consagração (p. 98). Uma possível resposta está na 

demonstração de que as mudanças introduzidas pelos modernistas 
de 22 foram feitas de maneira independente das demandas 
intelectuais do período. A exatidão desta resposta está relacionada 
ao meio cafeeiro em que viviam alguns dos principais atores 
envolvidos no trabalho de renovação intelectual do período. Outro 
comentário de Miceli (p. 97), poderá servir de conclusão para esta 
questão, mas ele aponta ainda mais para o cenário contraditório 
das relações que envolviam os modernistas: 

 
Os “feitos” dos escritores modernistas em matéria de decoração, 

de vestuário, de ética sexual etc. inscrevem-se com maior acerto 
na história da importação dos padrões de gosto da classe 
dirigente ligada à expansão do café do que na história da 

produção intelectual. As viagens à Europa, o aprendizado dos 
modelos estéticos e éticos de vanguarda, as formas requintadas 
de consumo, tudo isso impregna as obras dos escritores 

modernistas que dependiam das prodigalidades dos mecenas que 
mantinham salões na capital do estado. Embora alguns dentre os 

escritores modernistas tenham se tornado mais tarde 
semiprofissionais da produção literária e artística, as obras da 
primeira leva se destinavam a um círculo bastante reduzido de 

iniciados, pertencentes a famílias abastadas da oligarquia local, e 
que detinham as chaves para decifrar tais obras.  

 

 A crise do setor exportador em 1929 contribuiu ainda mais 
para o final da República Velha, termo ainda muito usado, apesar 
da utilização cada vez mais frequente de Primeira República. A 
Revolução de 1930 representou não só a derrota política do grupo 
social de Tarsila, como a ascensão de oligarquias que já eram 
dissidentes antes mesmo da queda dos preços do café. A imensa 
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fortuna de Tarsila se desfez e a obrigou a viver de forma 
inteiramente nova. Sem Oswald e a Fazenda, a artista realizou uma 

viagem à União Soviética, em 1931, seguida de uma exposição em 
Moscou. Antes disso, Tarsila tentou trabalhar. Foi nomeada como 
conservadora da Pinacoteca do Estado de São Paulo, mas foi 
demitida tão logo Getúlio Vargas assumiu o poder. Se as coisas não 

iam bem na vida pessoal no complicado ano de 1930, ainda assim 
Tarsila participou de três importantes exposições: com outros 
artistas de sua geração, participa em Nova York, da primeira 
mostra oficial de arte brasileira a incluir os modernos; participa 
também de uma marcante exposição na Casa Modernista, 
projetada pelo arquiteto Gregori Warchavchik (1896-1972); e, por 
fim, participa de uma grandiosa exposição da Escola de Paris, 
trazida pelo artista e colega de École, Vicente do Rêgo Monteiro 
(1899-1970). Participaram nessa impressionante exposição, além 

de Tarsila e Monteiro, Picasso, Miró, Braque, Gleizes, Juan Gris, 
Léger, Lhote, Dufy etc.  
 Nesse período, Tarsila conhece seu novo companheiro, o 
médico e militante político Osório César (1895-1979), que 
desenvolve com pacientes psiquiátricos do Hospital do Juqueri, um 
pioneiro trabalho de uso da arte como recurso terapêutico. Em 
1929 Osório publicou A expressão artística dos alienados, com 
grande influência da psicanálise. Com ele, Tarsila faz a última 
viagem para a Europa. Passam por Berlim e chegam a União 
Soviética, onde expõe, em Moscou, uma parte considerável de sua 
obra. É um momento diferente. Chega a trabalhar como operária. 
Participa, com um grupo de amigos parisienses, da construção de 

casas para artistas: “Durante quase dois meses Tarsila chegou 
diariamente à construção, para executar seu trabalho de pintor de 

paredes” (AMARAL, 2003, p. 349). Com Osório, Tarsila, sempre 
curiosa, vive experiencias diferentes daquelas vividas nos salões 
parisienses durante a década anterior. No final de 1931, retornam 
ao Brasil. No ano seguinte, Tarsila é presa por causa de sua viagem 
a União Soviética e por causa da participação em reuniões de 
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grupos de esquerda. A influência de Osório é clara: faz palestras 
sobre a arte gráfica soviética e pinta dois quadros famosos, por 

causa do conteúdo social, Operários e Segunda Classe, 
consideradas os primeiros com esse teor no Brasil. Viaja 
constantemente ao Rio de Janeiro, na tentativa de recuperar sua 
fazenda. Lá conhece seu quarto companheiro, Luís Martins. Sua 

pintura mudou definitivamente. Tarsila precisava de dinheiro, para 
tanto passou a pintar retratos sob encomendas e a escrever artigos 
para jornais.  
 Em suas memórias, Martins escreve que, quando conheceu 
Tarsila, sua fazenda estava hipotecada, vestia-se sem nenhum luxo, 
mas “conservava ainda uma surpreendente, radiosa e espetacular 
beleza” (2010, p. 29). A vida foi seguindo entre São Paulo e Rio, 
entre a enorme papelada de documentos destinados a salvar a 
fazenda. Ela tinha que tratar com o Banco do Estado de São Paulo e 

com o Governo Federal. Além disso, cuidava dos negócios do pai. 
Martins conta como foi lidar com a fazenda, depois de devolvida à 
sua proprietária: 

 
Depois de tantos anos sob a administração do credor hipotecário, 

que a exercia naturalmente por intermédio de prepostos 
subalternos, a situação da fazenda não parecia nada florescente. 

O cafezal, malcuidado, produzia muito pouco – e além disso, os 
preços das safras eram baixos. De qualquer forma, como os 
fornecimentos eram feitos a crédito e o pagamento dos colonos 

sob o regime de “terça”, fazia-se por meio de “ordens” (vales) a 
descontar no armazém de “seu” Bruno, a fazenda poderia ir-se 
aguentando até a safra, se não fosse a tal granja, insaciável 

sorvedouro de dinheiro. Tarsila empenhou as joias, e até o seu 
lindo faqueiro de Puyfrorcart foi para o “prego”, mas isto não 
bastava (p. 37). 

 

 Martins reconhece que Tarsila era muito inteligente, mas 

ingênua nos negócios. A cada ano a dívida da fazenda aumentava. 
Para lá levou sua coleção de quadros, seus móveis, suas louças. Lá 
estava também seu enorme piano. Contudo sua arte ainda era 
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incompreendida. Martins explica com detalhes as dificuldades da 
artista: 

 

Para se ter uma ideia de como as manifestações mais ousadas da 
pintura de vanguarda eram pouco consideradas e valorizadas, 
basta dizer que Tarsila tinha em casa, amontoadas, todas as telas 

da fase Pau-brasil e Antropofagia – que seriam disputadas depois 
a peso de ouro – pois ninguém daria um centavo por elas. Para 

ganhar algum dinheiro, ela fazia retratos acadêmicos dos 
convencionais de Itu, copiados de fotografias e destinados ao 
Museu Republicano da cidade, por encomenda de seu diretor, o 

eminente historiador Afonso de Taunay (p. 45). 
 

 Luís Martins, também crítico de arte, reconhece que todos 
se defendiam como podiam. Di Cavalcanti e Portinari também 
faziam retratos de grã-finos. Os artistas do grupo de Volpi 

exerciam outras atividades para viver. “Em geral – conclui Martins 
–, as pessoas de posses preferiam ostentar em seus salões uma 
paisagem de Almeida Júnior, ou uma natureza-morta de Pedro 
Alexandrino” (p. 45). Nesses anos, a arte que se vendia era a arte 
acadêmica.  
 Em carta de 28 de dezembro de 1950, durante sua grande 
retrospectiva realizada no Museu de Arte Moderna de São Paulo – 
MAM, Tarsila relata a Luís Martins, com animação, que algumas 
telas foram vendidas e que existiam pretendentes para outras. Em 
1951, porém, separa-se de Luís Martins. No mesmo ano é 
selecionada, e não convidada, pelo júri da I Bienal de São Paulo. 
Tarsila seguiu o regulamento, “com toda a modéstia”, segundo 
Aracy Amaral (2003, p. 392). Em 1961, Tarsila vende sua fazenda. 

A partir de então seus quadros passam a ser disputados e a artista 
é homenageada com Sala Especial na VII Bienal de São Paulo, de 
1963, e participação especial na XXXII Bienal de Veneza, de 1964. 

Em 1969, Aracy Amaral organiza uma grande retrospectiva, 
Tarsila: 50 anos de Pintura, no Museu de Arte Moderna do Rio de 
Janeiro – MAM e no Museu de Arte Contemporânea da USP – MAC. 
São apresentadas mais de 600 obras, acompanhadas de um 
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volumoso catálogo, cuidadosamente elaborado com grande fortuna 
crítica.  

 No dia 17 de janeiro de 1973, Tarsila falece em São Paulo, 
longe das fazendas de sua infância.  
 
10. Conclusão: Tarsila e Almeida Júnior 

 
 Em momento de grande dificuldade financeira, o pai de 
Tarsila fez a doação oficial do quadro O Violeiro à filha. O 
documento foi devidamente registrado em cartório no ano de 1938. 
O presente fora dado a Tarsila no ano de 1906, sete anos após a 
morte de seu autor, Almeida Júnior, e no mesmo ano em que a 
moça Tarsila casou-se, sem namoro, com um primo que pouco 
conhecia, três meses depois de voltar do período de estudo no 
Sacré-Coeur de Barcelona. Para Sérgio Miceli (2003, p. 125), o 

gesto do pai ao presentear a filha com o quadro de Almeida Júnior 
é simbólico, é um “sinal de assentimento da autoridade paterna às 
suas veleidades artísticas”. O ano de 1906 é o mesmo em que 
Tarsila começou a se interessar pelo desenho e pelas cópias de 
santinhos. A ligação de Almeida Júnior, nascido em Itu, com 
Tarsila, nascida em Capivari, é mais intensa e sensível do que 
parece. As duas cidades são relativamente próximas. Hoje, com 
boas estradas, nem percebemos a distância.  

Com o quadro de Almeida Júnior, Tarsila venceu um 
momento difícil de sua vida, e possibilitou comprar a casa na qual 
viveu por muitos anos. Quem conta é seu  companheiro, o escritor 
e crítico de arte Luís Martins: 

Em 1940 era interventor em São Paulo o Sr. Adhemar de Barros. 

Foi ele quem adquiriu de Tarsila o Violeiro, de Almeida Júnior, 
para o Museu do Ipiranga. As negociações se fizeram por 

intermédio de uma tia da pintora, que se dava com o interventor; 
e o preço da transação foi de 30 contos de réis (MARTINS, 2010, 
p. 40). 
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 Foi dessa forma que Tarsila comprou a casa da Rua Caiubi, 
no bairro das Perdizes. Segundo Luís Martins, ela era pequena e 

desconfortável. Ficava numa ladeira íngreme e não calçada. Em 
dias de chuva, “os motoristas de táxi recusavam-se a descê-la”. Os 
dois viveram lá até 1951, intercalando com frequentes idas a 
Fazenda Santa Teresa do Alto, já recuperada.  

 Martins foi o último companheiro de Tarsila. Quando se 
conheceram, em 1933, ela tinha quarenta e sete anos, ele vinte e 
seis. Os Amaral, segundo Ana Luisa Martins (2010, p. 19), evitavam 
ir a Santa Teresa, e “jamais souberam direito de que maneira 
designá-lo; em geral se referiam a ele – a voz meio tom mais baixa 
– como ‘o homem que vive com Tarsila’”. A separação foi 
complicada. Depois de quase vinte anos juntos, Luís Martins, em 
1952, separa-se de Tarsila para se casar com a filha de uma prima-
irmã da artista, dezessete anos mais jovem que ele. Não é difícil 

concluir que a família Amaral considerou esse fato mais um 
escândalo envolvendo Tarsila.  
 O vínculo de Almeida Júnior com os modernistas é 
explicado por Gilda de Mello e Souza (2007, p. 255): 

 
Não é possível entender bem a pintura brasileira anterior ao 

Modernismo sem uma referência à sua situação, que ajudou a 
suprir a monumentalidade das obras, a renovar os assuntos e as 

personagens, a vincular organicamente as figuras ao ambiente e 
talvez reformular o tratamento da luz. É com ele que pela 
primeira vez o homem brasileiro ingressa na pintura. Seu mérito 

principal não deriva de ter pintado o caipira. 
  

 Mello e Souza tenta mostrar que Almeida Júnior não era 

um pintor convencional, pois de outra forma, o caipira “teria se 

transformado apenas num figurante a mais da nossa pintura”. O 
grande mérito de Almeida Júnior, segundo ela, foi “surpreender a 
verdade profunda de uma nova personagem; não apenas a 
aparência externa, os traços do rosto ou a maneira peculiar de se 
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vestir, mas a dinâmica dos gestos...”. Essa acuidade de observação 
é valorizada por Mello e Souza. 

 Tarsila e Almeida Júnior, contudo, parecem ter uma ligação 
infinita. Domício Pacheco e Silva (2013, p. 88), explica que foi na 
fazenda da avó de Tarsila que Almeida Júnior teria tido “os 
primeiros contatos com sua futura amante, mulher de seu futuro 

assassino”. Era o ano de 1886 e a fazenda era, provavelmente, a 
Sertão, de onde o avô paterno de Tarsila, que morreu em 1880, 
comandava seus negócios; mas poderia ser a São Bernardo, onde 
Tarsila nasceu e cresceu, pois ficava perto de Capivari. Pacheco e 
Silva afirmam que a fazenda onde aconteceu o casamento no qual 
estavam Almeida Júnior e uma das convidadas, Maria Laura do 
Amaral Gurgel, ficava nas imediações de Capivari. É possível que 
Tarsila, recém-nascida, estivesse no terreiro da fazenda, onde as 
festas eram realizadas: 

 
Logo depois da cerimônia, o pintor tomou emprestado da noiva o 

véu de tule francês, os botões de laranjeira e a grinalda branca. A 
seguir, conseguiu que a convidada Maria Laura do Amaral 
Gurgel, aos 15 anos, já casada e mãe de um bebezinho, posasse 

para ele como modelo. E com o material emprestado ele 
transferiu para a tela (que chamou de A noiva) a expressão 

serena e doce do rosto da jovem, utilizando tonalidades próximas 
de branco, em contraste com o castanho dos cabelos adornados 
por pingentes esverdeados. A partir desse momento, conforme 

sustentam as fontes familiares lideradas pela neta Diva Pereira 
Mendes, começou a germinar o romance proibido (PACHECO e 
SILVA, 2003, p. 88). 

 

 Obrigada a casar com doze ou treze anos, Maria Laura 
escondeu-se sem sucesso. O casamento com Juca Sampaio foi 
lavrado em cartório, com a noiva vestindo o uniforme escolar. 
Anos depois, quando Almeida Júnior estava de costas, Juca, 

enfurecido, o esfaqueou acima da clavícula, com tanta força e ódio 
que os dois caíram no chão.  
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 É possível imaginar o tamanho do escândalo que atingiu a 
família Amaral e seu posterior abafamento, já que o “grave 

acontecimento envolvia famílias paulistas de respeito e prestígio” 
(PACHECO E SILVA, 2003, p. 137). Melhor, então, encobrir a 
vergonha. É possível, também, imaginar os sussurros subterrâneos 
sobre o caso, que acompanharam a família por décadas. O mesmo 

aconteceu com Tarsila, vítima de tantos sussurros e tantos 
julgamentos. 
 O que também aproxima os dois pintores é a representação 
de um tipo que interessava a ambos. Se Almeida Júnior precisou 
retratar expoentes da aristocracia cafeeira, pintou também 
“homens que, em São Paulo, ocupavam as duas extremidades da 
escala social: o caipira e o dono da terra” (PACHECO e SILVA, 
2003, p. 146). Almeida Júnior pintou, na feliz expressão do 
pesquisador, “o cotidiano de uma residência enriquecida pelo café” 

e a “pobreza da zona rural cafeeira, a rusticidade do forno de 
barro, entre paredes levantadas com taipa em pau a pique”.   
 Retornamos, então, às questões expostas na Introdução 
deste capítulo, tão bem formuladas por Clement Greenberg e 
Antônio Candido: devemos ver uma obra apenas como pintura ou 
verificar qual a influência exercida do meio social sobre essa obra 
de arte? A preocupação de Tarsila, Lobato e Almeida Júnior com o 
caipira, mostra que estes artistas moldaram, de alguma forma, 
nosso modo de vê-lo. Eles contribuíram para a criação de um 
imaginário que nos acompanha até hoje. Neste caso, parece que a 
obra de arte exerceu alguma influência sobre o meio.  

Antônio Candido foi um dos primeiros a pesquisar o 

universo do caipira. Suas investigações começaram em 1947. Em 
1954, Os parceiros do Rio Bonito foi apresentado como tese de 

doutoramento em Ciências Sociais na Universidade de São Paulo – 
USP. Após dez anos, em 1964, ela foi publicada em livro. Essa 
pesquisa representou, a partir de então, um importante 
documento sobre um grupo com papel significativo na formação 
social do país. Num pequeno e tardio texto, chamado “Caipiradas”, 
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Candido (1993, p. 249) resume de forma clara o que a cultura do 
caipira representa: 

 

Aliás, a cultura do caipira não é nem nunca foi um reino 
separado, uma espécie de cultura primitiva independente, como a 
dos índios. Ela representa a adaptação do colonizador ao Brasil e 

portanto veio na maior parte de fora, sendo sob diversos aspectos 
sobrevivência ao modo de ser, pensar e agir do português antigo. 

Quando um caipira diz “pregunta”, “a mo’que”, “despois”, 
“vassuncê”, “tchão” (chão), “dgente” (gente), não está estragando 
por ignorância a língua portuguesa; mas apenas conservando 

antigos modos de falar que se transformaram na mãe-pátria e 
aqui. Até o famoso “erre retroflexo” o “erre de Itur” ou “de 
Tietêr”, que se pensou devido a influência do índio, viu-se depois 

que pode bem ter vindo de certas regiões de Portugal.  

 
 Para Candido, o caipira é “um homem que manteve a 

herança portuguesa nas suas formas antigas”, mas que sofreu 
transformações, tornando-se, ao mesmo tempo, produto e agente 
“muito ativo de um grande processo de diferenciação cultural 
própria”. Candido, muitos anos depois, parece responder aos 
argumentos que Monteiro Lobato apresentou em Urupês. Lobato 
escreve sobre o desinteresse do caipira em saber se vivemos numa 
república ou numa monarquia; Candido conta uma história 

parecida, que revela como o “tempo” do caipira corre mais devagar 
e o quanto é impreciso com datas:  

“Como vai o imperador?”, perguntou-me em 1948 o nonagenário 
nhô Samuel Antônio de Camargo, nascido no Rio Feio, atual 
Porangaba. “Vai bem”, respondi. E ele, com uma dúvida: “Mas 

não é mais aquele veião de barba?’. E eu: “Não, agora é outro, 
chamado Dutra” (p. 250). 

 

 Essa lentidão no modo de vida do caipira irritou Lobato Em 
compensação, Candido explica que “no quadro da sua cultura o 
caipira pode ser extraordinário”, pois ele é capaz “de sentir e 
conhecer a fundo o mundo natural, usando-o com uma sabedoria e 
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uma eficácia que nenhum de nós possui”. Ele conta outra história 
que – imaginamos – também poderia encantar Tarsila: 

 

No ano de 1954, na zona rural de Bofete, eu me atrasei para um 
encontro com nhô Roque Lameu, marcado para as dez horas. O 
meu relógio indicava dez horas e quinze minutos e eu comentei 

que estava desacertado. “Está pouca coisa”, disse ele, “porque 
pelo sol deve ser nove e meia”. Quando dali a pouco acertei o 

relógio, vi que estava adiantado 45 minutos, e que o velho caipira 
não apenas calculara a hora com absoluta exatidão, mas achava 
que três quartos de hora não era coisa apreciável, além de não me 

corrigir, com a constante polidez do caboclo, lembrando que, ao 
contrário, eu tinha chegado antes da hora marcada (p. 250).  

 
O caipira é, portanto, fruto de uma longa tradição. Tarsila 

teve a sensibilidade de perceber tal importância. Os pares de sua 

classe também o cultuavam, mas nela não havia a ambiguidade de 
associá-lo como contrário ao progresso e, ao mesmo tempo, como 
possuidor das raízes do povo. 
 Tarsila esteve sempre atenta às transformações do 
ambiente cultural e social do país, mas é difícil não considerá-la 
como fruto de “um determinado meio social em determinado 
tempo”, como a descreveu Aracy Amaral (2003, p. 17). A biógrafa 
acrescenta ainda que Tarsila foi neta e filha de “fazendeiros 
abridores de lavouras novas”, e pertencia a uma sociedade 
patriarcal e autoritária (p. 25). Essa sociedade, fundada no poder 
da terra e no poderio do café chegaria ao fim com a Revolução de 
1930.  

Curiosamente, foi com a aproximação da cultura francesa, 

que Tarsila se tornou mais atenta ao mundo do homem simples 
brasileiro. É em Paris que pinta A negra, em 1923, uma das 
primeiras representações pictóricas na qual o negro é protagonista; 

e faz a virada social em sua pintura, no início dos anos 1930, em 
sua última e derradeira estadia na capital das artes daquele 
momento histórico. Não se furtou em vender parte de seu acervo, 
colecionado por anos, para financiar a viagem à Europa na 
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companhia de Osório César. Esse desprendimento sempre foi 
apontado como um traço de sua personalidade. Até a morte da 

artista em 1973, Luís Martins a visitou cada quinze dias. A amizade 
continuou após o fim do casamento. O mesmo se pode dizer de 
Oswald, sempre carinhoso com Tarsila. Até morrer, em 1979, 
Osório César sempre se emocionava ao falar da companheira. 

A artista era, sim, descendente de Brás Cubas, como cantou 
o poeta. No capítulo dedicado à família Cubas, publicado na obra 
Genealogia Paulistana, escrita por Luiz Gonzaga da Silva Leme, o 
avô e o pai da artista são citados (1965, p. 208). Silva Leme, que 
publicou sua monumental pesquisa entre 1903 e 1905, começa sua 
descrição com a chegada de Martim Afonso de Souza, donatário da 
Capitania de São Vicente, em 1532. Com ele, veio também o 
cavaleiro fidalgo Brás Cubas, natural da cidade do Porto, que 
começou sua família na então Colônia Portuguesa. Silva Leme 

explica que esse primeiro grupo, quando desembarcou pela 
primeira vez na praia de Bertioga, já encontrou dois portugueses 
que lhe serviram de interpretes, João Ramalho e Antonio 
Rodrigues. Ambos viviam com filhas de caciques indígenas. Assim 
também viveriam os primeiros povoadores da capitania. O 
genealogista obteve, em antigos documentos, “os nomes desses 
portugueses, que, casando com as ditas índias, procriaram essa 
raça audaz e belicosa de sertanistas e bandeirantes, que, 
explorando os longínquos sertões, foram plantar os marcos que 
atestam a vastidão de nossa pátria” (1965, p. 1). Esse momento 
fundador estava agora registrado, por isto Silva Leme começou seu 
trabalho genealógico com a “notícia” sobre a ligação, dos primeiros 

portugueses que aqui chegaram, com as filhas dos caciques das 
tribos que se espalhavam nas vizinhanças dos povoados que 

seriam fundados. Tarsila acreditava nesse passado glorioso e 
também espalhou tal notícia. Os fazendeiros produtores de café 
tinham agora motivos de orgulho, sem a ambivalência que o 
cruzamento da raça europeia com a indígena sempre provocara. O 
próprio Monteiro Lobato reabilitou o Jeca Tatu, ao valorizar a 
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mitologia rural a partir de 1917. O objetivo dos artistas, para o 
antigo fazendeiro do Vale do Paraíba, será agora mergulhar na 

alma do povo, frequentá-lo, conviver com ele, impregnar-se de 
suas crenças, ouvir suas histórias e sair dele “cheios de ideias, de 
formas, de coragem, de inspiração” (2008, p. 37). Procedamos 
assim, pede Lobato, pois “a fonte de água pura é uma só, e a 

mesma, na Grécia, na França, na Rússia e no Brasil: o povo”. 
Talvez chocado com a I Grande Guerra que acontecia na Europa, 
Lobato se declara ao Jeca, que antes criticara veementemente: 
“Salve, amigo, só tu neste paraíso dos xaropes és como o pau de 
lei: casca mole por fora, cerne que machado não morde por dentro. 
Só tu neste embaubal é cabiúna, Jeca” (2008, p. 378). Ao associá-lo 
à madeira tão nobre, a cabiúna, num mundo repleto de embaúbas, 
cuja folhas são ásperas como lixas e seus troncos são 
frequentemente habitados por formigas, Lobato repete o mesmo 

elogio que Tarsila fará depois. O caipira tornara-se, enfim, herói.  
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O que há de errado com a Vaquejada? 
 

Luís Carlos Silva de Sousa  

 
 

1.Introdução 
 
A vaquejada nasceu como prática de manejo habitual do 

gado na caatinga brasileira, com raízes culturais vinculadas à 

fazenda. Nos últimos anos houve forte oposição a esta prática por 
parte de defensores dos direitos dos animais: a vaquejada seria 
uma crueldade com animais não humanos, bois e cavalos. Em 2016 
a questão foi posta em evidência em nível nacional, através de 
discussão de Projetos de lei e PEC. Há aqui uma ampla discussão 
ainda em curso, que envolve questões jurídicas, econômicas, 
culturais e morais. 

Veterinários se dividem quanto à consideração de 
sofrimento dos animais na vaquejada. Ativistas do direito animal 
consideram não apenas inconstitucional a regulamentação da 
prática - e isto não apenas em torneios -, mas também imoral. Por 
outro lado, criadores e vaqueiros entram na arena política com 

argumentos sobre a tradição cultural e a importância econômica da 

vaquejada. Uma questão frequente, em contrapartida crítica ao 
argumento econômico-cultural dos defensores, seria a seguinte: 
quem ganha mais com rodeios e vaquejadas, os peões ou os 
fazendeiros? 

Proponho examinar a questão, porém, a partir do enfoque 
bioético. A hipótese seria a de que a discussão pode ganhar algum 
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contorno mais claro se considerarmos qual o alcance dos direitos 
dos animais, e isto tem a ver com a crítica corrente de "especismo" 

(superioridade da espécie humana sobre "animais não humanos"), 
formulada, por exemplo, pelo filósofo utilitarista Peter Singer. Daí 
a pergunta: o que há de errado com a vaquejada?  

 

2.Nota sobre a vaquejada nordestina no Brasil Colonial 
 
Não resta dúvida de que a vaquejada foi, já em sua origem, 

uma das marcas do Nordeste, embora também seja ainda hoje 
praticada noutras regiões do Brasil. A vaquejada nasceu no sertão 
nordestino entre os séculos XVII e XVIII, no período do Brasil 
Colonial. O vaqueiro representa uma das figuras características da 
atividade pecuarista colonial e, historicamente, está relacionado 
com o processo de colonização no ciclo da cana. O aumento da 

população bovina gerou problemas para os plantadores de cana-
de-açúcar no litoral: o gado ocupava um espaço originalmente 
destinado ao desenvolvimento da economia açucareira. Com isso a 
Coroa Portuguesa proibiu a criação de gado na faixa de terras de 
oitenta quilômetros entre o litoral e o interior. Assim, houve um 
deslocamento progressivo da pecuária para o interior da região 
Nordeste, rompendo inclusive os limites o Tratado de Tordesilhas. 

No processo de expansão do território os vaqueiros 
coordenavam as atividades do gado e comandavam os peões, 
garantindo uma economia criatória paralela à economia 
açucareira. Na verdade, a economia criatória foi um fator 
fundamental para a penetração e a ocupação do interior brasileiro. 

Entretanto, como observou Celso Furtado (1968, p. 62), “foi a 
separação entre as duas atividades econômicas – a açucareira e a 

criatória- que deu lugar ao surgimento de uma economia 
dependente na própria região nordestina.”. De fato, as duas 
economias eram radicalmente diferentes. A atividade pecuarista ou 
criatória desenvolvia relações sociais e econômicas que se 
diferenciava do sistema de plantation – este feito em grandes 
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fazendas produtoras de um único produto, utilizando mão de obra 
escrava e voltada para o comércio exterior. 

A criação de gado no interior nordestino, por sua vez, 
tornou-se pouco a pouco uma atividade de subsistência, como 
fonte de alimentos e de uma matéria-prima para quase tudo – o 
couro. A fixação no sertão nordestino exigia a agilidade do 

vaqueiro. De início a vaquejada marcava uma necessidade: reunir o 
gado, separar aquele que estava contaminado, com bicheira etc. As 
fazendas de pecuária bovina extensiva desse período não eram 
cercadas. Depois da estação chuvosa, em geral no mês de junho, os 
fazendeiros faziam as chamadas “pegadas de boi” ou “festas de 
apartação”: dezenas de vaqueiros se reuniam para recolherem os 
bois que estavam misturados com os dos vizinhos, ou 
simplesmente separando os que seriam comercializados, castrados 
ou ferrados (FELIX e ALENCAR, 2011, p. 2). 

Os bois que fugiam do rebanho e resistiam ao chamado do 
vaqueiro durante a apartação eram chamados de “barbatões” ou 
“marueiros”. Cumpria ao vaqueiro habilidoso “pegar no mato” o 
boi arisco. Este era puxado pela cauda do animal, derrubado e 
trazido à fazenda. Daí o nome “pegada de boi”: a prática de pegar o 
boi no meio da caatinga (o que exigia uma vestimenta própria do 
vaqueiro, a enfrentar uma vegetação cerrada), com pouco espaço 
de manobra em seu cavalo e sem laço. A prática conferia respeito e 
fama para os vaqueiros e seus cavalos. Foi somente com o tempo 
que a vaquejada passou a representar o encerramento festivo de 
um período de trabalho. Os senhores de engenho passaram a ver a 
vaquejada como um passatempo para suas mulheres e filhos, 

tornando o momento festivo em esporte.  
Em tempos atuais, já como atividade esportiva, a vaquejada 

moderna assumiu características de um grande negócio, 
mobilizando fortunas em torneios e premiações.  
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3.Direito dos animais e a natureza cultural da vaquejada  
 

A regulamentação da atividade de vaquejada dividiu 
opiniões no estado do Ceará. De modo emblemático, houve um 
debate sobre a constitucionalidade da Lei 15. 299/2013, que chegou 
ao Supremo Tribunal Federal (STF). A Procuradoria-Geral da 

República apresentou, em maio de 2013, uma Ação Direta de 
inconstitucionalidade (ADI) 4.983 sobre essa prática bastante 
enraizada no cenário cultural do sertão nordestino. A 
argumentação principal contrária à regulamentação diz respeito à 
crueldade com os animais envolvidos. 

De acordo com a Procuradoria-Geral existiria um conflito 
entre dois dispositivos da Constituição sobre direitos 
fundamentais. Por um lado, há o artigo que diz respeito à proteção 
da fauna e da flora, no sentido de assegurar o direito ao meio 

ambiente sadio e equilibrado (art. 225). Por outro lado, há o artigo 
que garante o pleno exercício dos direitos culturais (art. 215). O 
debate entre os ministros do STF seguiu uma linha ético-jurídica, 
cuja análise girou em torno da questão acerca da “crueldade 
intrínseca” aos animais: se esta seria inerente à prática da 
vaquejada e/ou se seria possível uma regulamentação que evitasse 
a violência sem descaracterizar a atividade. 

O Plenário do STF julgou procedente a ADI 4983, contra a 
Lei 15. 299/2013 do Estado do Ceará. O julgamento da matéria teve 
início em agosto de 2015, com uma sessão em junho desse ano e 
depois retomado em 6 de outubro de 2016. O placar foi apertado: 6 
a 5, a favor da inconstitucionalidade. Votaram a favor os ministros 

Marco Aurélio (relator da ADI), Carmen Lúcia, Rosa Weber, 
Roberto Barroso, Celso de Mello e Ricardo Lewandowiski. Os votos 

contrários foram os dos ministros Edson Fachin, Gilmar Mendes, 
Teori Zavascki, Luiz Fux e Dias Toffoli. O voto da presidente do 
STF, a ministra Cármen Lúcia, foi decisivo, ao seguir o argumento 
de que a proteção ao meio ambiente se sobrepõe à proteção aos 
valores culturais. 
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Para o relator, os laudos técnicos presentes no processo 
demonstrariam as consequências negativas à saúde dos animais na 

vaquejada: fraturas, ruptura de ligamentos, traumatismos, 
sofrimento mental etc. Assim, a tortura e outros tipos de maus-
tratos aos bois na vaquejada seriam evidentes e podem ser situados 
no sentido de “crueldade” com animais, expresso pela Constituição 

(inciso VII do parágrafo 1º do artigo 225).  
Aqueles que se posicionaram contra o ministro Marco 

Aurélio levantaram questões econômicas e culturais acerca da 
vaquejada, e votaram pela improcedência da ação. Para ficarmos 
em apenas dois exemplos de posições contrárias: o ministro Celso 
de Mello foi enfático ao declarar que a crueldade é inerente à 
atividade; o ministro Edson Fachin ressaltou, porém, a realidade 
do meio rural, destacando o sentido de manifestação cultural da 
vaquejada.  

Este é apenas um recorte de um amplo debate ainda em 
curso. Depois de a Lei cearense ser considerada inconstitucional, 
porém, houve grande mobilização de setores envolvidos. Como 
resposta, foi elaborado o Projeto de Lei da Câmara 24/2016, que 
elevou a vaquejada como “patrimônio cultural imaterial”. Foi 
aprovado pelo Senado e convertido na Lei 13. 364/2016.     

 
4.Libertando o “Boi Mudo da Sicília”  

 
A questão sobre a crueldade com os animais na vaquejada 

remete ao problema atual sobre os direitos dos “animais não 
humanos”, um tema vasto e desafiador. Neste contexto a referência 

à obra de Peter Singer é indispensável, embora seja verdade que 
sua visão sobre a “crueldade intrínseca” de atividades como a 

vaquejada vá além do que talvez pretendam os ministros do STF, 
na defesa do direito dos animais. 

Peter Singer nasceu na Austrália, em 1946. Ele é um dos 
mais influentes filósofos morais da atualidade. O seu livro 
“Libertação Animal”, publicado em 1975, pode ser considerado já 
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um clássico no âmbito da bioética. De fato, o livro produziu uma 
revolução de ideias e inspirou movimentos de libertação animal no 

mundo todo, combinando a luta pela defesa dos direitos dos 
animais com a propagação do vegetarianismo. Este debate está 
sendo ampliado, em grande medida, na esteira de Peter Singer, 
envolvendo autores como Tom Regan (1983) e Gary Francione 

(2000).  
A luta para minimizar o sofrimento dos animais não 

humanos supõe a mudança radical de hábitos na sociedade, 
hábitos que, às vezes, sequer percebemos em nosso cotidiano. 
Peter Singer argumenta que a dor ou crueldade que praticamos 
com os animais não pode ser justificada eticamente. Mas, para 
acabarmos com esse sofrimento, seria preciso primeiro entender 
por que nos permitimos debater sobre, por exemplo, a 
regulamentação da vaquejada e, no momento seguinte, comer sem 

remorso um belo churrasco de boi.  
Ora, nossas atitudes são marcadas, em maior ou menor 

medida, por nossa herança cultural. De acordo com Singer, nossas 
atitudes para com os animais não humanos devem ser 
compreendidas como “manifestações da ideologia de nossa espécie, 
isto é, como as atitudes que nós, enquanto animais dominantes, 
temos em relação a outros animais.” (2004, p. 210). Esta “ideologia 
de nossa espécie”, também chamada de “especismo”, vê a suposta 
superioridade da espécie humana como justificativa para infringir 
dor e sofrimento aos animais não humanos. Somos marcados por 
nossa cultura ocidental. O judaísmo e a antiguidade grega são 
raízes que confluem no cristianismo. A Europa herdou estas raízes 

culturais e, a partir daí, a maior parte do mundo como o 
conhecemos hoje foi marcado por um modo de pensar que dita 

nossa relação com os animais. 
Mas, segundo Singer, as atitudes para com os animais se 

ancoravam em pressupostos religiosos, morais ou metafísicos que 
agora se revelariam obsoletos. Hoje estamos autorizados a levar 
adiante uma atitude mais cética em relação aos pensadores cristãos 
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ocidentais. Singer avalia que, historicamente, o cristianismo trouxe 
impacto ao mundo romano com a ideia de singularidade da espécie 

humana. O cristianismo herdou do judaísmo essa visão singular 
sobre nossa espécie, mas lhe impõe uma ênfase ainda maior ao 
insistir no caráter imortal da alma humana. Daí a ideia 
caracteristicamente cristã (criticada por Singer) da sacralidade da 

vida humana. O cristianismo excluiu os animais não humanos do 
âmbito da compaixão, permitindo a tortura e a morte dos que não 
têm igual status moral.  

Desde os primeiros Padres da Igreja até os escolásticos 
medievais o curso principal do pensamento cristão teve um caráter 
exclusivamente especista. Para Singer, a posição de Tomás de 
Aquino (filósofo e teólogo do século XIII) diante dos animais 
mostra-se exemplar acerca do pensamento cristão como ideologia 
especista, e podemos entrever como ela repercute até nossos dias. 

Tomás de Aquino (1225-1274) teria sido apelidado por colegas em 
Colônia, ainda quando estudante, como “Boi Mudo da Sicília”, 
“aludindo a sua pátria, ao seu caráter pouco dado a falações e ao 
seu físico um tanto avantajado.” (NASCIMENTO, 2003, p. 13).  

Singer (2004) se pergunta se, de acordo com Tomás de 
Aquino, a proibição de matar se estende a outras criaturas que não 
os seres humanos e, se não se aplica, por que não. Eis a resposta de 
Tomás de Aquino, presente na “Suma de Teológica” (2005, p. 131-
132): 

Não há pecado em usar algo para o fim a que se destina. Ora, a 

ordem das coisas é tal que o imperfeito é feito para o perfeito [...]. 
Assim, coisas como plantas, que meramente têm vida, são para os 
animais, e todos os animais são para o homem. Portanto, não é 

proibido aos homens utilizar plantas para o bem de animais, e 
animais para o bem do homem, como afirma o Filósofo (Política 

I, 3). Ora, um uso mais necessário parece consistir no fato de que 
animais usam plantas e homens usam animais para alimentar-se, 
e isso não pode ser feito a não ser que esses sejam privados da 

vida, sendo, portanto, legal tanto tirar a vida de plantas para o 
uso de animais quanto de animais para o uso de homens. De fato, 
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isso está de acordo com o mandamento do próprio Deus 

(Gênesis, 1: 29-30 e Gênesis 9: 3).  

 
O núcleo do argumento sobre a primazia dos homens como 

“mais perfeitos” está, segundo Singer, no próprio esquema moral 
de Tomás de Aquino, que divide os pecados entre aqueles 
cometidos contra Deus, contra si mesmo e contra nossos 
semelhantes. Não há nesse esquema uma categoria de pecado 
contra os animais não-humanos. Assim, a crueldade para com os 
“animais irracionais” não seria, em si, algo errado. 

Por outro lado, se não há pecado em ser cruel com os 
animais não humanos, também não estaríamos autorizados a 
sermos caridosos para com eles. A caridade não abrange os seres 
irracionais, pois estes não seriam competentes para o bem último, 

algo próprio a seres racionais. Não temos para com os animais 

sentimentos de companheirismo, menos ainda no sentido da busca 
pela felicidade eterna. Ocorre que, para Singer, seria possível 
constatar em Tomás de Aquino uma indiferença para com o 
sofrimento dos animais. De acordo com Singer, nesse duradouro 
esquema moral de Tomás de Aquino, em que os animais estão 
sujeitos ao homem na hierarquia dos seres, a única razão contra a 
crueldade com os seres irracionais seria que ela poderia levar à 
crueldade para com os seres humanos. Daí a conclusão: “Nenhum 
argumento poderia revelar mais claramente a essência do 
especismo.” (SINGER, 2004, p. 222). Tomás de Aquino não parece 
sugerir que matar animais para alimentar-se seja, em si, algo 
necessário, mas também não precisamos estabelecer uma relação 

amorosa com eles: o valor de bois ou outros animais não está neles 
mesmos, mas no que podem proporcionar à espécie humana. “Em 
outras palavras, não podemos dar alimento a perus amorosamente 
porque estão com fome, mas apenas se os considerarmos o jantar 

de Natal de alguém.” (idem, p. 221)  
Em contraposição, no contexto de uma ética utilitarista 

moderna – na linha de Bentham e Mill - Singer pretende estender 
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o princípio moral da igualdade entre os seres humanos aos animais 
não humanos, como princípio da igual consideração de interesses. 

Esta seria uma ampliação do princípio utilitarista de maximizar o 
prazer e minimizar a dor. Não existiria justificativa racional em 
limitar o princípio apenas a seres humanos, pois  

tendo aceito o princípio da igualdade como uma sólida base 

moral para as relações com outros seres de nossa própria espécie, 
também somos obrigados a aceitá-la como uma sólida base moral 

para as relações com aqueles que não pertencem à nossa espécie: 
os animais não humanos. A capacidade de sofrer ou de desfrutar 
coisas é a característica que confere a um ser, seja ele humano ou 

animal, o direito à igual consideração. Se um ser sofre, não pode 
haver nenhuma justificativa de ordem moral para nos 
recusarmos a levar esse sofrimento em consideração. (SINGER, 

1994, p. 65).  

 
Jeremy Bentham foi, talvez, o primeiro pensador a criticar 

a visão tradicional acerca de nossa relação moral com os animais. 
Ele denunciou o “domínio do homem” como uma tirania. Singer 
considera que Bentham, no livro “Uma Introdução aos Princípios 
da Moral e da Legislação” deu uma resposta definitiva a Kant: “a 
questão não é ‘Eles são capazes de raciocinar? nem ‘São capazes de 
falar?’ mas, sim: ‘Eles são capazes de sofrer?’ (SINGER, 2004, p. 

230). Mas a ruptura fundamental ocorreria apenas a partir da 
teoria de evolução de Charles Darwin, uma “revolução na 
compreensão humana sobre a relação existente entre nós e os 
animais não-humanos”, uma “compreensão moderna da natureza, 
que, desde então, mudou mais em detalhes do que em 

fundamentos” (SINGER, 2004, p. 232-233). 
Ora, as implicações morais da teoria da evolução já 

estariam presentes há muito na mente de Darwin. Singer cita uma 
anotação do naturalista inglês, anterior vinte anos à publicação de 
“A Origem das Espécies” (1859): “Charles Darwin escreveu em seu 
diário: ‘O homem, em sua arrogância, acredita ser uma grande 
obra, merecedora da intermediação de uma divindade. É mais 
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humilde e, penso eu, mais verdadeiro considerar que foi criado a 
partir dos animais’.” (SINGER, 2004, p. 232) Singer extrai 

consequências ateístas da teoria da evolução, rompendo 
claramente com a visão de sacralidade da vida humana: 

Somente aqueles que preferem a fé religiosa a crenças assentadas 

em raciocínio e em provas podem ainda afirmar que a espécie 
humana é a ‘queridinha’ especial de todo o universo, que os 

demais animais foram criados para fornecer-nos alimentos ou 
que temos autoridade divina sobre eles e permissão divina para 
matá-los. (idem, p. 233) 

      
Por outro lado, a proposta de Singer de tomar como 

princípio de avaliação moral a capacidade de sofrimento, seja de 
humanos ou de animais não humanos parece coerente, já que estes 
também sofrem. Como toda ética utilitarista, a abordagem de 

Singer procura limitar-se à generalização da nossa experiência, 
sobretudo à experiência de que o sofrimento é mau e o prazer é 
bom.  Mas, apesar de aparentemente simples, a justificação do 
princípio utilitarista está longe de ser um consenso. Mesmo que 
possamos reconhecer, por exemplo, com Karl Popper, que toda 
premência da moral tenha sua base na dor ou no sofrimento, não 
seria racional estabelecer uma simetria entre sofrimento e prazer, 
ou dor e felicidade. Daí a sentença de Popper: “Sugiro, por essa 
razão, substituir a fórmula utilitária ‘aspiremos à maior 
quantidade de felicidade para o maior número de pessoas’ [...], 
pela fórmula: ‘dor ao mínimo’” (1998, p. 256). 

Não podemos pesar o prazer de uma pessoa pela dor de 

outra pessoa, e se não há tal simetria, resta no campo da ética uma 
abordagem negativa: em vez de maior felicidade para um maior 
número, “dever-se-ia mais modestamente reclamar o menor 

quinhão de sofrimento evitável para todos” (POPPER, 1998, p. 311).  
Não é relevante saber agora se Popper faz ou não a defesa de um 
“utilitarismo negativo”. Em todo caso, Popper nada fala acerca da 
extensão de seu princípio aos animais não humanos, assim como 
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Singer não considerou o problema da simetria entre dor e prazer 
como relevante, em sua extensão do princípio utilitarista clássico 

aos animais não humanos.  
Importa observar, ainda em contraponto a Singer, que a 

relação entre moral e evolução permanece cercada por 
controvérsias (CHEDIAK, 2008). Não restam dúvidas sobre a clara 

importância de Charles Darwin para essa discussão. Mas o que 
fazemos com nossa compreensão acerca do processo evolutivo, seja 
no âmbito da epistemologia seja no âmbito da ética, não permite 
uma solução única acerca de nossa relação com os animais. Ao 
contrário do que pretende Peter Singer, a teoria da evolução não 
prova que o homem não tenha uma alma imortal ou que não tenha 
uma filiação divina. Na verdade, a própria compreensão da teoria 
da evolução como teoria científica não deixa de levantar discussão. 

Popper, como sabemos, considerava a teoria de Darwin 

como um fértil “programa metafísico de pesquisa” e eu admitiria 
também que “a adoção de uma abordagem darwiniana do 
conhecimento envolve, sobretudo, um retorno à tese popperiana 
de que o conhecimento avança por meio de conjecturas e 
refutações” (SPRINGER DE FREITAS,  2003, p. 19). Não 
precisamos, necessariamente, assumir uma forte tese ateísta para 
minimizarmos o sofrimento dos animais. Além disso, podemos ser 
vegetarianos por outras razões, inclusive por razões religiosas.  E, 
se não quisermos correr em vaquejada atrás do “boi mudo da 
Sicília”, nem por isso precisamos ser indiferentes ao sofrimento 
dos animais.     

 

5.Conclusão 
 

O Brasil, como colônia portuguesa, inevitavelmente herdou 
suas raízes também do cristianismo, e a presença da escolástica 
colonial entre nós, nos primeiros séculos - sobretudo através dos 
jesuítas – moldou nossa cosmovisão religiosa, nossa mentalidade 
cristã. Deste modo, a crítica de Singer ao “especismo” dessa 
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tradição – tendo como referência especial a obra de Tomás de 
Aquino, o “boi mudo da Sicília”- nos ajuda a compreender melhor 

a forma como nos relacionamos com os animais.  
O tema da vaquejada traz à baila uma discussão sobre a 

“ética animal” que está na base da decisão do Supremo Tribunal 
Federal acerca da regulamentação da atividade. Do ponto de vista 

ético, a questão não se restringe a não praticar a crueldade com os 
animais, seja na vaquejada seja fora dela. Devemos apresentar 
razões que justifiquem nossa posição. Por que, se a crueldade for 
“intrínseca à vaquejada”, essa atividade seria algo errado? 
Estivemos examinando a posição de Peter Singer: uma forma de 
justificar como seria errado causar sofrimento aos animais. 
Segundo ele, se deixarmos de considerar a espécie humana como 
superior às outras - uma ideologia que não tem mais base a partir, 
sobretudo da teoria da evolução de Darwin - então veremos que há 

uma igualdade em nosso status moral diante de seres que também 
são capazes de sofrer. 

Singer amplia o princípio utilitarista de igual consideração 
de interesses dos envolvidos, humanos e animais não humanos. 
Ocorre que a tese de Peter Singer parece forte demais. Ele extrai 
consequências morais da teoria da evolução que estão longe de um 
consenso mínimo. O que há de errado com a vaquejada? Esta não é 
uma resposta fácil, como mostrou o debate intenso no Plenário do 
STF e no Senado. Parece que nossos ministros, em todo caso, 
tocaram no ponto que inclusive desafia a perspectiva jurídica e 
envolve dilemas éticos sobre a autocompreensão de nosso lugar na 
natureza. 

Diante do antigo conflito entre cultura e natureza nas 
relações sociais, as questões éticas sobre a crueldade com os 

animais foram destacadas em relação ao estatuto cultural da 
vaquejada. Este ponto permanece fundamental. Mas, para justificar 
a posição contra o sofrimento dos animais, nossas conjecturas não 
alcançam uma negação definitiva acerca das alegações religiosas.      
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"Livre do açoite da senzala, preso na miséria 
da favela": preconceito e resistência na 

formação filosófico social carioca 
 

Rodrigo Rainha 

Maria Clara Mattos 

Mariana Mattos 

Luciene Marinho 

 
 

1.O Professor 
 

Sou professor! Acho que é uma das poucas certezas que 
tenho na vida, sou professor.  Escolhi ser professor e tenho orgulho 

de ser professor.  Por isso quando recebi o convite para fazer este 
capítulo só consegui pensar em uma coisa: como um medievalista, 
com pesquisas de século VI e VII sobre a Península Ibérica Medieval 
vai falar sobre Fazenda...  E o que falaria da Fazenda...  E mais, 
como levar uma linguagem leve, descontraída, para muitos 
públicos, logo eu, tão viciado pela tradição acadêmica de notas de 
rodapé, textos ultra-referenciados, preocupados com uma 

historiografia, precisava construir um ensaio em que fosse rico e 
prazeroso de escrever e ler.   

Nesse momento o medievalista dentro de meu coração me 

trouxe a solução: farei como Gregório Magno e Agostinho de 
Hipona, que no momento em que tinham que deixar claro e bem 
formulada uma ideia ouviram os conselhos de Platão e 
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construíram um texto dialético. Seus diálogos criam uma leitura 
leve em que todos os seus ouvintes se sentem como seus alunos em 

meio aquelas trocas. Então, meu convite, neste momento, é sentar-
se e assistir junto com meus alunos uma aula.  Aliás, vamos 
começar entrando no clima, vamos a um dos mais belos sambas da 
História do carnaval, “Cem Anos de Liberdade, Realidade e Ilusão”: 

Será que já raiou a liberdade 
Ou se foi tudo ilusão 
Será, que a lei Áurea tão sonhada 

Há tanto tempo assinada 
Não foi o fim da escravidão 
Hoje dentro da realidade, onde está a liberdade 

Onde está que ninguém viu 
 
Moço não se esqueça que o negro 

Também construiu, as riquezas do nosso Brasil 
 

 
Pergunte ao Criador, pergunte ao criador quem pintou 
esta aquarela 

Livre do açoite da senzala 
Preso na miséria da favela,  
 

Sonhei....que Zumbi dos Palmares voltou 
A tristeza do negro acabou 

Foi uma nova redenção 
 
SENHOR...(ah senhor!) 

Veja a luta do bem contra o Mal 
que tanto sangue derramou 
contra o preconceito racial (2x) 

 
O Negro samba  
o negro joga capoeira 

ele é o Rei da Verde e Rosa da Mangueira 

 
Este samba da Mangueira foi segundo lugar no carnaval de 

1988, perdendo para outro samba emblemático da Unidos de Vila 
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Isabel.  Apesar de “Quizomba”, samba-enredo da campeã, ser 
lindo, o samba da Estação Primeira da Mangueira reforça o aspecto 

de luta e principalmente da herança que os anos de escravidão nos 
oferecem.    

Nesta aula, ou neste ensaio, ou ainda neste texto, temos o 
objetivo de entender um pouco da história dessa formação. 

Faremos uma breve história do colonizador português buscando 
compreender a influência europeia na formação da identidade 
brasileira, focando em especial na religião, procurando entender as 
formas de dominação cristã. 

Nesta aula fictícia busquei interlocuções reais, realizadas 
em momentos diversos mas que criaram os subsídios desta 
reflexão e por isso é importante e necessário a referências as 
alunas, sem nomea-las pessoalmente posteriormente, mas como 
representante de muitos dos meus discentes e que transformam a 

cada dia meu conhecimento.   Sendo assim, daqui por diante, 
aprederemos como a o ideal agrário brasileiro, marcado pelo 
escravismo, a hierarquia social, reproduzem um modelo de 
sociedade.  Pela oportunidade destes debates agradeço as alunas 
Mariana Mattos, Maria Eduarda Mattos e Luciene Marinho.   

 
2.A Fazenda nossa de cada dia 

 
Gilberto Freyre quando escreve “Casa Grande e Senzala”, 

obra tão criticada e exaltada, mas principalmente um clássico mal 
compreendido de forma geral, destaca que o espírito do brasileiro é 
gestado, temperado nas relações estabelecidas entre a casa grande 

e a senzala da fazenda, que a relação entre esses grupos é mediada 
por interlocutores externos, principalmente a Igreja Católica, que 

estabelece o centro do discurso cultural e social de nossa 
construção de Brasil.   

Professor: Minhas caras alunas, muito bom dia!!!! Hoje eu 
quero pensar sobre essa velha reflexão, da Casa Grande e a Senzala 
como um binômio emblemático da formação da sociedade 
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brasileira.  Não necessariamente criticando as reflexões criadas 
posteriormente de uma democracia racial, mas aprofundando os 

debates, refletindo como a Fazenda, como a realidade agrária de 
exploração brasileira marca nossas relações, em especial com a 
religião, como lidamos com questões étnicas e como o machismo 
nosso de cada dia também bebe nestas relações. 

Aluna: Professor, a ideia que o Brasil é uma Democracia 
Racial é feita pelo Freyre mesmo?  E outro ponto...  Esse ponto não 
é grande demais não.  Pois se eu entendi certo, você pretende 
construir um retrato sobre nossos conflitos sociais a partir das 
relações da fazenda escravista brasileira...  É isso? 

Professor: Não, o Freyre jamais afirmou a Democracia 
Racial, mas sim que as contribuições e as formas de luta marcam 
mais o Brasil do que normalmente eram observadas, mas o 
princípio construído de Democracia Racial é uma releitura que foi 

apropriada dele e teve muitos interesses políticos.  Sobre a segunda 
questão eu te pergunto: para que serve uma metáfora? Quando 
você constrói um discurso e usa metáforas, normalmente, qual é 
seu objetivo retórico... 

Aluna: criar uma explicação, uma alusão, uma forma mais 
fácil de explicar. 

Professor: mais ou menos.  Isidoro de Sevilha no século VII 
afirmar que você utiliza metáforas para gerar convencimento.  
Levar uma questão complexa, dar mecanismos mais simples, e 
deixar por conta do autor a ampliação das ideias.  Eu trabalharei 
com vocês esse caminho.  Vou abrir muitas frentes, e suscitar que 
vocês tracem suas próprias reflexões. 

Mas vamos ao início, tentando construir, pensar, entender 
melhor o que representa e representou o cristianismo na formação 

da história do Brasil. 
Portugal e as principais nações europeias dominaram o 

mundo entre o século XVI e XIX buscando a construção de um 
produto, de um modelo econômico. Apesar de historicamente não 
ser um período tão longo, em termos sociais foi gigantesco para 
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nossa era. Das fazendas do Brasil, de cana-de-açúcar, de algodão, 
de café, entre muitas outras, entre escravos de ganho e 

exploradores de ouro, guardamos uma sociedade que construiu um 
ideal, forte, quase irresistível: tudo o que fosse europeu era bom, 
tudo o que é fora da tradição, da cultura, da branquitude idealizada 
é ruim, atrasado, frágil e errado. Há uma negação, uma aversão a 

tudo que não fosse europeu, ideal que ainda persiste no cenário 
brasileiro. 

Para começarmos a organizar a ideia de Brasil, é necessário 
pensar na sua tradição escolar, para poder pensar a colonização, 
imaginamos uma estrutura ideal, perfeita, ou mesmo quando 
criticamos no senso comum é para imaginar se outro país europeu 
poderia ter feito um trabalho melhor. Peço que imaginemos, por 
alguns instantes: Portugal sozinho – e nenhum outro país – não 
teria a capacidade de fazer uma saída Atlântica, de tentar uma 

ocupação, uma territorialização.  Isso é uma fábula, uma invenção 
etnocêntrica, então que fique claro de imediato que Portugal ou 
qualquer país europeu no século XVI não tinha a preocupação ou 
foco de colonizar.  A preocupação era trabalhar a ideia de 
elementos mercantis: eu preciso ter o que comercializar para obter 
lucro.  

Aluna: Professor, não entendi.  Se não havia a intenção de 
ocupar a colônia, por qual motivo a Igreja Católica enviou os 
Jesuítas?  

Professor: Vamos lá! No primeiro momento o objetivo da 
coroa portuguesa era apenas o lucro tendo início então a extração 
do pau-brasil, havia grande receio por parte dos portugueses em 

adentrar o território, o que poderiam encontrar? Não sabiam.  
Através do sistema de Capitanias Hereditárias, o donatário recebia 

a posse de uma faixa de terra, onde devia explorar, construir vilas 
e engenhos e distribuir terras para àqueles que quisessem cultivar.  
Perceba que é um longo e lento processo, que vai se estruturando 
ao longo dos séculos. Os jesuítas surgem como uma resposta a 
Reforma, movimento contrário ao controle que a Igreja Católica 
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havia estabelecido, que teve como resposta a Contrarreforma. O 
que seria isso?  Um grupo que defendia um novo ideal de Igreja, 

uma nova forma de impactar, de transformar, uma nova forma de 
buscar fieis, é nesse contexto que surge a Companhia de Jesus, 
criada com a ideia única e exclusivamente de missionarismo, 
manter os portugueses na fé católica e angariar novas almas 

(indígenas e negros), de maneira muito impositiva, mas adaptando 
os discursos.  

Aluna: Mas professor nós estamos falando de senzala, de 
favela e o senhor está falando sobre os índios e os jesuítas. Afinal o 
que isso tem haver? 

Professor: Quando falamos de fazenda, estamos falando de 
um grande território, existente no imaginário brasileiro, composto 
de dois espaços: a casa grande e a senzala, certo? Quem eram as 
pessoas que circulavam nesses espaços? É uma história que está 

entrelaçada, amarrada, é impossível falar da senzala sem percorrer 
um caminho no qual precisamos olhar lá atrás, analisar e trazer 
para o momento presente.  Entender a religião é entender como os 
sujeitos que tinham a função máxima de explicar, justificar, dar 
sentido e aceitação.  Os religiosos eram aqueles que lidavam  com 
os poderosos– e eram mantidos por eles – e com o mais subalterno 
dos seres política ou socialmente.  A Igreja pode ter sido a primeira 
a justificar a escravidão pela ausência da alma, mas sua relação, na 
prática era construir um discurso legitimador para situação 
encontrada...  Digam com sinceridade: é possível pensar na favela e 
no atual papel da religião nesses espaços sem pensar sobre isso.  

 

3.Vamos dar um salto na História, mas lembre-se, não em um 
só sentido 

 
Professor: Vamos precisar expor um quadro antes de 

continuar nossa reflexão.  Portugal tentando criar novos 
mecanismos econômicos que gerassem lucro criou a ideia de 
transformar o homem em mercadoria. Então, observe como esse 
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comércio torna-se perfeito: se eu tivesse produtos da América e 
tentasse os levar diretamente para a Europa (poucos produtos para 

vir e muitos para ir), meu navio voltaria quase vazio. Não vale a 
pena. Em compensação, se eu tenho um navio que parte com 
armas para a África e que pega homens na África e traz para o 
Brasil, que troca e voltam com os produtos do exclusivo colonial 

para Europa, temos um sistema econômico e práticas de comércio 
muito mais ricas e muito mais fortes em termos de dominação.  A 
Fazenda é o microcosmos dessa dinâmica, um entreposto 
comercial vivo, social e econômico. 

Aluna: Sim professor, esse foi o Comércio Triangular, que 
teve como foco principal o tráfico negreiro. O africano torna-se 
uma mercadoria, sendo retirado a força da sua família, da sua 
terra. 

Professor: Correto. Num primeiro momento, esses negros 

vinham como cativos de guerra em especial, logo você não pode 
imaginar que eles vão trazer uma cultura organizada e 
estruturada. Não há essa possibilidade. O que você vai perceber é 
que esses escravos chegam em meio uma negociação e disputa em 
torno deles. Eles vivem aqui um intenso processo de 
aculturamento. Então, famílias são dissolvidas para garantir que 
pessoas que falam a mesma língua não fiquem próximas, para que 
justamente se possa ter ali uma dispersão da cultura dessas 
pessoas. Os africanos vêm para o Brasil sem a ideia de cuidado, 
eles são um produto que tem como finalidade gerar lucros para a 
coroa portuguesa e para o comprador.  

Aluna: Por mais que tenham tentado desfazer a cultura e os 

costumes não conseguiram professor. Temos até hoje danças de 
origem africana como a capoeira e o jongo, e as religiões afro-

brasileiras. 
Professor: Bom ponto!  Vamos explorar mais esta ideia.  

Você sabia que após a expulsão dos Jesuítas, devido a grande 
autonomia política e econômica que vinha acumulando, as 
principais ordens religiosas que passam a ecoar no Brasil são os 
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beneditinos e franciscanos? Estes últimos, diferentemente dos 
jesuítas, tinham uma característica de permear, lidar de maneira 

mais leve com as tradições dos índios e dos africanos. Então, o que 
eles faziam? Eles faziam vista “grossa.” Se eu tinha em uma 
determinada fazenda um escravo que lidava bem com ervas e teria 
a possibilidade de curar um senhor/sinhá, eu vou dizer que não foi 

o escravo que fez aquilo? Que foi o diabo? Não, o franciscano dizia 
assim: Deus tem formas diferentes de se manifestar. Da mesma 
maneira, se eu tenho uma festa/manifestação religiosa para algum 
santo ou determinado Orixá, que vive em determinada região, esse 
franciscano vai dizer: não, é só uma forma diferente de entender a 
representação de um Ogum, de um Xangô. Isso cria as primeiras 
formas de sincretismo. Sendo o sincretismo muito forte, do qual a 
religião cristã era a primordial. Então, você vendia a ideia para os 
indígenas, para os africano, para os brasileiro e para os 

portuguêses que todo mundo era cristão. Dentro desse 
cristianismo, você podia ter outras práticas, outras formas, outras 
maneiras de lidar; mas todo mundo ali era fundamentalmente 
cristão.  

Aluna: Rainha, de novo falando de religião? Eu quero 
tentar compreender como os reflexos do nosso passado 
escravocrata nos dias atuais... 

Professor: Então vou fazer uma pergunta, mas antes de 
responder eu quero que vocês pensem muito bem: os africanos 
aceitaram se submeter a escravidão? Confinados na fazenda, mais 
especificamente na senzala, vocês acreditam que aceitavam serem 
tratados como animais, passando fome, sendo açoitados, vendo sua 

família sendo desfeita? Vocês conseguem imaginar esse quadro nos 
dias atuais?  

 
4.Escravidão e resistência 

 
Aluna: Não professor. Muitos fugiam e formavam os 

quilombos, como o de Palmares o mais conhecido. 
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Professor: Esse é um entre muitos outros que são 
chamados de movimentos de resistência. Os quilombos são 

pouquíssimos estudados e trabalhados. A gente acha que quilombo 
só existiu o de Palmares, na Serra da Barriga, mas, na verdade, 
tivemos quilombos no Brasil inteiro. Quilombos efêmeros, muito 
rápidos, quilombos dentro da cidade como, por exemplo, a área do 

Fogueteiro, no Catumbi, próximo do centro do Rio de Janeiro. 
Tinha um quilombo enorme em Vassouras, dos fugitivos das 
fazendas de café. E não pensem que o quilombo ficava isolado, o 
quilombo negociava com a cidade. E mais, os quilombos mais do 
interior, das áreas de fazendas, não recebiam só negros. Recebiam 
negros, recebiam índios que haviam sido escravizados, recebiam 
brancos pobres, que tinham perdido a condição na cidade etc. Os 
quilombos eram um espaço multirracial, perceberam? Vocês 
conseguem imaginar, atualmente, algum outro espaço que abrigue 

tantos excluídos? 
Aluna: Claro professor! A favela! Mas é que não podemos 

mais falar favela, agora é comunidade. 
Professor: Vamos deixar esse tema, favela x comunidade, 

para uma outra aula. Você conseguiu compreender que mesmo 
separados por um período longo, guardamos traços em comum 
com o período da escravidão, das grandes fazendas. Vamos pensar 
um pouco mais em outro movimento de resistência pouco 
estudado na História? As irmandades negras. Elas trabalhavam 
com a seguinte ideia: “olha só, você vai organizar os negros, vai 
facilitar o enterramento, vai ser enterrado como cristão, vai liberar 
dinheiro para libertar uma escrava, comprar uma alforria, vai 

trabalhar de alguma maneira para dar sentido àquele 
funcionamento ali”. Elas obedeciam as regras sancionadas pela 

Igreja, os escravos podiam manter viva as tradições africanas, 
desde que adaptadas  à religião cristã. 

Aluna: De novo religião! Rainha você não gosta dos 
cristãos?  
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Professor: (gargalhada) Meus caros os tentáculos da Igreja 
Católica estava presentes em nos espaços, nos discursos, no nosso 

cotidiano de maneira tão corriqueira que nem nos damos conta.  A 
questão é que pensamos religião com algo com características 
singulares, mas não é isso. Religião é cultura, reconhecimento 
social, construção explicativa das disputas e da dinâmica cotidiana.  

Nesse sentido, me refiro a Fazenda e a Favela, tento permitir que 
vocês construam a percepção que, como elabora muito bem Aline 
Coutrout, as instituições religiosos são corpos imersos na 
sociedade, perceber seu papel é perceber em grande medida o 
papel da cultura, das disputas, ainda que travestidas em discursos 
de opinião e fé. 

 Prometo voltar a este assunto. Por ora vejamos uma das 
formas mais interessantes os escravos de ganho.  Nas cidades de 
Salvador, Rio de Janeiro, Vila Rica, essa figura, que era aquele 

escravo difícil de ser controlado, mas, ao mesmo tempo, você dava 
para ele certa liberdade de ação. Esse escravo muitas vezes 
ganhava a condição de se tornar um cobrador de impostos, de se 
tornar um caçador de escravos fugidos. As mulheres ganhavam a 
condição de serem quituteiras, vendedoras, prostitutas, amas de 
leite.  Por que me refiro a essa ideia.  Um dos elementos mais 
pertinentes sobre a relaçaõ entre a Casa Grande e a Senzala dava-
se por meio das práticas econômicas.  Sérgio Buarque de Holanda 
já esboçou as linhas necessárias para percebermos nossa 
subserviência com os subalternos e a implacabilidade de nossos 
senhores. 

Aluna: Rainha posso perceber uma relação de gênero na 

sua exposição.  Quer dizer uma percepção diferenciada da mulher 
nessa relação econômica e subalterna? 

Professor: Sim.  Deve!  O sistema econômico privilegia as 
mulheres, que tinham valores que costumavam ser menor, e a 
permissividade deste grupo de mulheres, como escravos de ganho, 
a atuarem e conquistarem suas próprias alforrias, acaba por servir 
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para deixar a nossa grande fazenda confortável.  Deixa-me tentar 
explicar melhor. 

 
5.Século XX: a necessidade de se reorganizar 

 
No final do século XIX, com a abolição da escravatura, sem 

dinheiro e sem ter para onde ir, sem nenhuma política para 
perspectiva, os ex-escravos, procuram a periferia ou migram para 
a capital, Rio de Janeiro. Os “libertos” assim como um grande 
número de nordestinos começam a ocupar os cortiços, nesses 
locais a “classe perigosa” dividiam o espaço: trabalhadores, ladrões, 
meretrizes, criminosos, vadios, malandros. O cortiço era tido, 
segundo Lícia Valladares em “A Gênese da Favela”, como um antro 
do crime, da vagabundagem, das epidemias sendo uma ameaça às 
ordens moral e social. Então esses espaços passam a ser 

condenados, perseguidos pelo discurso higienista e a destruídos 
pelo início da Reforma Pereira Passos, no início do século XX. 

Aluna: Professor é nesse momento que destroem do maior 
cortiço “Cabeça de Porco”? Eu já ouvi que o Bota Abaixo teria sido 
o pontapé para a ocupação dos morros. 

Professor: Não só os que foram expulsos dos cortiços 
começam a ocupar o morro, não podemos nos esquecer dos 
soldados que foram guerrear em Canudos com a promessa de 
terem moradia e um salário e, retornando, sem ter para onde ir, 
iniciam a ocupação da área que atualmente corresponde ao Morro 
da Providência. Observem que o projeto modernizador de Pereira 
Passos de tornar o Rio de Janeiro, segundo Monica Pimenta 

Velloso, uma “Europa Possível” esbarra com a “Pequena África”, a 
casa grande e a senzala, dividindo o mesmo espaço. Notem que a 

segregação sócio-espacial continua existindo, nas periferias das 
favelas vivem os negros e os pobres, em moradias que não 
oferecem condições de habitabilidade. 

Aluna: Rainha eu me lembrei de um trecho do livro da 
Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, no qual ela diz que a 
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favela é o quarto de despejo de uma cidade, onde se joga tudo o 
que se quer esconder, já o centro da cidade seria a sala de visitas. 

Agora eu consigo perceber isso claramente. 
Professor: Nós carregamos uma sina devido ao nosso 

passado, temos inevitavelmente um legado, um fio de 
continuidade, nós carregamos o trauma da escravidão. 

Aluna: Deixe-me tentar um resumo: as relações sociais 
brasileira bebem em uma tradição das relações entre a Casa 
Grande e a Senzala.  Essas relações se consolidam na formação da 
cultura da sociedade brasileira, desta forma racismo, escravismo, 
violência com subalternos, subserviência para com os poderosos, 
patriarcalismo, faziam parte do sistema social de nossas fazendas.  
Nesse sentido, as fazendas brasileiras continuam com seus 
senhores a casa grande, com suas sinhás, com seus capitães do 
mato, com seus escravos.  Esses escravos também se dividem entre 

os que aceitam e sonham com o fim de sua escravidão pessoal, 
aqueles se levantam contra o sistema, e outros tantos que 
entendem que não há o que pensar, mas sim trabalhar, tentar 
sobreviver é maior do que qualquer reflexão.  Para que tal sistema 
funcione eram necessários, que porta-vozes autorizados, no 
sentido de Pierre Bourdieu, constituam discursos que sejam 
reconhecidos, e ofereçam explicações, lógicas e fomentadoras de 
seu Capital Simbólico. 

 
6.A justiça e os princípios cristãos 

 
Professor: Eu não explicaria melhor.  E desta forma fica 

claro a necessidade de entender o papel da religião.  Afinal, a 
religião não é só um fenômeno de fé, mas sim um componente 

social.  Devemos pensar que vivemos um momento em que a 
favela, a vida em comunidade estão sendo legitimadas, ou melhor, 
explicadas muito mais por pastores e outros líderes protestantes do 
que por cientistas sociais ou professores. Durante o texto eu 
apontei a influência do cristianismo em nossa sociedade e fiquei de 
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retornar a esse ponto, então faremos isso agora. Vocês já notaram 
que o cristianismo está presente em todas as esferas: política, 

social, educacional e econômica? Seus princípios e sua moral 
ditaram as relações e as normas que deveriam ser seguidas, e para 
nós é algo tão natural que às vezes nem percebemos. Até o ano de 
1890 havia a liberdade de crença no Brasil, no entanto a liberdade 

de culto não era permitida, as religiões diferentes da adotada pelo 
Estado, o Catolicismo Romano, poderia ser praticado apenas nos 
lares. Com o advento do Decreto nº 119-A, do ano de 1890, o Brasil 
tornou-se um país laico, ou seja, leigo, garantindo a liberdade de 
crença e dos cultos religiosos. 

Aluna: Professor, se o Estado é laico, por qual motivo no 
Fórum do Méier, recém-inaugurado, há a imagem de uma santa na 
entrada do mesmo? 

Professor: Ótima observação. Nossos Tribunais não são 

laicos, como se desprender de uma religião que por um longo 
período teve seus tentáculos em todos os segmentos? Já reparou 
que há crucifixo no STF? O que é isso? Jesus vai guiar a decisão do 
juiz? Que tal outro exemplo? No nosso calendário há vários 
feriados católicos, o dia 12 de outubro consagrado dia de Nossa 
Senhora de Aparecida, considerada Padroeira do Brasil, foi definido 
por lei em 1980, dia dedicado ao culto público. Tem alguma coisa 
errada. Mas, na verdade, não. Na prática, há um discurso, uma 
prática, uma estrutura que está viciada.  

Fica fácil compreender o motivo pelo qual o juiz afirma que 
a umbanda e o candomblé não podem ser considerados religião. 
Ou seja, porque historicamente nunca foram tratados como 

religião. A religião era o catolicismo. Você pode ir ao seu terreiro, 
tomar um passe, fazer o que você quiser, mas a sua religião era a 

católica. Assim as religiões afro não eram tidas como religião, 
tratavam-se de práticas, as pessoas praticavam algumas coisas por 
aí. Tanto que muitas pessoas se declaram como católico não 
praticante. É católico, mas não vai à missa. Professor: Você já 
consegue observar hoje na sociedade todo um discurso, para além 
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do julgamento, que naturaliza um determinado comportamento. A 
questão é muito fácil e ela seguinte forma: Você está descendo o 

morro, lá embaixo tem uma blitz da polícia, você é negro, está 
vestido de branco e com a sua guia no pescoço. Chega no pé do 
morro. Qual é a possibilidade da polícia te parar? Agora, eu quero 
você imagine a seguinte situação: Você é negro, está descendo o 

morro com uma camisa de manga comprida, toda abotoada, 
golinha fechada, calça social, bíblia embaixo do braço, cabelinho 
com gel. Lá embaixo tem uma blitz da polícia e você acaba de 
chegar no pé do morro. Eles vão te parar? 

Aluna: Eu consigo claramente perceber que eu tenho, 
dentro daquela relação, um quadro de hierarquização social, que 
irá se manifestar em todos os tipos de discursos manifestados na 
sociedade, inclusive nos discursos dos Tribunais. 

 

7.Modelos ideais: cristianismo x matriz africana  
 
 Aluna: aliás professor, vimos durante o texto que os 
tentáculos dos princípios cristãos estiveram presentes nos meios 
sociais e políticos, moldando as relações sociais e os papéis que 
cada um deveria exercer conforme a moral cristã. Ainda que não 
tenha vindo de uma família cristã praticante, qual menina nunca 
ouviu: fecha as pernas meninas! Não é assim que uma menina de 
família deve ser comportar!, Ou algum menino: aprenda um 
homem não deve chorar. Ou ainda: preto, pobre e gay, isso é muita 
desgraça junta!? 

Professor: Desde a tenra idade meninos e meninas são 

obrigados a seguir modelos impostos por uma sociedade patriarcal, 
machista, misógina, homofóbica... 

Aluna: cabem tantos adjetivos assim? haha. 
Professor: Infelizmente sim...  A moral cristã trabalha com 

determinados preceitos sobre forma, organização, estrutura, sobre 
como você se deve se comportar, como você deve falar, como você 
deve se direcionar. São trabalhados como elementos primordiais 
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da moral cristã: a humildade, a convivência pacífica e o pudor e a 
castração. Procuraremos dar uma ênfase maior a esses dois 

últimos elementos por considerar que possui uma relação muito 
forte com a ideia de como tradicionalmente a sociedade lida, fala e 
discute sobre a mulher.  

Esses discursos de poder de alguma forma trabalham e 

constroem toda uma segregação problemática para todas as 
mulheres.  Há toda uma construção de inferioridade em torno da 
mulher, ela é sempre o oposto do homem de uma maneira 
insignificante, através de um sistema de oposições, como Bourdieu 
exemplifica, alto/baixo, duro/mole, fora/dentro, corajoso/fraco, 
forte/frágil, que também delimita os espaços para os homens, a 
rua, e para as mulheres, a casa, construções sociais que são tidas 
como naturais ganhando um reconhecimento de legitimação.  

 Vocês já pararam um instante para refletir sobre 

quem são os modelos a serem seguidos pelo cristianismo? A 
Virgem Maria, a mãe que protege e cuida, Nossa Senhora Sant’Ana, 
a avó, e também há o modelo que pode ser alcançado: Maria 
Madalena, a prostituta que deixou sua vida imoral para dedicar-se 
ao caminho cristão. São mulheres que protegem, que auxiliam, são 
dóceis e submissas. Agora façamos um contraponto com as 
religiões de matrizes africanas: as Orixás Oxum, Iansã e Iemanjá 
são mulheres belas, sensuais e guerreiras ao mesmo tempo, estão 
ligadas à força e à luta, quebrando a ideia de mulher frágil e 
submissa. 

Aluna: Respira professor.  Por favor, vamos se entendi. 
Estamos falando de gênero.  Que o homem não é naturalmente 

homem, nem a mulher.  Mas sim que a socieadade criam métricas 
de comportamento.  Essas métricas sociais definem o que é algo 

masculino e algo feminino. 
Aluna: Não esqueça que é uma métrica hierarquizada, feita 

de baixo para sim, em que as mulheres estão na base, no menos, e 
os homens para cima, superiores. 
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Professor: Perfeito, as duas estão certas.  Para que 
possamos entender.  Na fazenda existe uma hierarquia: homem 

mulher, escravo homem, escrava mulher...  e por aí vai.  Veja a 
famosa imagem de Debret da família em procissão, exatamente 
hierarquizado e com essa tal métrica de gênero.  Se manifesta na 
roupa ali.  Mas como apresentaram de forma perfeita, uma mulher 

muitas vezes para ser exaltada o é por apresentar características 
masculinas. Por exemplo: qual das representações femininas no 
cristianismo é efetivamente mulher? Aquela que faz, busca, realiza, 
tem sonhos, ou aquela que vive para servir, para cuidar, que sofre, 
que chora e se conforma a uma existência passiva e controlada? 
Maria, perfeição, inatingível, mas Joana D´arc, corta seus cabelos, 
assume funções militares.  É um padrão, muitas das mulheres 
santas se transvestem de homens, assumem um lugar na métrica 
de gênero masculina para ser exaltada como santa.  

Aluna: Professor posso estar viajando um pouco, mas isso 
em outras religiões não é igual.  Lembrei-me de um orixá, Logum, 
que não possui gênero definido. Que ele pode ser homem ou 
mulher de acordo com o período do ano. Os Orixás fogem dos 
padrões de família patriarcal e nuclear que a tradição cristã nos 
deixou.   

Professor: Excelente exemplo.  A forma de você liderar 
socialmente nãoé natural, é social, e se é social, em uma sociedade 
em que lideranças femininas e masculinas se revezam, então, nada 
mais comum do que representações diversas com este sentido.  Em 
uma sociedade patriarcal, diferente, a cultura religiosa buscará 
legitimar seus preceitos e fundamentos.  Vamos a um aspecto duro 

da fazenda, o papel sexual relacionado as mulheres que me ajuda a 
pensar sobre o link do gênero e a relação social.  

Percebemos que há uma necessidade da mulher ser 
moldada e controlada, e é claro que isso inclui o prazer feminino. A 
mulher não deve jamais contestar o marido por não ter prazer, 
mas ela deve satisfazê-lo para que o mesmo não procure outra 
mulher e desfaça o matrimônio, se isso ocorrer a culpa é da mulher 
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que não conseguiu manter o homem no casamento. Então a 
mulher deve aceitar que não terá o prazer que queria, há coisas 

mais importantes para o homem resolver. Façamos novamente 
uma comparação com as pombas-giras, mulheres fortes, 
dominadoras, alegres, impudicas, excitantes que buscam diversão, 
sexo, que fumam e bebem nas encruzilhadas? Como deixar esse 

modelo ser propagado? Apenas com esse exemplo é fácil 
compreender os motivos pelos quais as religiões de matriz africana 
foram deixadas na marginalidade, toleradas, mas não permitidas, 
pois elas fogem totalmente do modelo adotado pela Igreja. 

Livres da moral cristã nas religiões afro (umbanda e 
candomblé) existem muitas mulheres e homossexuais, pois são 
vistas como espaços de aceitação. Eles buscam essas religiões 
porque a ideia de prazer, da idealização da beleza, não pode ser 
vivenciada dentro da tradição cristã. Alguns podem dizer: “você 

pode ser homossexual, a gente entende, mas, olha, não transa com 
ninguém”. Há a crença na espera da cura. 

Assim, os negros, que já são marginalizados pela raça, esse 
conceito cruel, e absurdo, e como não é algo somente biológico 
passam a ser fortemente estigmatizados também pelas religiões 
que praticam (umbanda, candomblé), que passam a ser vistas 
como inimigas, do mal. Dessa maneira, aderir à Igreja que agrega 
um pouco dos ritos dessas religiões aparece como uma saída para 
que sejam, de alguma forma, aceitos ou, pelo menos, para que 
sofram menos.  

 
8.As relações com as mucamas e as escravas da casa  

 
Aluna: Rainha você poderia analisar o papel que a ex-

escrava passa a ocupar? 
Professor: Isso é fácil! Ela passa de escrava doméstica, 

mucamas, para empregada doméstica, segundo Bergman de Paula 
Pereira. Mas afinal quem eram as mucamas? As negras fortes, 
bonitas, saudáveis ficavam destinadas a servirem às sinhás, a 
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serem amas de leite, babás. E ao término da escravidão essas 
mulheres tiveram que se inserir no mercado de trabalho através do 

serviço doméstico, afinal não possuíam qualificação. 
Aluna: E também tinham as escravas que serviam os 

senhores sexualmente. Eu queria ouvir sua explicação professor, o 
que a moral cristã vai falar sobre isso? 

Professor: A sexualidade das mulheres brancas seguiam os 
padrões da família patriarcal, norteado pelos preceitos cristãos. No 
entanto a relação com as escravas não segue os mesmo preceitos, a 
sexualidade delas não está a serviço da procriação, ela é um objeto 
sexual. Elas não possuem religião, honra, à margem dos padrões 
morais e religiosos, assim elas podem ser, por exemplo, as 
iniciadoras sexuais dos filhos dos senhores. 

Aluna: Como os pais fazem ao levar seus filhos aos 
prostíbulos para iniciarem a vida sexual. 

Professor: Precisamos lembrar que as relações conceituais 
entre Centro e Periferia se reproduzem com facilidade.  Assim, na 
Fazenda as relações da Casa Grande acabam por sendo 
reproduzidas na Senzala.  Então, se a senhora passava a ser 
propriedade, e por isso negado o prazer, a filha do senhor uma 
mercadoria para seu bem.  O sonho do alforriado era casar.  Mas 
essa condição era muito mais difícil para um homem negro, 
relações sexuais, famílias dispersas, tudo bem, ele teria esse direito. 
Essa relação se invertia para a mulher.  Quanto mais “clara” uma 
mercadoria mais valorizada, para cama do senhor, para o 
prostíbulo, e principalmente para o casamento.  Homens 
“mestiços”, brancos pobres, para manter o modelo patriarcalista 

apresentado, casavam com mulheres negras, comprando suas 
alforrias.   Esse é o sentido da nossa mistura.  O outro era visto 

como estranho, atípico, e diria que é até chocante. 
Aluna: professor estou chocada...  Mas e um homem negro 

que ascende socialmente, enriquece, quando casa com uma 
branca...   
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Professor: pode sempre ser paixão, amor, não estou 
negando isso.  Mas tem um traço histórico, de marcar 

definitivamente sua ação social.  Assim como o interesse, o gosto 
de determinados membros da sociedade de perceber a beleza 
independente do modelo ideal Europeu de beleza.  Mas são os que 
lutam e trabalham, e percebem uma sociedade em que aqueles 

padrões podem ser repensados.   
Aluna: Lembrei-me daquele comercial de uma mulher com 

um homem negro no volante, encontra uma amiga. “– Nossa 
amiga, está bem, carrão, motorista...”  e a amiga responde: “- Esse 
é meu marido”. 

Professor: Extrapolando.  A situação é tão louca que isso 
vira hierarquia até na prostituição.  As polacas, judias, francesas, 
polonesas, entre muitas outras, brancas que vinham, eram as 
atrações, os pontos perfeitos de exploração.  São mais frias, sérias, 

e caras.  E as desvalorizadas, comuns, com pouco valor naqueles 
mercados históricos... as mulheres negras. 

E perguntem-se depois disso tudo, o quanto o mundo 
mudou...   

  
Concluindo – só a aula de hoje 

 
Procuramos demonstrar que se antes o escravo estava 

preso na senzala e sendo açoitado pelo chicote, agora ele está livre 
na favela e açoitado pela miséria. Apesar de serem dois momentos 
distintos, um pré e outro pós-abolição, ao mesmo tempo guardam 
aspectos em comum.  

Fizemos uma longa história, pois acreditamos que apesar 
de cansativo, ser primordial para compreender como a tradição 

cristã está infiltrada em todos os segmentos instituído normas e 
regras que regulam as relações sociais. As religiões afro, na maior 
parte do tempo, não foram proibidas, mas também não foram 
reconhecidas. Elas foram deixadas à margem, o que proporcionou 
o sincretismo religioso permitindo que o culto fosse realizado em 
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locais privados e de uma certa maneira preservada através de uma 
tradição oral. 

A partir do século XX, constatamos que há uma divisão 
dentro do próprio cristianismo: um grupo mais liberal, no qual se 
observa uma maior liberdade religiosa, e um grupo conservador 
que faz duras críticas a esse cristianismo morno. No entanto esses 

dois grupos convivem com as outras religiões. Na década de 70, as 
religiões de matriz africana continuam na marginalidade, o grupo 
conservador começa a atacar a fé morna dos cristãos, incitando 
que outros não sigam esse caminho.  

O preconceito que existia com os negros antes da abolição 
continua existindo, de forma explícita ou velada, por uma 
sociedade moldada pelos princípios e moral cristã de um Estado 
laico. Que os movimentos de resistência que existiram, 
irmandades, quilombos, escravos de ganho etc., continuam 

existindo através das músicas do Baile Charme, em Madureira, por 
exemplo, através das rodas de samba na Pedra do Sal, através das 
leis sancionadas que garantem o estudo da História e Cultura dos 
povos afro, através da história oral que é transmitida aos 
familiares, através dos cantos, a capoeira, o jongo, através das 
práticas culturais que permanecem vivas por mais que tentem 
apagá-las da história daqueles que foram arrancados da sua terra. 
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1. Introdução 
 
Desde a invasão portuguesa, o Brasil tornou-se o cenário 

de relações de opressão coloniais que se reproduziram 
materialmente ao longo dos séculos. A dinâmica dessas relações 
sociais justifica-se, desde a sua concepção, nas relações de extração 
de riquezas e uso da terra que os portugueses não tardaram em 
estabelecer. O autoritarismo dos detentores do poder – ligado de 
princípio à propriedade privada das terras – frequentemente ditou 
o tom dessas relações.  A organização e administração da colônia 
não promoveu o desenvolvimento nacional das bases capitalistas 
do trabalho assalariado que agenciou e reteve o país em seu 
período pós-colonial na condição de subdesenvolvido (OLIVEIRA, 

2008).  
Por conta das transformações mundiais relacionadas ao 

comércio, associadas à decorrência do declínio do antigo sistema 
colonial e a restrição do trabalho livre (regime escravocrata), a 
terra se tornou fator mercantilista importante. Assim, para 
promover a ordem do uso e da apropriação das terras brasileiras, a 



254 | A Fazenda e a Filosofia 
 

dinamização da economia agrícola e também garantir o cativeiro 
da terra, foi instituída a Lei 601 – Lei de Terras em 1850. O 

produtor continuava possuidor das condições de trabalho e a 
referida lei determinava que a única forma de aquisição de 
domínio sobre as terras era por meio da posse (LEITE, 2014). 

Surgiu na prática um excedente de trabalhadores, fruto de 

uma colonização sistemática, possibilitando a formação de um 
supranumerário contingente populacional maior que as reais 
necessidades da reprodução do capital no Brasil, favorecendo 
assim os donos do poder e do capital em detrimento do “trabalho 
livre”. Sob tal pano de fundo se estabelece o coronelismo no país, 
com alicerce em uma força de trabalho que excede as necessidades 
da produção (exército de reserva necessário ao capital) e que se 
enraizará na cultura brasileira. 

Diante do perfil histórico brasileiro e nesse contexto, a 

presente reflexão busca estudar a relação entre os poderes 
legislativo e judiciário no Brasil a partir de um acontecimento 
específico: a recusa da Mesa Diretora do Senado em cumprir a 
decisão liminar do ministro do STF Marco Aurélio Mello, que pedia 
o afastamento do Presidente do Senado Federal, o Senador Renan 
Calheiros, em 06 de dezembro de 2016. Esta análise não tem por 
finalidade decifrar os enigmas que assolam aos expectadores dos 
últimos acontecimentos políticos no Brasil, mas servir de 
instrumento para problematizar a forma com que a disputa 
política se estabeleceu por aqui, com a instituição do Estado liberal 
dito Democrático e de Direito. Em particular, desejamos trazer à 
tona a persistência das relações coloniais e expor a sua cristalização 

no capital patrimonialista e familiar da política brasileira. 
Para compreender a relação entre o coronelismo e os 

últimos acontecimentos, sistematizaremos a análise da seguinte 
forma. Inicialmente, serão traçadas algumas considerações sobre o 
conceito de isonomia, enfatizando sua relação com o poder na 
história do Brasil. Em seguida, será narrado o acontecimento 
recente – acima mencionado – em que uma decisão do Supremo 
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Tribunal Federal (STF) foi desobedecida pela Mesa Diretora do 
Senado Federal. Posteriormente, apresentaremos, ainda que 

resumidamente, a história, a estrutura e a competência do STF. 
Por fim, retomaremos a disputa entre STF e Senado, submetida 
agora a uma análise que movimenta autores como Marx, Faoro e 
Nunes Leal, para finalmente juntar as peças deste estudo “quebra-

cabeças”.  A conclusão nos leva a crer em uma perpetuação das 
relações sociais e de poder no cenário brasileiro contemporâneo. 

 
2. Isonomia, Poder e a História do Brasil 

 
Partimos da premissa de que o caso em questão se 

fundamenta em um ponto focal: a isonomia dos indivíduos dentro 
de um Estado dito Democrático de Direito, que pressupõe, por 
óbvio, a igualdade de todos perante a lei. Não obstante, o conceito 

de isonomia tem valor muito mais simbólico do que real, isto é, 
comumente “iguala aqueles que já estão em situação igual”. O 
problema da igualdade, como já resta claro, não se resolve como 
que por mágica, do reflexo ideal da isonomia legal na contraparte 
material que é o mundo dos seres humanos. Isso por um motivo 
simples: antes de ser legal, o problema é econômico, social e, 
dentro do Estado, político. 

Torna-se pertinente, assim, contextualizar historicamente 
como o problema se instaura no Brasil desde a colonização até os 
dias atuais. Espera-se que, com tal movimento de resgate histórico, 
seja possível evidenciar como o conceito de isonomia possui uma 
configuração ideológico-argumentativa que visa antes a 

manutenção da situação desigual da população. 
Isonomia significa igualdade perante a lei, contudo, mais 

do que um princípio, o termo isonomia tornou-se, no Brasil e no 
mundo, um instrumento para legitimar discursos políticos – e isso 
porque, desde a revolução burguesa, a isonomia movimentou-se 
como um conceito de classe (daí porque a igualdade favorece os 
iguais). A isonomia, considerada pelo estado burguês um bem em 
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si mesmo junto com a Democracia e o Estado de Direito, pôde 
assim com facilidade ser apropriada pelos mais diversos agentes 

políticos. 
Para entender as “desventuras” da isonomia no Brasil é 

necessário retomar a sua inserção no Brasil colônia via invasão 
portuguesa. Na história do país, desde o princípio da sua ocupação, 

a partir de 1530, o Rei D. João III se meteu na organização 
econômica e de povoamento das novas terras descobertas. 
Inicialmente, por meio das cartas régias, já se nomeavam as 
pessoas que representariam o reino de Portugal nesta matéria, 
inclusive dando poderes de governador, criador de tabeliães e 
oficiais de justiça, bem como o de conceder terras. Esses novos 
senhores eram selecionados dentre os homens da classe média-
nobre que se haviam distinguido por suas funções militares e de 
navegação, ou estavam ligados à Corte por ocuparem cargos na 

burocracia régia. O rei dessa maneira promovia uma “montagem” 
institucional e econômica na nova colônia (MARTINS, 2015). 

A montagem institucional era organizada com um único 
objetivo: produzir superlucros destinados a alimentar o 
crescimento e o desenvolvimento de Portugal, em especial da coroa 
portuguesa (ARRUDA, 2015). Com o crescimento da colônia, os 
lugares e papéis sociais estavam sendo criados e fixados: índios, 
brancos, negros, mulheres, homens etc. (BERNARDINO-COSTA, 
2015). Constata-se, assim, que a colônia sempre foi utilizada com 
intuito exploratório e nunca houve, nem de partida, qualquer 
pretensão em se construir uma sociedade isonômica. 

A presença destes senhores, com o poder e a influência 

para movimentar os interesses da coroa, promovia a distinção 
social dentre as classes existentes. Assim, o domínio de certas 

famílias em determinados cargos ou posições políticas sempre foi 
conveniente para a coroa. Ainda que não se observe, de partida, a 
necessária perpetuação das mesmas famílias no poder (pois um 
“cargo” ou “posição” no Governo não se transmitia 
obrigatoriamente de pai para filho), os laços de consanguinidade 
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sempre estiveram presentes nas diversas esferas da sociedade 
dominante, promovendo o nepotismo. Tal sistema facilitou a 

formação de círculos fechados e familiares que se dedicavam aos 
interesses privados antes dos interesses públicos (HOLANDA, 1995; 
LOPES, 2014). 

Durante os séculos seguintes o rei continuou tendo um 

papel fundamental na hierarquização dos poderes sociais, 
principalmente do século XVII até o início do XIX, especialmente 
para manutenção das conquistas territoriais. Para esse fim, foram 
criados e mantidos cargos ditos centrais, em que os representantes 
se encontravam nas elites locais das câmaras municipais 
meridionais (KHUN e COMISSOLI, 2013). Com a vinda da família 
real ao Brasil em 1808, consolida-se de fato a necessidade do 
serviço público e da hierarquização de poderes. Estabelece-se, 
assim, a realidade de uma estrutura de poder que atua sobre a 

população a partir de um aparato burocrático que não somente a 
contém – mas a supera. 

A dominância de grupos de famílias na centralização de 
poderes, em especial em questões públicas, se perpetua assim na 
história e está calcada na concepção de Estado patrimonialista, isto 
é, um Estado que mostra dificuldade em separar as esferas pública 
e privada, e que se caracteriza por servidores que servem ao 
próprio patrimônio em primeiro lugar e ao Estado somente na 
medida em que convém para o aumento deste mesmo patrimônio. 

Esse problema, importado da Europa para o Brasil pela 
colonização portuguesa, não foi apagado – por óbvio – com a nossa 
independência. Logo as relações familiares se transformaram no 

fator fundamental para reconhecimento social. Forma-se assim 
uma sociedade patriarcal, tipificada principalmente no senhor de 

engenho que agrega junto à sua propriedade parentes de diversos 
graus subordinados à sua vontade (HOLANDA 1995; FAORO, 2001; 
LOPES, 2014). 

Forjaz (1978) explica que o acúmulo de funções 
administrativas, judiciárias e policiais, que passaram nas mãos das 
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mesmas autoridades na fase colonial, ajudaram a constituir a 
prepotência do senhoriato rural que culminou no mandonismo 

local (estabelecido principalmente no Brasil Império). Ao 
mandonismo deram-se vários nomes: coronelismo, caudilhismo, 
chefismo etc. No início, a denominação de senhor era utilizada 
como sinônimo de dono de terras, sendo-lhe atribuídas diversas 

tarefas (não só a proteção da família, como também dos 
dependentes/trabalhadores e subordinados). Esperava-se dos 
subordinados que pagassem os serviços prestados pelo senhor de 
terras com obediência e fidelidade. Essa forma de autoridade foi 
logo expandida para os domínios próximos, como comércio, 
profissões liberais e, é claro, a política. Neste último caso, o poder 
do coronel local se estendeu ao controle dos empregos públicos e à 
alteração da imposição tributária cobrada (podia, assim, prejudicar 
ou facilitar a vida das pessoas conforme a sua conveniência). Para 

o coronel, tal domínio se consolidava como privilégio e poder 
único, proliferando-se em regiões de baixo ou baixíssimo 
desenvolvimento social (CARONE, 1971). 

Ainda no Brasil Império, apesar da centralização de poder 
em um governo central, a polícia e o judiciário são dominados pelo 
espírito partidário e constituem instrumentos básicos de 
sustentação do poder dos coronéis. Desta maneira, com o passar 
do tempo, o coronelismo promoveu um compromisso entre o 
poder público e o poder privado e não se enfraqueceu mesmo após 
o período da República Populista. Assim, a falta de autonomia legal 
local foi compensada por uma ampla autonomia extralegal 
(FORJAZ, 1978).  

Quando se trata de coronelismo, Martins et al. (2011), ao 
avaliarem o contexto histórico e social baseando-se na literatura, 

explicam que este fenômeno pode ser definido em cinco tipos: (1) 
coronelismo tradicional – ligado à estrutura agrária, explica a 
origem do fenômeno, mas não a sua manutenção e aparente 
sobrevivência ao longo da história. (2) coronelismo de enxada – 
explica-se pelo sistema político de troca de proveitos entre o poder 
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público e o poder privado, dos chefes locais, sobretudo dos 
senhores de terra (quase sempre detentores da patente – 

comprada – de coronel da Guarda Nacional); (3) coronelismo 
eletrônico – baseia-se no uso de empresas de comunicação para 
promover candidatos no sistema eleitoral, por meio de divulgação 
ostensiva, e se sustenta no compromisso recíproco entre poder 

nacional e poder local, configurando uma rede de influências entre 
o poder público e o poder privado dos chefes locais, proprietários 
de meios de comunicação; (4) coronelismo empresarial – ocorre 
em empresas privadas por meio do uso da autoridade, baseando-se 
na influência de um determinado cargo ou grupo corporativista; e 
o (5) coronelismo de cajado ou de cabresto – em que uma pessoa 
ou grupo indica quais candidatos devem ser eleitos em 
determinado grupo social, induzindo o voto ou comportamento 
individual – este tipo possui um controle associado ao abuso de 

autoridade, compra e venda de votos ou utilização da 
administração pública para um determinado fim.  

Pires e Macedo (2006) explicam que na realidade brasileira 
o desenho organizacional público, na maioria dos casos, possui 
forma bastante complexa e níveis hierárquicos diversos. De 
maneira geral, a estrutura demonstra um paternalismo que gera 
um alto controle de movimentação de pessoal e da distribuição de 
empregos, cargos e comissões que condiz a lógica dos interesses 
políticos dominantes, estando as organizações públicas vulneráveis 
à interferência deste tipo de poder. 

Estudando essa complexidade, Freitas (1997) salientou 
cinco traços mais importantes da organização pública: (1) a 

hierarquia, que se traduz através de uma tendência à centralização 
do poder dentro dos grupos sociais; (2) o personalismo, que se 

traduz através de passividade e aceitação dos grupos inferiores; (3) 
a malandragem, que se traduz através da flexibilidade e 
adaptabilidade como meio de navegação social e do jeitinho; 4) o 
sensualismo; e 5) o aventureiro, que se traduz em pessoas mais 
sonhadoras do que disciplinadas e com uma tendência à aversão ao 
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trabalho manual ou metódico (PIRES, 2006; PIRES e MACEDO, 
2006). 

Observa-se então que a estrutura de organização do poder 
público e político do Estado Português adapta-se bem ao Brasil 
Colônia e floresce no Brasil contemporâneo. Apesar do processo de 
urbanização brasileiro dar-se principalmente no século XX, ao 

contrário da expectativa de muitos, o universo urbano não superou 
algumas características dos períodos colonial e imperial, marcados 
pela concentração de terra, renda e poder, pelo exercício do 
coronelismo ou política do favor e pela aplicação arbitrária da lei. 
Tais características fazem sentir seus efeitos nos dias atuais e 
refletem entraves para o desenvolvimento socioeconômico no 
Brasil contemporâneo (FAORO, 2001; MARICATO, 2003; LOPES, 
2014). O STF, como um dos poderes que representam o Estado 
brasileiro, dentro de um suposto sistema de “freios e contrapesos”, 

deveria ter atribuições suficientes para fazer valer a legislação, em 
todos os casos que lhe fossem apresentados de uma forma 
igualitária - o que, conforme será estudado, não aparenta ocorrer 
quando há um aparente entrave entre poderes. 

O papel ideológico atribuído ao STF é o de ser guardião da 
Constituição, tendo como função fundamental promover a 
isonomia daqueles que vivem nesta sociedade por meio do que é 
regido por aquele diploma formal. Quando este órgão supremo, em 
teoria capaz de se pronunciar sobre a correta interpretação e 
aplicação da lei, é subjugado por outros poderes da República 
Federativa do Brasil – no presente estudo, o poder legislativo, na 
medida em que se recusa a cumprir uma determinação judicial 

(mesmo que de cunho liminar), o que se abre é uma janela de 
oportunidade: torna-se cristalino o estatuto da materialidade que a 

ideologia quer ocultar, qual seja, o fato de que a regra geral possui 
zonas em que a normativa acaba sendo aplicada de uma ou outra 
forma de acordo com a pessoa que está sendo julgada. Para além 
da institucionalização de uma estrutura garantidora da 
propriedade privada e consequente abono das relações de 
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exploração que daí se seguem, o que se torna cristalino na 
observância deste caso nada peculiar, conforme será analisado, é a 

perpetuação dos ranços patrimonialista e coronelista enraizados na 
história brasileira.  

 
3. Dos Acontecimentos 

 
Na segunda-feira, dia 05 de dezembro de 2016, o ministro 

do STF Marco Aurélio Mello atendeu uma solicitação da Rede 
Sustentabilidade, e determinou o afastamento do presidente do 
Senado Federal, Renan Calheiros (PMDB-AL), em um pedido de 
Medida Cautelar (MC) em uma ação de Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPC), número 
402/2016 MC/DF. 

A ação de Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPF) é um procedimento que é competência 
originária no STF (cf. art. 102, §1º e art. 103 da CRFB/1988). Este 
instrumento tem como objetivo evitar ou reparar lesão a preceito 
fundamental, resultante de ato do Poder Público (art. 1º da Lei 
9.882/1999). Esta ação possui dois efeitos: a) erga omnes – os 
efeitos são válidos para todos que se enquadrem na mesma 
conjetura (SIFUENTES, 2005, p. 252); e b) vinculantes – vincula a 
manifestação do tribunal superior aos demais órgãos, impedindo 
que se decida de outra forma, cf. art. 10, §3º da Lei 9.882/1999 
(DAIDONE, 2006, p. 78). A ADPF também pode ser utilizada como 
instrumento de controle abstrato de constitucionalidade ou para 
questionar a constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, 

estadual ou municipal, incluídos os anteriores à CRFB/1988. É uma 
ação de propositura subsidiária, sendo incabível sua utilização 

quando houver qualquer outra medida eficaz para sanar a 
lesividade. 

Por outro lado, a Lei 9.882/1999 que trata do processo de 
julgamento do ADPF, estabelece em seu art. 5o que o STF poderá 
deferir pedido de medida liminar quando houver extrema urgência 



262 | A Fazenda e a Filosofia 
 

ou perigo de lesão grave ou ainda em período de recesso. Nesse 
sentido, a Medida Cautelar consiste em uma forma de prevenir, 

conservar ou defender direitos, quando a gravidade do fato, ou do 
comprovado risco de lesão de direitos ou da existência de motivo 
justo, quando amparado por lei. Esta medida tem como requisitos 
a “fumaça do bom direito” (com a verossimilhança das alegações) e 

da possibilidade de prejuízos à parte pela demora na decisão do 
processo. 

Do relato constante no ADPF 402/2016 MC/CF, observa-se 
que a “Rede Sustentabilidade” ingressou com um pedido para 
fixar, em caráter provisório, o impedimento do art. 86, §1o da 
CRFB/88, que trata da suspensão do Presidente da República de 
suas funções, devendo ser aplicado aos ocupantes de cargos em 
cujas atribuições possam figurar a substituição do Presidente da 
República. A urgência da medida se fazia presente, considerando 

que, à época do ajuizamento, a Presidência da Câmara dos 
Deputados estava ocupada por parlamentar que respondia a ação 
penal em tramite no STF (inquérito n. 2.593). Foi relatado que no 
dia 1o de dezembro de 2016, o Pleno do STF recebeu uma denúncia 
contra o então Presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, que 
passou a ser considerado réu pelo crime de peculato (quando o 
funcionário público se apropria de dinheiro, valor ou outro bem 
móvel, quando tem posse em função do seu cargo), motivo pelo 
qual estaria impedido pelo art. 86, 1o da CRFB/88. O requerente 
alegou ainda em seu pedido que se encontrava em risco “a 
honorabilidade do Estado brasileiro e a funcionalidade da 
separação de poderes”, assim como que a proximidade do recesso 

causaria uma improvável retomada da apreciação do processo 
objeto da ação. 

Foi solicitado pelo requerente que até o julgamento 
definitivo da ADPF, fosse reconhecida, em caráter provisório, “a 
impossibilidade de que pessoas que respondam ou venham a 
responder a ação penal instaurada pelo STF assumam ou ocupem 
cargos em cujas atribuições constitucionais figure a substituição 
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do(a) Presidente da República” (cf. ADPF 402/2016 MC/CF, p. 2). 
Por fim, foi solicitado o afastamento cautelar imediato do senador 

Renan Calheiros do cargo de Presidente do Senado Federal.  
Em resposta à solicitação, o ministro Marco Aurélio deferiu 

o pedido da liminar pleiteada, alegando fundamentalmente que o 
senador Renan Calheiros, por maioria absoluta (8 votos a 3), 

tornou-se réu no inquérito 2.593, bem como por que a ADPF já 
havia sido considerada, por 6 dos 11 ministros do STF, como 
procedente no dia 03 de novembro de 2016, mas que, contudo, o 
julgamento foi suspenso por um pedido de vistas do ministro Dias 
Toffoli. Desta forma, considerou o risco de Renan Calheiros 
continuar na linha de substituição do Presidente da República. 
Destacou o ministro Marco Aurélio que Renan Calheiros deveria 
ser afastado do cargo de Presidente do Senado, mas não do 
exercício do mandato de senador e que fosse dado cumprimento a 

decisão com urgência, por meio mandado, sob as penas da lei.  
No dia 06 de dezembro de 2016, a Mesa Diretora do 

Senado resolveu que não iria cumprir a decisão liminar do 
ministro do STF Marco Aurélio Mello, em que havia deliberado 
pelo afastamento do Presidente do Senado Federal, o senador 
Renan Calheiros. A Mesa Diretora do Senado Federal decidiu que 
iria aguardar a deliberação do plenário do STF para cumprir a 
medida cautelar. O Senado recorreu da decisão argumentando que 
o afastamento de Renan Calheiros traria “enorme risco para a 
manutenção do andamento normal dos trabalhos legislativos”, 
destacando inclusive a votação de uma proposta de emenda à 
CRFB/88, que estabelecia um teto para os gastos da União. A Mesa 

do Senado Federal ainda decidiu por conceder prazo regimental ao 
Presidente do Senado Federal para apresentar defesa, “a fim de 

viabilizar a deliberação da Mesa sobre providências necessárias ao 
cumprimento da decisão monocrática” (BRASIL, 2016b). 

Por outro lado, o descumprimento da medida cautelar se 
materializou pelo fato do senador se evadir de assinar a ordem 
judicial (mandado). De fato, a decisão de não cumprir o mandado 
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cautelar foi uma estratégia para o PMDB manter a presidência do 
Senado até o julgamento definitivo do STF. Inclusive, a sessão do 

Senado do dia 06 de novembro de 2016 foi cancelada. O senador 
Renan Calheiros não foi encontrado pelo oficial de justiça 
encarregado de entregar o mandando.  

No dia 07 de dezembro de 2016, de acordo com o site de 

notícias do STF, o advogado-geral do Senado declarou que houve 
um atrito institucional entre os poderes, como resultado da liminar 
deferida pelo ministro Marco Aurélio (STF, 2016). O mesmo 
destacou que, ao não cumprir a medida cautelar, a Mesa do Senado 
Federal não tinha a intenção de desafiar o STF. Para o advogado-
geral do Senado, a medida cautelar deveria se cumprir de acordo 
com o Regimento do Senado, que estipulava o prazo para defesa 
nesses casos. Foi destacado que a decisão de aguardar apenas 
ocorreu depois do Ministro-Relator da ADPF enviar a matéria para 

referendo do Plenário do STF. Ele argumentou que a decisão da 
Mesa do Senado considerou que não havia extrema urgência ou 
perigo de lesão grave que justificaria a concessão da liminar. 
Salientou também que o Senado foi surpreendido, pois apenas a 
Câmara dos Deputados se manifestou no mérito da ADPF 
402/2016, na qual se julga o afastamento de réu no STF da linha 
sucessória da Presidência da República. Por fim, o advogado aduziu 
que o afastamento ocorreu com base no recebimento da denúncia 
no inquérito 2.593, mas que como o acórdão não havia sido 
publicado, ainda não poderiam ter oposto embargos de declaração, 
sobre os quais o relator do inquérito poderia atribuir efeito 
suspensivo. Segundo o advogado-geral do Senado, apenas depois 

de passado o prazo para a oposição de embargos é que poderia se 
considerar a plena eficácia dos efeitos secundários do recebimento 

da denúncia, dentre os quais estaria o afastamento do cargo de 
presidente do Senado Federal. 
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4. Estrutura e Atribuições do STF 
 

No Brasil Colônia e sob a ordem da Constituição Imperial, 
com o estabelecimento da família imperial portuguesa, o príncipe 
Dom João instituiu a “Casa da Suplicação do Brasil”, através de 
alvará de 10 de maio de 1808 (BRASIL, Arquivo Nacional, 2017). 

Esta “Casa da Suplicação do Brasil” tomava a decisão em instância 
final e é considerado como o primeiro órgão de cúpula do 
ordenamento jurídico brasileiro. No mesmo século e ainda com a 
Constituição Imperial em vigor, houve a edição do Decreto n° 510, 
de 22 de junho de 1890, que formulou o Supremo Tribunal Federal 
como mais elevado órgão do Poder Judiciário. Também o Decreto 
n° 848, de 11 de outubro de 1890, que tratava da organização da 
Justiça Federal, mencionava o STF. Contudo, apenas com a 
promulgação da Constituição República dos Estados Unidos do 

Brasil, de 24 de fevereiro de 1891, foi que se instituiu o STF.  
Na Constituição Republicana dos Estados Unidos do Brasil 

de 1934 o STF foi renomeado para “Corte Suprema” e ao Senado 
Federal foi outorgada a possibilidade de conferir eficácia erga 
omnes (para todos) das decisões da “Corte Suprema” referentes à 
ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Por 
outro lado, estabelecida sob o governo Vargas, a Constituição dos 
Estados Unidos do Brasil de 1937, houve a vedação do Poder 
Judiciário e do STF a possibilidade de conhecer e julgar causas 
exclusivamente políticas (cf. art. 94). Essa medida foi criada com a 
finalidade de resguardar as decisões políticas arbitrárias do 
governo Vargas e de seus interventores.  

Com o Golpe Militar de 1964, foram instituídas restrições 
ao STF, principalmente com a alteração de competência 

concretizada pelo Ato Institucional n° 5, de 1969, que tornou da 
competência da Justiça Militar processar e julgar os crimes 
cometidos contra a “segurança nacional”, decisão que tinha por fim 
impedir a liberdade dos presos políticos e camuflar inquéritos já 
existentes contra atos arbitrários dos militares. Com a 
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promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988 (CRFB), a competência do STF para analisar questões 

constitucionais teve maior destaque, precisamente por causa da 
criação do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Desta forma, a 
competência anteriormente designada ao STF para analisar as 
questões que envolvessem interpretação de leis federais, foram 

deslocadas para o STJ. Com a atual Constituição brasileira, mais 
precisamente no art. 102 da Constituição, o STF passa a ser 
compreendido como o “guardião da Constituição” e o “órgão de 
cúpula do Poder Judiciário”.  
  A noção jurídica de supremacia da Constituição é uma 
criação das revoluções liberais, que introduziram o conceito de 
uma constituição escrita, formal e rígida, designando a 
Constituição como fundamento para a própria composição e 
organização do Estado. Nesse sentido, o controle de 

constitucionalidade é uma forma de fiscalizar a compatibilidade 
entre as condutas dos poderes públicos e dos comandos 
constitucionais, garantindo a supremacia constitucional. Portanto, 
a funcionalidade precípua atual do STF é a de verificar se existe 
alguma conduta ou omissão que contrarie algum dispositivo 
constitucional. 
 O art. 101 da CRFB determina que o STF é composto por 11 
(onze) Ministros. Estes devem ser “brasileiros natos” (cf. art. 12, § 
3º, IV, da CRFB), escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 
(trinta e cinco) e menos de 65 (sessenta e cinco) anos de idade, de 
“notável saber jurídico” e “reputação ilibada” (art. 101 da CRFB).  

A característica de brasileiro nato é delimitada pelo art. 12 

da CRFB que elenca: a) os nascidos no Brasil, ainda que de pais 
estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país; b) 

os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, 
desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa 
do Brasil; c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe 
brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira 
competente ou venham a residir no Brasil e optem, em qualquer 
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tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade 
brasileira. Esta exigência pela naturalidade brasileira é 

fundamentada pela doutrina como uma forma de garantir maior 
proteção ao cargo público, pela linha sucessória e pela segurança 
nacional. 

Destaque-se que estes ministros são nomeados pelo 

Presidente da República, após aprovação da escolha pela maioria 
absoluta do Senado Federal, cf. art. 101, parágrafo único, da CRFB. 
Uma vez nomeado como ministro do STF, o indivíduo passar a ter 
as garantias da vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de 
subsídio (art. 95 da CRFB). Essas garantias são, segundo a doutrina 
jurídica, uma forma de preservar a autonomia e divisão dos 
poderes, assegurando a independência do Poder Judiciário para 
que possa decidir livremente, sem a pressão de outros poderes 
(LENZA, 2016). 

Conforme o art. 102 da CRFB, dentre as principais 
competências do STF estão:  

 
a) processar e julgar a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou 

ato normativo federal ou estadual;  

b) processar e julgar a ação declaratória de constitucionalidade de 
lei ou ato normativo federal;  

c) apreciar a arguição de descumprimento de preceito fundamental 
decorrente da própria Constituição;  

d) solucionar as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a 

União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as 
respectivas entidades da administração indireta; 

e) julgar, as infrações penais comuns, do Presidente da República, 

do Vice-Presidente, dos membros do Congresso Nacional, e de 
seus próprios Ministros e do Procurador-Geral da República; 

f) julgar em grau de recurso o recurso ordinário, o habeas corpus, o 

mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção 
decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se 

denegatória a decisão, e, em recurso extraordinário, as causas 
decididas em única ou última instância, quando a decisão 
recorrida contrariar dispositivo da Constituição. 
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Observe que com a Emenda Constitucional 45, do ano de 
2004, foi dado ao STF a possibilidade de aprovar súmula com 

efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário 
e da Administração Pública federal, estadual e municipal (art. 103-
A, da CRFB). A súmula vinculante basicamente consiste em uma 
síntese de matérias constitucionais que foram decididas 

reiteradamente pelo STF, que passa a vigorar com a sua publicação 
na imprensa oficial, e que pode ser revisada ou cancelada pelo 
próprio STF. O conteúdo da súmula tem por objeto 

a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, 
acerca das quais haja, entre órgãos judiciários ou entre esses e a 
administração pública, controvérsia atual que acarrete grave 

insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre 
idêntica questão (cf. Lei 11.417/2006, art. 2o, § 1o, além da 
legislação correlata, vid. Lei 13.105/2015, art. 496, §4º; art. 932; 

art. 1.035; art. 1.042, §3º).  

 
Ou seja, dotou-se o STF de uma concentração de poder 

decisório que ultrapassa os limites de julgar um caso específico, 
passando a analisar a constitucionalidade ou a 
inconstitucionalidade de todos os demais casos, já existentes ou 
futuros, submetidos aos Poderes Judiciário, Executivo e Legislativo. 

O STF também indica três de seus ministros para compor o 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cf. art. 119, I, a, da CRFB). A 
composição do TSE é de no mínio 7 (sete) membros: 3 (três) do 
STF; 2 (dois) do STJ; e 2 (dois) advogados de notável saber jurídico 
e idoneidade moral, indicados pelo STF e nomeados pelo 

Presidente da República (cf. art. 119 da CRFB). Ainda, o Presidente 
e o Vice-Presidente do TSE serão eleitos dentre os ministros do 
STF. Observe-se por fim que o Presidente do STF é também o 
Presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), bem como o STF 
nomeia um desembargador e um juiz estadual para compor o CNJ, 
ou seja, o STF possui 3 (três) membros do total de 15 (quinze) do 
CNJ, cf. art. 103-B, da CRFB.  
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O que se verifica no cenário jurídico brasileiro é uma curva 
que também se verifica em tantas outras democracias liberais 

(AGAMBEN, 2004): uma grande concentração de poder nas mãos 
do Chefe do Poder Executivo (o Presidente da República), que 
indica e nomeia os integrantes do STF (com posterior aprovação 
pelo Senado Federal) e do TSE (direta e indiretamente: 

diretamente os advogados de “notável saber jurídico e idoneidade 
moral”; e indiretamente os próprios Ministros do STF que compõe 
do TSE, que anteriormente haviam sido indicados pelo Presidente 
da República). A justiça e aquilo que é justo, em última instância, 
não são constituídos apoliticamente, não sobrevoam o Estado 
como éter legalista positivado: a justiça e aquilo que é justo 
determina-se politicamente. 
 
5. Obedece quem tem Juízes 

 
“Ele ouve falar em acabar com supersalários, ele parece 

tremer na alma” (GLOBO, 2016a), solta Renan Calheiros em uma 
coletiva de imprensa. O alvo é Marco Aurélio Mello, ministro e 
presidente do STF. Mello responde, diz ser “inconcebível, 
intolerável e grotesca” a evasão da Mesa Diretora do Senado, que 
se recusou a receber a notificação da liminar. “A interpretação”, 
prossegue em seu depoimento,  

nada mais revela do que o famoso jeitinho brasileiro, a meia-sola 

constitucional, com desprezo inexcedível ao previsto. O texto 
maior implica relevo, deferência, não à pessoa ocupante do cargo, 
mas à Casa por ela personalizada. [...] O pulo apontado como 

saída para o impasse decorrente do fato de não ter se respeitado 
decisão do Supremo [...], a liminar, sequer recebendo os 
destinatários das notificações – o presidente senador Renan 

Calheiros, o vice-presidente, senador Jorge Viana, e o primeiro-
secretário, Vicente Alves, e o oficial de justiça, servidor – fere de 

morte as leis da República, fragiliza o Judiciário, significando 
prática deplorável. Ao fim, implica a desmoralização impar do 
Supremo. (RAMALHO; CALGARO, 2016) 
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As hipérboles do ministro ganham um novo tingido se 

pareadas com sua resposta à provocativa de Renan Calheiros: “faço 
Justiça ao senador Renan Calheiros, faço justiça ao dizer que ele 
não me chamou de “juizeco”. Tempos estranhos, presidente, os 
vivenciados nesta sofrida República” (BENITES, 2016b; LINDNER, 

2016). “Ele não me chamou de juizeco” traduz uma suposta 
ameaça às leis da República (“fere de morte às leis da República”) 
menos como ameaça concreta e mais como aquilo que de fato foi, 
uma ferida de morte ao orgulho do presidente do STF. Se 
perdermos de vista este detalhe aparentemente insignificante, a 
disputa entre a presidência do STF e a presidência do Senado pode 
dar a entender, e este foi de fato o entendimento de alguns, que o 
Judiciário e o Legislativo é que mediam forças – em tempos de 
instabilidade política acirrada pelo impeachment da ex-presidenta 

Dilma Roussef – pelo protagonismo político. Nada mais 
equivocado: ambos os poderes trabalharam juntos pelo avanço e 
concretização da pauta de interesses corporativos distintos. A 
disputa deixa antes antever, e aí acertadamente, um aspecto do 
ranço burocrático-patrimonialista: a queda de braço intestina do 
corpo burocrático do Estado, i.e., entre a elite togada e a elite 
coronelesca.  

O próprio STF deliberou, posteriormente e apesar de 
Marco Aurélio Mello, pela permanência de Calheiros na presidência 
do Senado. É preciso recordar que, em situação de afastamento de 
Renan Calheiros da presidência do Senado, Jorge Viana (do PT-AC) 
é quem assumiria a presidência da Casa – como o fez, de fato por 

um dia, no dia 05 de dezembro de 2016. Como a PEC-241, 
apelidada PEC do fim do mundo, que delimitou um teto para os 

gastos públicos pelos próximos 20 anos, seria votada no dia 13 de 
dezembro de 2016, o afastamento de Calheiros e a permanência de 
Jorge Viana na presidência do Senado aparentemente poderia 
colocar em risco a manutenção da agenda da Casa. De fato, na 
noite do dia 05, Jorge Viana se reuniu (primeiro com Calheiros e só 



Guilherme F. de M. Gomes; Roberto M. R. Rabbani; Allívia R. C. Rabbani | 271 
 

então) com a bancada do PT – e, embora já sinalizasse de que iria 
recuar, sofreu pressão do próprio partido e de partidos da oposição 

para engavetar ou, no mínimo, adiar a votação da PEC (LADEIRA, 
2016). 

Como relatado anteriormente, no dia 06 de dezembro de 
2016 a Mesa Diretora do Senado descumpriu a decisão liminar de 

Marco Aurélio Mello, decidindo “aguardar a deliberação final do 
Pleno do Supremo Tribunal Federal” (GARCIA; RAMALHO, 2016). 
Ora, a deliberação final não tardou a vir: no dia 08 de dezembro de 
2016, por seis votos a três, o STF decide que Renan Calheiros 
permanece na presidência do Senado, mas deixa a linha sucessória 
da presidência da República ao se tornar réu (BENITES, 2016c). A 
decisão garante a agenda do Senado e, consequentemente, a 
votação e aprovação da PEC-241 no dia 13 de dezembro de 2016. 

“Jorge não é petista, é uma instituição suprapartidária” 

(MURAKAWA; LIMA, 2016) – a frase de Renan Calheiros, 
adereçada a um suposto republicanismo de seu vice, Jorge Viana, 
descreve perfeitamente o próprio Legislativo que, em vista da 
aprovação da PEC-241, não fez mais que se movimentar como 
“instituição suprapartidária” que de fato é, instituição gestora dos 
“negócios comuns da burguesia”. Nesse sentido, os escândalos 
recentes das listas da Odebrecht e do grupo JBS – e que colocam a 
vasta maioria de nossos representantes políticos sob suspeita de 
corrupção – não devem ser pensados como exceções: revelam, 
antes, uma pepita da velha sabedoria marxista, que já reconhece 
que, nas chamadas repúblicas democráticas,  

a riqueza exerce seu poder de modo indireto, embora mais 

seguro. De um lado, sob a forma de corrupção direta dos 
funcionários do Estado, e na América vamos encontrar o exemplo 

clássico; de outro lado, sob a forma da aliança entre o governo e a 
Bolsa (ENGELS, 1984, p. 194). 

 
No Brasil, a corrupção nunca concorreu com o 

patrimonialismo – ao contrário, lhe alimentou e ajudou a 
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consolidar a política como negócio de família. Senão, vejamos. É 
Raimundo Faoro que, na esteira da tradição brasileira weberiana, 

define assim o patrimonialismo: 

A comunidade política conduz, comanda, supervisiona os 

negócios, como negócios privados seus, na origem, como 
negócios públicos depois, em linhas que se demarcam 
gradualmente. O súdito, a sociedade, se compreendem no âmbito 

de um aparelhamento a explorar, a manipular, a tosquiar nos 
casos extremos. Dessa realidade se projeta, em florescimento 

natural, a forma de poder, institucionalizada num tipo de 
domínio: o patrimonialismo, cuja legitimidade assenta no 
tradicionalismo — assim é porque sempre foi. (FAORO, 2001, p. 

866) 

 
Não é novidade que, no Brasil, a “vocação política” é 

sexualmente transmissível: o chamado “capital familiar” é um 
traço presente de boa parte da elite política brasileira. Segundo 
dados da ONG Transparência Brasil para a legislatura de 2015 na 
Câmara “oligarcas e seus filhos, netos, cônjuges, irmãos e 
sobrinhos seguirão dando as cartas na legislatura que se inicia em 
2015”. 

Estudo do Mapeamento da Transparência Brasil aponta 
que 49% dos deputados federais eleitos têm parentes políticos – 

número cinco pontos percentuais acima de levantamento idêntico 
realizado pela Transparência Brasil em junho deste ano com os 
representantes eleitos em 2010 (SCHOENSTER, 2014). Segundo 
pesquisa recente da Congresso em Foco, pelo menos 319 deputados 
(62%) e 59 senadores (73%) têm laços de sangue com outros 

políticos (SARDINHA, 2017). Não espanta, portanto, que a ampla 
maioria da Câmara tenha se autodeclarado empresários e 
ruralistas (SARDINHA, 2015). Não é suficiente, como fazem Sérgio 
Buarque de Holanda e Raymundo Faoro colocar o problema 
simplesmente na conta da mitológica “colonização portuguesa”. E 
isso pelo óbvio: não há patrimonialismo sem Capital. Mas Faoro 
insiste: 
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Este curso histórico leva à admissão de um sistema de forças 

políticas, que sociólogos e historiadores relutam em reconhecer, 
atemorizados pelo paradoxo, em nome de premissas teóricas de 
vária índole. Sobre a sociedade, acima das classes, o 

aparelhamento político — uma camada social, comunitária 
embora nem sempre articulada, amorfa muitas vezes — impera, 
rege e governa, em nome próprio, num círculo impermeável de 

comando. Esta camada muda e se renova, mas não representa a 
nação, senão que, forçada pela lei do tempo, substitui moços por 

velhos, aptos por inaptos, num processo que cunha e nobilita os 
recém-vindos, imprimindo-lhes os seus valores (2001, p. 871). 

 
Faoro não reconhece os políticos como representantes de 

uma classe (“sobre a sociedade, acima das classes”). Por que perde 
de vista que o Estado é atravessado por interesses de classe, por se 
agarrar, talvez, mais ao abstrato e menos ao concreto (deixando de 

lado a lição de um Marx em seu “O 18 de Brumário de Luís 
Bonaparte”), doura a pílula do Capital privado: teria sido o legado 
português o que impossibilitou o desenvolvimento do capitalismo 
dito “moderno” no Brasil. A pesquisa de Faoro, como se sabe, vai 
até 1930. Não teria meios para relacionar, por exemplo, o tamanho 
das bancadas na Câmara e os interesses que movimentam (para a 
legislatura de 2015, há 207 deputados ruralistas, 197 evangélicos, 
208 das empreiteiras e construtoras etc.) (MEDEIROS; FONSECA, 
2016). 

No interesse de quem o Senado cumpre com sua agenda e 
aprova a PEC-55/PEC-241, com tanta pressa e sem qualquer 
consulta popular, o mais duro reajuste fiscal já imposto à 
população brasileira desde 1988? O senador Romero Jucá (PMDB-

RR) responde: o objetivo é passar um recado ao mercado. “Se 
deixássemos a votação para outro dia”, explica, “poderíamos 
passar a mensagem errada de que estaríamos sem força, de que 

poderíamos perder. Por isso, resolvemos votar logo hoje, mesmo 
tendo algumas ausências” (BENITES, 2016a). Arremata o deputado 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), mais recentemente, respondendo às 
críticas recebidas pelas alterações no projeto original do pacote 
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anticorrupção submetido ao Congresso pelo Ministério Público 
Federal:  

Àqueles que queiram participar do processo legislativo, que é 

cativante, que é apaixonante, lembro que em 2018 haverá 
eleições, e eu os convido a participar e a estar aqui conosco 
discutindo e aprovando as matérias. (Palmas.) Nós não podemos 

aceitar que a Câmara dos Deputados se transforme num cartório 
carimbador de opiniões de parte da sociedade, que são 

democráticas, que são respeitadas, mas que a Câmara de 
Deputados tem toda a legitimidade para ratificar, para modificar 
ou até para rejeitar. Nós aqui não somos obrigados a aprovar 

tudo que chega a este Plenário. (BRASIL, 2016a) 

 
Em suma: o Congresso não é obrigado a ouvir o povo, mas 

ouve em alto e bom som o Capital. Em pesquisa recente da 

CUT/Vox Populi, em torno de 90% dos entrevistados rejeitavam a 
Reforma da Previdência; 89% dos entrevistados disseram não ser 
capazes de sustentar suas famílias com a aprovação da atual 
reforma trabalhista (CARTA CAPITAL, 2017). Estas 
movimentações, além dos cortes na saúde e ensino se sucederam 
sem maiores interrupções do STF. Mas como explicar, então, a 
queda de braços entre Renan Calheiros e Marco Aurélio Mello? 
Talvez, o ranço coronelista exposto por Victor Nunes Leal em 

“Coronelismo Enxada e Voto” nos dê alguma pista:  

Como indicação introdutória, devemos notar, desde logo, que 
concebemos o “coronelismo” como resultado da superposição de 
formas desenvolvidas do regime representativo a uma estrutura 

econômica e social inadequada. Não é, pois, mera sobrevivência 
do poder privado, cuja hipertrofia constituiu fenômeno típico de 
nossa história colonial. É antes uma forma peculiar de 

manifestação do poder privado, ou seja, uma adaptação em 
virtude da qual os resíduos do nosso antigo e exorbitante poder 

privado têm conseguido coexistir com um regime político de 
extensa base representativa. Por isso mesmo, o “coronelismo” é 
sobretudo um compromisso, uma troca de proveitos entre o 

poder público, progressivamente fortalecido, e a decadente 
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influência social dos chefes locais, notadamente dos senhores de 

terras. Não é possível, pois, compreender o fenômeno sem 
referência à nossa estrutura agrária, que fornece a base de 
sustentação das manifestações de poder privado ainda tão visíveis 

no interior do Brasil. Paradoxalmente, entretanto, esses 
remanescentes de privatismo são alimentados pelo poder público, 
e isso se explica justamente em função do regime representativo, 

com sufrágio amplo, pois o governo não pode prescindir do 
eleitorado rural, cuja situação de dependência ainda é 

incontestável. Desse compromisso fundamental resultam as 
características secundárias do sistema “coronelista”, como sejam, 
entre outras, o mandonismo, o filhotismo, o falseamento do voto, 

a desorganização dos serviços públicos locais. (2012, p. 43) 

  
Derivado diretamente da estrutura agrária e, mais 

particularmente, à forma que a ela foi dada pelos proprietários de 
terra no Brasil, a fazenda, aquilo que caracteriza o coronel não é 

tão somente a propriedade privada da terra, mas o comando de 
“um lote considerável de votos de cabresto” (LEAL, 2012, p. 45). 
Renan Calheiros, natural de Murici, deriva parte significativa de 
seu capital político da cidade – curral eleitoral da família Calheiros. 
A família se reveza, desde a década de 1990, na prefeitura da 
cidade. A cidade, como não poderia deixar de ser, coleciona 
problemas: alto índice de analfabetismo (algo em torno de 40%), 

baixíssimo IDHM (ocupa a 5.416ª posição dentre 5.565 municípios 
– cf. PNUD, 2010) e foi considerada, recentemente, uma das 
cidades mais violentas do país segundo o Mapa da Violência 
(WAISELFISZ, 2016). Renan Calheiros não era insubstituível para 
que o avanço da agenda do Senado. A recusa em reconhecer a 

decisão judicial do STF é tão somente reveladora da prática do 
coronel diante do seu curral, transplantada para o domínio 
público: 

Dentro da esfera própria de influência, o “coronel” como que 
resume em sua pessoa, sem substituí-las, importantes 

instituições sociais. Exerce, por exemplo, uma ampla jurisdição 
sobre seus dependentes, compondo rixas e desavenças e 
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proferindo, às vezes, verdadeiros arbitramentos, que os 

interessados respeitam. Também se enfeixam em suas mãos, com 
ou sem caráter oficial, extensas funções policiais, de que 
frequentemente se desincumbe com a sua pura ascendência 

social, mas que eventualmente pode tornar efetivas com o auxílio 
de empregados, agregados ou capangas. Essa ascendência resulta 
muito naturalmente da sua qualidade de proprietário rural. A 

massa humana que tira a subsistência das suas terras vive no 
mais lamentável estado de pobreza, ignorância e abandono. 

Diante dela, o “coronel” é rico. (LEAL, 2012, p.45-46.) 

 
6. Considerações Finais 

 
A intenção do presente estudo foi demonstrar – a partir de 

um caso específico – como a isonomia é posta em xeque a partir 
dos recentes acontecimentos que envolveram os poderes da 

República Federativa do Brasil. Foi nosso objetivo evidenciar de 
que forma os eventos narrados corroboram a compreensão 
marxiana de que todo sistema legal-jurídico é determinado 
politicamente (MARX, 2010b; DAHL, 1957). A crítica faz ver como o 
direito, enquanto instituição de organização social, remonta à ideia 
de justiça, e como esta, por sua vez, é em sua essência definida por 
diferentes fatores de acordo com os interesses e privilégios sociais 

existentes ou almejados.  
No Brasil, curiosamente, faz-se a distinção ideológica entre 

direito material e direito formal. Enquanto o direito material trata 
das normas substanciais que determinam direitos, garantias e 
deveres, o direito formal trata das questões processuais, ou seja, 
quais os procedimentos jurídicos para que o direito material venha 

de fato a ser reconhecido. A cisão torna a ideia mais relevante que 
a realidade concreta, i.e., faz do direito formal mais relevante que o 
próprio direito material, uma vez que a concretização de uma 
prerrogativa legal irá sempre depender de sua aplicação, o que 
necessariamente irá exigir o tramite processual.  
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No Brasil, o coronelismo materializa formas concretas de 
relações no âmbito político: a legislação se submete a essas formas, 

e passa, assim, a ser aplicada (ou não) de acordo com a pessoa a 
qual se está julgado. O coronelismo perpetua-se nas relações de 
poderes. As autoridades concentram funções e criam alianças que 
partem de interesses privados previamente ajustados, 

notadamente com a eleição de agentes políticos diretamente 
relacionados ao poder econômico e social dominante. Aos eleitos 
“democraticamente” cabe a nomeação de integrantes de outro 
poder – do órgão supremo do poder judiciário. O que se observa 
concretamente é que a estrutura não somente promove interesses 
políticos dominantes, mas é em si mesma o próprio produto destas 
relações socioeconômicas de opressão.  

Nesse sentido, o caso narrado no presente estudo 
corrobora a premissa de que os fatos podem ser julgados de uma 

ou outra forma diante dos poderes dominantes e interesses em 
jogo (AGUIAR, 1980). Os conceitos de justiça e direito, por mais 
delimitados que sejam em normas formalizadas 
institucionalmente, têm que se ver com a realidade da disputa 
política concreta, real, o que torna impossível a sua efetivação 
desde cima, ideal: daí os “desvios padrão”, que se manifestam seja 
por meio de alegações de aplicação de princípios gerais, ou normas 
específicas, ou da “vontade do legislador”, ou aplicação de decisões 
reiteradas de tribunais (jurisprudência), ou por “súmulas de efeitos 
vinculantes”.  

O sistema judiciário possui uma vida que transcende a letra 
da lei: como não poderia deixar de ser, perpassa os interesses 

humanos de quem o movimenta e daqueles que são por ele 
movimentados. O sistema, portanto, não só reflete a estrutura da 

luta de classes, mas é fruto desta disputa ela mesma, e favorece, de 
princípio, àqueles que possuem recursos econômicos (garantidos 
pelo próprio aparato legal) que permitem uma melhor 
representação e/ou assessoria técnica devidamente capacitada etc. 
Em última instância, favorece àqueles que possuem poder 
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suficiente para conduzir os tramites processuais da forma que lhes 
seja mais favorável: no Estado burguês dito Democrático de 

Direito, obedece, de fato, quem tem juízes. Entenda-se por “juízes” 
neste artigo, todos aqueles capazes de interferir na situação 
concreta, que no caso aqui narrado representam os membros da 
Mesa Diretora do Senado Federal, que descumpriram 

expressamente determinação judicial de juízes togados (legalmente 
habilitados) para dizer qual o direito a ser aplicado. 
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1.Primeiras palavras e metodologia de trabalho 

 
Primeiro, os pressupostos. Nós somos afroperspectivistas, 

nossa maneira de tratar do tema é pela filosofia afroperspectivista 
– sinônimo de afroperspectividade. Nosso objetivo é pensar a 

fazenda no contexto da escravização negra, entendida como um 

território que produzia riquezas com a exploração humana, ao 
mesmo tempo lugar para uma revolução política e social. O que 
faremos a partir de uma formulação afroperspectivista; daí, a 
necessidade de situar leitoras e leitores com nosso ponto de vista 
teórico. A afroperspectividade tem muitas referências, vários 
registros, englobando várias vozes, trazendo à tona racionalidades 
distintas, considerando o universo como parte de um pluriverso 

bem mais amplo do que aquilo que nos rodeia. Por isso, não 
trabalhamos com a ideia de universalidade, tampouco com a noção 
de uma racionalidade padrão. Estamos mais próximos daquilo que 

o filósofo ugandense Dismas Masolo denomina de 
polirracionalidade. Em poucas palavras, assumimos que existem 
sistemas distintos de racionalidade e que nenhum deve se sobrepor 
ao outro. O que não tem nada a ver com relativismo.  
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Afroperspectividade é uma maneira de filosofar que tem empatia 

por temas como samba, carnaval, futebol, rolezinho, umbanda, 

candomblé, benzedeiras, movimentos sociais, o impacto da Lei 

Maria da Penha, casamento de pessoas do mesmo sexo, 

justiceiros de classe média, periferias, favelas, fundos de quintal, 

quilombos, senzalas, direitos humanos, a corrupção dentro dos 

escaninhos do Estado, os mensalões no congresso nacional, os 

limites da linguagem, o ser, o devir, o nascimento da filosofia, 

religião e os papéis da educação. A filosofia afroperspectivista 

usa a roda como “método”. A roda aqui entendida como maneira 

de organização por excelência do samba, do candomblé, do 

jongo e da capoeira (NOGUERA, 2015, p.40).  

 
Uma filosofia que “não tem nada de original, tampouco de 

inédito; apenas reaparece buscando mais atenção para a sua 
agenda de pesquisa” (NOGUERA, 2015, p.31). Entretanto, a 

filosofia afroperspectivista também trabalha com os conceitos 
clássicos da filosofia, mas traz, além deles, outros elementos 
conceituais para o debate.  Em outras palavras, a afroperspectiva 
não é uma inimiga da denominada filosofia “clássica” de cunho 
eurocêntrico, porém, acredita na multiplicidade de conceitos e 
elementos, que outrora estavam rebaixados no edifício metafísico. 
Nesse sentido, não tratamos apenas da ordem do conceito, mas 
também pensamos em termos de estrutura. A afroperspectiva é 
uma maneira de fazer filosofia que recusa a verticalidade edificada, 
ela nos convida a pensar em termos de horizontalidade, como é o 
caso do uso da roda como método. A roda é um projeto de 
construção colaborativa na qual tudo ocorre em espaços 

intersticiais, território de conflitos e negociações.  
É importante registrar que a filosofia afroperspectivista 

emergiu de várias leituras acadêmicas e da necessidade de 
proclamar a utilidade do inútil. Primeiro, a imersão na centricidade 
africana de Molefi Asante, depois a leitura do multinaturalismo 
ameríndio de Tânia Stolze Lima e Eduardo Viveiros de Castro. E a 
inspiração do quilombismo de Abdias do Nascimento.  De qualquer 
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modo, não vamos nos alongar muito sobre isso. Basta dizer que a 
filosofia afroperspectivista é multifacetada e resulta basicamente 

numa releitura conjugada da afrocentricidade, do quilombismo e 
do perspectivismo ameríndio. Em resumo, a afrocentricidade 
destaca que diante do eurocentrismo, supremacismo branco e do 
racismo antinegro não podemos deixar de chamar atenção para a 

necessidade de partirmos para as investigações com uma devida 
localização de nosso ponto de partida ancestral, cultural e histórico. 
Uma recusa radical da neutralidade étnico-racial. Quilombismo é 
um projeto político, uma perspectiva que não pretende ficar 
restrita aos dilemas ocidentais do binarismo liberdade versus 
igualdade; mas, propondo uma conexão entre individuo e 
sociedade na qual os atores políticos pertencem a três dimensões, 
ancestralidade, presentes e futuridade. Ou seja, Abdias do 
Nascimento informa que as ações políticas precisam envolver 

pessoas vivas tanto quanto as que estão por vir e as que vivem na 
memória das presentes. O que faz com que uma agenda política 
não possa ser individualista e nem se reduzir ao tempo presente. O 
perspectivismo ameríndio enfatiza o multinaturalismo, sugerindo 
que o mais importante é pensarmos via uma cosmologia em que 
existe uma única cultura de todos os seres vivos. Muitos corpos, 
muitas naturezas.  A economia política da natureza 
multinaturalista é biocêntrica, os humanos não são o topo das 
espécies animais. Se no modelo ocidental, o darwinismo faz dos 
humanos ex-animais; o perspectivismo ameríndio ensina que todo 
animal é um ex-humano e que a vida da nossa espécie não é mais 
valiosa do que das árvores e plantas. A afroperspectividade assume 

todos esses elementos. 
Diante dessas brevíssimas considerações, trazemos o tema 

da fazenda para debate. O que nos interessa ao falar da fazenda são 
as tensões dentro dela no contexto da escravização negra. Portanto, 
ao invés de falarmos das riquezas produzidas pela fazenda, 
apresentaremos uma outra narrativa, a história de um racismo 
antinegro e de um lugar que foi palco de  resistência política negra. 
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O nosso assunto específico é uma abordagem filosófica da fazenda, 
aqui pretendemos tecer considerações sobre as tensões étnico-

raciais no contexto da produção escravagista do século XIX, tendo 
como cenário o dia 13 de Maio. O que a fazenda significa no Brasil? 
Entendemos que a fazenda é o signo da riqueza em território 
brasileiro. O Estado nacional inclusive usa o termo fazenda para 

simbolizar o ministério da república que trata, no contexto da 
estrutura administrativa do Brasil, da formulação e execução da 
política econômica em nível nacional. Ora, aqui interpretamos que 
a fazenda foi e, em certa medida, continua sendo o território em 
disputa. No contexto da escravização negra, a fazenda era o 
símbolo do status, o espaço a ser cultivado e num cenário de 
relações étnico-raciais em conflito, ela está, num determinado 
registro, no centro das tensões políticas nacionais do século XIX. 

Nós trataremos dessa data em duas ocasiões, no ano de 1833 e 

55 anos depois, no mais comentado 13 de Maio brasileiro, ocorrido 
em 1888. Porém, aqui vamos fazer um tipo de revelação 
bombástica de uma teoria da conspiração que procurou apagar o 
aqui chamado “13 de maio” originário. O que a fazenda tem a ver 
com isso? Ora, o “13 de maio” originário foi uma deliberação 
política para dar acesso à fazenda, o aqui denominado “13 de maio” 
farsante foi um golpe branco para impedir e expurgar a população 
negra da fazenda. Nossa estratégia para enfrentar um assunto 
dessa natureza passa pela invocação de intercessores, falamos na 
terceira pessoa do plural por motivos diversos. Dentre os quais, 
existem vozes que ressoam em nós que não são as nossas, nós 
desejamos que o texto seja um eco de vozes que foram silenciadas 

como as de personagens históricos como: Ventura Mina.  
 

Sem dúvida, a filosofia da história pode ser abordada em três 
acepções básicas. 

(1) A Filosofia da História Teológica (ou Providencial), que 
remonta fundamentalmente a Agostinho e à concepção cristã de 
tempo; (2) A Filosofia da História Metafísica (ou Especulativa1), 

que remonta às concepções de história da humanidade ou de 
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história filosófica mais sistematizadas no século XVIII; (3) A 

Filosofia Crítica da História (também Epistemologia ou Teoria da 
História), que remonta às considerações sobre a possibilidade de 
uma ciência da história próprias ao século XIX (JULIÃO, 2010, p. 

237). 

 
Aqui não vamos assumir nenhuma dessas possibilidades, 

vamos optar por uma filosofia da história em afroperspectiva, com 
a intenção de filosofar partindo da história das lutas negras no 
contexto da fazenda dois oitocentos, nós vamos recorrer a 
intercessores.  

 

O essencial são os intercessores. A criação são os intercessores. 
Sem eles não há obra. Podem ser pessoas – para um filósofo, 
artistas ou cientistas; para um cientista, filósofos ou artistas – 

mas também coisas, plantas, até animais, como em Castañeda. 
Fictícios ou reais, animados ou inanimados, é preciso fabricar 

seus próprios intercessores. É uma série. Se não formamos uma 
série, mesmo que completamente imaginária, estamos perdidos. 
Eu preciso de meus intercessores para me exprimir, e eles jamais 

se exprimiriam sem mim: sempre se trabalha em vários, mesmo 
quando isso não se vê. (DELEUZE, 1988, p. 156). 

 
Os nossos intercessores serão as vozes da Senzala. Não 

desconsideramos as palavras da Casa Grande; porém, 
considerando que essas vozes têm sido representadas e circulam 
com hegemonia brutal pelos circuitos intelectuais e populares, 
sabemos que o enriquecimento do debate se faz somente com 
novas vozes.  Por isso, seremos multirreferenciados, iniciando com 
uma precaução metodológica na esteira daquilo que os pensadores 

franceses Gilles Deleuze e Félix Guattari definem como filosofia: 
um tipo de arte de criar conceitos. Em paralelo, vamos operar com 
uma perspectiva afrocêntrica, trazendo as contribuições da 
pensadora pan-africanista Ama Mazama e do intelectual 
responsável pela sistematização da afrocentricidade como corpo 
teórico e metodológico, Molefi Asante.   
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Se para Deleuze e Guattari a filosofia é a arte de criar 
conceitos, aqui vamos criar conceitos afroperspectivistas para 

filosofar sobre a fazenda no contexto da escravização negra e do 
acontecimento de expulsão formal da população negra da fazenda 
– mais conhecida como abolição da escravidão. O objetivo deste 
escrito é sustentar uma tese, denegrir a história é fundamental 

para promoção da agência negra. Porém, cabe ressalvar que 
“denegrir” na agenda da afroperspectivista, devedora do 
pensamento afrocêntrico, significa tão somente tornar alguma 
coisa ou alguém negra. Nós definimos as palavras “negra” e 
“negro” dentro do contexto das de narrativas mitológicas africanas 
e pressupostos etimológicos africanos. Daí, segue a ideia geral de 
enegrecer e denegrir como revitalização. Na linguística africana, a 
palavra níger significa  algo como: água que corre para dentro das 
terras, ou areia adentro. 

 
o significado poético de ‘água que corre areia adentro’. Ela se 

refere especificamente ao rio Níger, cujo estranho curso, em 
forma de U, deve ter convencido os antigos viajantes de que o rio 
terminava nas areias do deserto. Então, acrescentamos agora esse 

significado à lista de acepções de negro e preto: povo da água que 
corre areia adentro – uma imagem maravilhosa do poder 

transformador da água em trazer vida à terra árida (FORD, 1999, 
p.37-38) 

 
O que destoa e rompe com o caráter pejorativo que foi 

atribuído ao termo “denegrir” ao longo dos séculos. Personagens 
conceituais melanodérmicos precisam protagonizar a narrativa se 
quiser dar ouvidos às histórias pouco contadas e filosofias pouco 

comentadas.  

Nossa pretensão é reconstituir a história, 
desembranquecendo o “13 de Maio”, produzindo uma autêntica 
agência nos termos do pensamento afrocêntrico. De acordo com 
Asante (2009; 2002) a agência é um conjunto de dispositivos e a 
devida articulação de recursos de todos os tipos para a recuperação 
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da sanidade da população negra, além de ser fundamental para a 
busca e a manutenção da liberdade. Em outras palavras, “é a chave 

para a reorientação e a recentralização, de modo que a pessoa 
possa atuar como agente, e não como vítima ou dependente” 
(2009, p. 94). Por exemplo, “a maioria dos debates sobre o tráfico 
negreiro se concentra nas atividades dos brancos em vez de se 

concentrar nos esforços de resistência dos africanos” (ASANTE, 
1991, p. 171). 
 A fazenda está no núcleo das relações produtivas do Brasil 
nos oitocentos. Uma unidade de produção caracterizada pelo 
trabalho escravizado da população negra diante de uma minoria 
branca. Nosso alvo é justamente investigar filosoficamente o Brasil 
do século XIX, especificamente as tensões dentro da fazenda. A 
historiadora Kátia de Queirós Mattoso fala que a população 
escravizada era analfabeta por uma decisão política da “sociedade 

dominante”, e, “(...) testemunha silenciosa de seu tempo. São, de 
fato, raras as oportunidades que lhe permitem expressar-se por si 
(...)” passando a falar através “pela rebelião, pela fuga, pelo suicídio 
(...) falas que são gestos de protesto violentos, mas gestos 
corajosos” (MATTOSO, 1988, p. 37).  
 Em certa medida, no Brasil, a fazenda foi palco de um 
debate vigoroso entre duas personagens básicas: 
escravizadas/escravizados versus o sinhô/a sinhá.  Nós podemos 
fazer uma leitura desses acontecimentos históricos numa 
perspectiva filosófica deleuzeano-guattariana tal como 
encontramos no livro de maturidade escrito pelos dois pensadores 
franceses, O que é filosofia? através do qual filosofar emerge como 

criação de conceitos.  
 

Para os pensadores franceses, tudo começa com um problema, 
uma questão que precisa necessariamente ser enfrentada; 
enquanto a trindade filosófica é formada pelo plano de 

imanência, personagens conceituais e o conceito, este último em 
função do problema. Daí, o plano de imanência ser o horizonte 

onde os conceitos são produzidos e se entrechocam. Enquanto o 
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personagem conceitual é o sujeito da criação de conceitos, 

heterônimo do filósofo, um nome próprio do filósofo quando é 
personagem conceitual simpático. Mas, não se restringe apenas a 
esse, existem os antipáticos que se opõe ao heterônimo 

(NOGUERA, 2017, p.363). 

 
Aqui analisamos a fazenda do século XIX como nosso plano 

de imanência. O sinhô como personagem conceitual antipático, 
tomando os revoltosos como nossos heterônimos em função de 
sustentar o conceito de agência negra.  Em outras palavras, a 
fazenda é o território sobre o qual essas personagens conceituais 
atuam. As personagens da trama são pessoas escravizadas, sinhás, 
sinhôs e seus capatazes. “O plano de imanência não é um conceito 
pensado nem pensável, mas a imagem do pensamento, a imagem 
que ele se dá do que significa pensar, fazer uso do pensamento, se 

orientar no pensamento” (DELEUZE, GUATTARI, 1992, p. 52). 
Vale a pena repetir que a fazenda é o nosso plano de 

imanência, a fonte das riquezas, o território de produção, o 
horizonte sob o qual se erguem as relações produtivas. Num outro 
registro, o “plano de imanência tem duas faces, como Pensamento e 
como Natureza” (Idem, p. 54). A fazenda é aqui tomada como 
natureza e pensamento. De um lado, um terreno físico que 
significa conjunto de bens, propriedade rural de grandes 
dimensões. Por outro, a razão social da economia brasileira, um 
sistema de pensamento que deu nome inclusive ao Ministério da 
Fazenda, o órgão que, dentro da estrutura administrativa do Brasil, 
cuida da formulação e execução da política econômica nacional. 
Com efeito, entendemos a fazenda como um plano de imanência, 

uma coluna vertebral, um modo de pensamento, uma alma da 
economia brasileira, um território em/de disputa.  

À primeira vista, leitoras e leitores poderiam pensar que 

estamos interessados em tratar mais do que pensam Deleuze e 
Guattari. Ora, os dois pensadores franceses funcionam tão 
somente como uma estratégia de abordagem. Ou ainda, um tipo de 
ferramenta. Tal como nos diz Deleuze no capítulo Os intelectuais e 
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o poder: conversa entre Michel Foucault e Gilles Deleuze 
organizado no livro Microfísica do poder de Michel Foucault. 

 

Uma teoria é como uma caixa de ferramentas. Nada tem a ver 
com o significante... É preciso que sirva, é preciso que funcione. E 
não para si mesma. Se não há pessoas para utilizá−la, a começar 

pelo próprio teórico que deixa então de ser teórico, é que ela não 
vale nada ou que o momento ainda não chegou (FOUCAULT, 

2006, p.71). 

 
Neste sentido, não estamos de olho em autores ou teorias, 

mas nos problemas. As teorias sao convocadas em função dos 
problemas que elas podem enfrentar, nunca o contrário. Daí, nossa 
infidelidade confessa a mantermos um sistema de pensamento 
único ao longo do trabalho. De onde segue que vamos articular 
pensadoras e pensadores que não circulam nos mesmos circuitos 

intelectuais com o objetivo específico de resistir ao 
embranquecimento da história do Brasil, especificamente sobre a 
caricatura oficial sobre as relações étnico-raciais no palco da 
fazenda do século XIX. Para em seguida, fazer uma provocação 
filosófica para releitura do dia 13 de Maio.  
 Nosso convite é para que leitoras e leitores percorram um 

roteiro bem simples. A Fazenda está no núcleo das disputas e o “13 
de Maio de 1888” foi um golpe contra os direitos de uma 
significativa população negra ter acessá-la. O “13 de Maio de 1888” 
foi um exercício de camuflagem, não significou abolição de 
escravizadas e escravizados. Mas significou tão somente expulsão 
negra de um território produtivo – a fazenda – sobre o qual essa 

população tinha direitos adquiridos pelos serviços compulsórios 
prestados. A partir dessas considerações sumárias pretendemos 
registrar a necessidade de uma filosofia da história que restitua o 
“13 de Maio” de sua principal característica, a agência negra em 
prol da liberdade e direitos sobre a fazenda por parte de toda 
população escravizada.  O “13 de Maio de 1833” foi um exercício de 
agenda pelos direitos da população negra à ocupação e ao usufruto 
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da terra, ao uso da fazenda. Para desenvolvermos essa trama, 
vamos usar um esquema deleuzeano-guattariano; mas com 

elementos estuturantes afrocentristas, incluindo uma genealogia 
filosófica pan-africanista do racismo antinegro.  

Nossa hipótese é simples, a Lei Áurea foi uma armadilha. 
Aqui interpretamos que ela foi uma política de expulsão 

sistemática da população negra da fazenda, em função da doação 
para europeus e eurodescendentes que estariam porvir. Um 
projeto de branqueamento do Brasil e degredo negro.  

A Lei Áurea nº 3.353 de 13 de maio de 1888 
 

Declara extincta a escravidão no Brazil. A Princeza Imperial 
Regente, em Nome de Sua Majestade o Imperador o Senhor D. 

Pedro II, Faz saber a todos os súbditos do Império que a 
Assembléia Geral decretou e Ella sancionou a Lei seguinte: Art 1º- 

É declarada extincta, desde a data desta Lei, a escravidão no 
Brazil. Art 2º- Revogam-se as disposições em contrário. (BRASIL, 
1888). 

 

 Apenas dois anos depois, o Decreto nº 528, publicado em 
28 de junho de 1890 foi explícito na exclusão negra em seus 43 
artigos. Logo no seu 1º artigo, a Lei nega acesso livre aos 
indivíduos originários de países africanos e asiáticos que 
precisariam de autorização do Congresso Nacional para entrar no 
país. Todavia, no artigo 20: “Todo o proprietário territorial, que 
desejar colocar imigrantes europeus em sua propriedade, tem 
direito aos favores constantes deste decreto, desde que sejam 
preenchidas as condições aqui estipuladas” (BRASIL, 1890, p. 
3). Nossa interpretação é de que o projeto do Estado brasileiro foi 

realizar uma expulsão branca da população negra liberta. O termo 

“branco” aqui é um signo flutuante que significa justamente, 
“limpar” o terreno para ocupação de outras pessoas brancas. Em 
outros termos, retirada compulsória de pessoas em regime de 
trabalho escravo  da fazenda e sua reocupação por mão de obra 
branca, eis a estratégia do racismo.  
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2.Filosofia, racismo e fazenda no Brasil 
 

 Durante muito tempo, a economia brasileira teve como 
base a escravização negra. No século XIX, uma das bases 
intelectuais para esse cenário está nos fundamentos e princípios 
filosóficos do racismo antinegro. No livro Racismo & Sociedade, o 

cientista social cubano-jamaicano Carlos Moore ensina, com uma 
profundidade rara, as raízes do racismo no mundo. A sua tese é 
bem menos popular do que aquela que procura fazer uma datação 
do racismo como uma invenção do projeto europeu de expansão e 
colonização do século XIV. Moore vai bem mais longe do que as 
costumeiras considerações que o racismo seria proveniente dessas 
invasões europeias sobre os continentes africano e americano.   

 
A Europa que subdesenvolveu o Continente Africano em benefício 
próprio, já considerava essa região, desde a Idade Média, como o  

“continente maldito”, o refúgio de Satã”, o berço do “pecado”. 
Além de estar povoada de “selvagens primitivos” e de “gente 

canibal”, a África era o lugar de origem dos “pretos”, criados por 
Deus, mas amaldiçoados por serem uma raça de “escravos”. 
Anteriormente desenvolvida  pelo mundo greco-romano  e árabe 

semita, a visão raciológica teria precedido o assalto ao 
“continente negro”. Inclusive, de modo significativo, até o 
condicionou. A consciência racial, as explicações raciológicas e a 

racialização do “Outro Total” teriam se constituído, assim, como 
elementos culturais decisivos da trama que conduz o mundo à 
Modernidade por meio de uma Revolução Industrial assentada 

nas práticas e filosofia do capitalismo. (...) 
Ora, a escravidão das Américas se distingue, fundamentalmente, 

de todas as formas de escravidão que a precederam na história. 
Trata-se da primeira experiência na história em que uma raça 
inteira foi especificamente almejada para a escravização. Esse 

diferencial merece um novo enfoque metodológico e teórico da 
natureza das estruturas inerente às plantantion das Américas. 
Sem elas, como demonstrou Eric Williams (1975), o capitalismo 

não teria surgido, pelo menos na versão que hoje conhecemos 
(MOORE, 2008, p. 216).  
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 A longa citação elucida o rumo deste texto. Nós 
consideramos fundamental identificar o racismo como um 

fenômeno estruturante das sociedades multirraciais. Sem uma 
devida análise do racismo é improvável que possamos fazer uma 
incursão profunda nas águas turvas de uma sociedade como a 
brasileira. Moore percebe o racismo como um fenômeno de gestão 

de recursos, uma dinâmica que procura fazer a manutenção dos 
privilégios de um grupo baseado na solidariedade fenotípica. 
Dentre os equívocos em torno do racismo estão diversas confusões. 

Por um lado, muitas vezes o racismo é identificado com 
discriminação e preconceito. Outras vezes, o racismo é reduzido a 
um fenômeno ético-moral, como se uma pessoa racista tivesse um 
problema moral ou de caráter. Racismo deve ser entendido como 
um fenômeno político. Conforme Moore, a filosofia ocidental tem 
sido renitentemente uma atividade intelectual que opera dentro 

dos padrões racistas. Um assunto que durante muito tempo foi 
tabu entre a maioria de filósofas e filósofos ocidentais.  O racismo é 
transversal, ele atravessa aspectos culturais, econômicos, políticos, 
psicológicos e todas as instituições; portanto, seria estranho dizer 
que por conta de uma razão pura a história da filosofia ocidental 
esteja isenta dele.   
 Além das considerações de Moore, podemos tomar as 
análises feitas por Benjamin Isaac no livro A invenção do racismo 
na antiguidade clássica (2004) sobre filósofos como Platão e 
Aristóteles e identificar, nas obras a República e a Política, algo 
bem mais comprometedor do que meras pistas. Segundo Moore, 
nos escritos de Platão e Aristóteles temos argumentos protoracistas 

que alinhavam pureza de sangue, produção escravista como 
instituição de subjugação do outro. Portanto, apesar de algumas 

divergências, tanto Platão como o seu discípulo mais célebre 
convergem quando o assunto é eugenia; ambos defendem a pureza 
de sangue. Sem dúvida, a maioria das comentadoras e 
comentadores de Platão e Aristóteles não examinam essas 
passagens com frequência. Seria falta de conhecimento? Ou, tão 
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somente um tipo de postura dogmática com tonalidade religiosa 
que parece comparar filósofos consagrados a deuses ou santos? 

Não entraremos nesse assunto, basta levar em conta que desde a 
antiguidade, os comentários com base em distinção racial estão 
presentes com alguma fartura nos textos de filosofia ocidental. 
 Pois bem, mais adiante encontramos passagens que são 

bem mais explícitas, filósofos consagrados como Immanuel Kant 
(1724-1804), Georg Wilhem Hegel (1770-1831) e Alexis de 
Tocqueville (1805-1859), dentre outros, têm comentários racistas 
que não podem ser interpretados como meramente casuais. Afinal, 
alguns pensadores do mesmo período se posicionavam de modo 
diverso em relação aos povos africanos, Arthur Schopenhauer 
(1788-1860) era contra a escravização negra.  

Não é nosso objetivo discutir as razões desse aparente 
desconhecimento de boa parte dos filósofos europeus modernos, 

alongando-nos mais do que o suficiente para sustentar a tese 
simples: o racismo antinegro que está presente na história da 
filosofia não é contingente. Porém, ela é estrutural e está 
demarcado pelo racismo epistêmico e pela opção deliberada em 
manter pensadores africanos nos porões do esquecimento. O 
ganense Anton Wilhelm Amo (1703-1759) foi professor da 
Universidade Halle an der Saale e da Universidade de Jena ambas 
na Alemanha. É estranho que os europeus Kant e Hegel não 
conhecessem o filósofo Amo. Em 1734, Amo defendeu uma tese de 
doutorado em Wittenberg sob o título “Sobre a ausência de 
sensações na mente humana e da sua presença no nosso corpo”, 
fazendo uma crítica consistente ao dualismo cartesiano. Por que 

Kant e Hegel não mencionam Amo em seus escritos? Considerando 
que ambos são leitores críticos do cartesianismo. 

Desconhecimento? Será que um professor negro não seria objeto 
de comentários em toda Alemanha do século XVIII?  

Dito isso, seguem trechos que corroboram nossa defesa.  
Primeiro, uma passagem de um dos pilares filosóficos de 
fundamentação da democracia, o francês Alexis de Tocqueville tido 
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como um estadista e, não raramente, um visionário de um novo 
mundo. Porém, seus comentários de supremacismo branco e 

racismo podem parecer ideias estranhas e em rota de colisão com 
sua defesa incondicional da democracia, ao falar das raças 
humanas no livro A democracia na América, ele afirma que  

 

(...) o primeiro que atrai os olhares, o primeiro em saber, em 
força, em felicidade, é o homem branco, o europeu, o homem por 

excelência; abaixo dele surgem o negro e o índio. Essas duas 
raças infelizes não têm em comum nem o nascimento, nem a 
fisionomia, nem a língua, nem os costumes. Ocupam ambas uma 

posição igualmente inferior no país onde vivem (...) 
(TOCQUEVILLE, 1977,  p. 243-244).  

 

 Nossa leitura é de que não existe contradição ou paradoxo, 
nas formulações tocquevilleanas. Para o filósofo francês, os 

brancos são humanos legítimos; os outros são subumanos. O 
filósofo Imanuel Kant, considerado um dos grandes pensadores do 
projeto iluminista, também não surpreende. Kant ao falar de 
homem, estava tratando de pessoas brancas do sexo masculino. 
Nos escritos intitulado Observações sobre o sentimento do belo e do 
sublime de 1764, ele é enfático.  

 
Os negros da África não possuem, por natureza, nenhum 

sentimento que se eleve acima do ridículo. O senhor Hume 
desafia qualquer um a citar um único exemplo em que um Negro 
tenha mostrado talentos, e afirma: dentre os milhões de pretos 

que foram deportados de seus países, não obstante muitos deles 
terem sido postos em liberdade, não se encontrou um único 

sequer que apresentasse algo grandioso na arte ou na ciência, ou 
em qualquer outra aptidão; já entre os brancos, constantemente 
arrojam-se aqueles que, saídos da plebe mais baixa, adquirem no 

mundo certo prestígio, por força de dons excelentes. Tão 
essencial é a diferença entre essas duas raças humanas, que 
parece ser tão grande em relação às capacidades mentais quanto 

à diferença de cores. A religião do fetiche, tão difundida entre 
eles, talvez seja uma espécie de idolatria, que se aprofunda tanto 

no ridículo quanto parece possível à natureza humana. A pluma 
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de um pássaro, o chifre de uma vaca, uma concha, ou qualquer 

outra coisa ordinária, tão logo seja consagrada por algumas 
palavras, tornam-se objeto de adoração e invocação nos 
esconjuros. Os negros sã o muito vaidosos, mas à sua própria 

maneira, e tão matraqueadores, que se deve dispersá-los a 
pauladas (1993, p. 75-76). 

 

 Outro alemão, o filósofo Hegel chegou a dizer que o Egito 
não pertencia ao continente africano. O racismo e sua ideologia 
supremacista branca eram tão determinantes na sua leitura da 
realidade que não aceitava que os antigos egípcios pudessem ser 
negros e recusou as evidências de que o Egito ficava no norte do 
continente africano. 

 
(...) a principal característica dos negros é que sua consciência 

ainda não atingiu a intuição de qualquer objetividade fixa, como 
Deus, como leis, pelas quais o homem se encontraria com a 
própria vontade, e onde ele teria uma idéia geral de sua essência 

[...] O negro representa, como já foi dito o homem natural, 
selvagem e indomável. Devemos nos livrar de toda reverência, de 
toda moralidade e de tudo o que chamamos sentimento, para 

realmente compreendê-lo. Neles, nada evoca a idéia do caráter 
humano[...] A carência de valor dos homens chega a ser 
inacreditável. A tirania não é considerada uma injustiça, e comer 

carne humana é considerado algo comum e permitido [...] Entre 
os negros, os sentimentos morais são totalmente fracos – ou, 

para ser mais exato inexistentes. (HEGEL, 1999, p.83-86).  

 
A afrocentricidade ajuda-nos a compreender isso. O 

pensador Molefi Asante argumenta que o fundamentalismo 

eurocêntrico é uma das razões da recusa de uma leitura ampla e 
plural dos fenômenos. Neste sentido, se quisermos enfrentar o 
tema da fazenda filosoficamente com a envergadura que o assunto 
exige, vale a pena considerarmos essa passagem abaixo: 

 

Na generalidade, a Eurocentricidade  baseia-se em noções de 
supremacia branca cuja finalidade é proteger os privilégios e 
vantagens brancos em educação, na área económica, política e 
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assim por diante. Contrariamente à Eurocentricidade, a 

Afrocentricidade não valoriza uma perspectiva etnocêntrica à 
custa da desvalorização da perspectiva de outros grupos. É que a 
Eurocentricidade apresenta a história particular da Europa como 

se ela fosse a expressão de toda a experiência humana (Asante, 
1996). Impõe as realidades europeias como universais; i.e., aquilo 
que diz respeito às populações brancas é apresentado como 

aplicável à generalidade  dos seres humanos enquanto o que não 
diz respeito à população branca é visto como fenómenos grupais, 

portanto não humanos (ASANTE, 2013, p. 25).  

 
Dito isso, precisamos definitivamente racializar 

filosoficamente o debate sobre a fazenda. Sem deixar de registrar 
que a aparente não racialização das discussões, principalmente da 
população branca é um dos sinais de privilégios da branquidade. 
Considerando o privilégio da branquidade, uma pessoa branca não 

é definida pela sua cor/raça. Mas, tem o direito de ser um 
indivíduo. Enquanto as pessoas negras são sempre descritas a 
partir de seu pertencimento étnico-racial. As notícias sobre a 
eleição do presidente estadunidense Barack Obama no final de 
2008 e início de 2009 diziam coisas do tipo, “o primeiro presidente 
negro dos Estados Unidos da América”. Mas, não foi dito sobre o 
Donald Trump coisas do tipo, “o 44º presidente branco dos 

Estados Unidos da América” e “Outra vez. Mais um presidente 
branco, de novo!”. Essa observação se ancora em estudos sobre 
branquidade e branquitude de intelectuais como Lourenço Cardoso 
(2010, 2017) e Liv Sovik (2004, 2009). Lourenço Cardoso, Tânia 
Müller e Liv Sovik convergem no que diz respeito ao 
estabelecimento da branquitude como critério para 

estabelecimento de vantagens simbólicas e aquisição de recursos. 
Com alguns dados podemos reiterar nossa hipótese, 

considerando que a fazenda, signo da riqueza no Brasil, foi no 
período da escravização o bem mais disputado, as práticas racistas 
da elite (branca) brasileira não podiam permitir que a população 
negra, maioria absoluta de habitantes, ocupasse democraticamente 
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o território de produção da riqueza. Segundo levantamento e 
análise feita por Jane Souto Oliveira (2003), no Censo Demográfico 

de 1890 a população brasileira era de 14.333.915 pessoas, dessas: 
4.638.795 eram pardas, 2.097.426 eram pretas, totalizando: 
6.736.221 de pessoas negras. A população indígena era de 
1.295.796 e as pessoas brancas somavam 6.302.198. Importante 

notar que a denominação parda não tinha relação direta com cor 
da pele; a categoria parda também se referia às pessoas pretas 
alforriadas como nos explica o historiador Petrônio Domingues 
(2005). No século XX, as gradações de pigmentação epidérmica na 
população negra passaram a ser recoberta oficialmente por duas 
categorias básicas. Portanto, historicamente os termos “preto” e 
“pardo” sempre se referiram às pessoas negras, sendo que as 
classificações parda e pardo estavam relacionadas às pessoas 
alforriadas ou  que, mesmo filhas e filhos de pessoas escravizadas, 

nasciam depois da Lei do Ventre Livre promulgada em 12 de Maio 
de 1871. Somente no século XX, o termo pardo passou a se referir a 
pessoas afrodescendentes de pele clara.  

No contexto histórico-geográfico brasileiro dos oitocentos, 
a fazenda era o símbolo supremo da riqueza. Como o racismo era, 
e continua sendo, coluna estruturante da sociedade a ideia de 
definir as pessoas negras como corpos que se reduzem a três 
aspectos: máquina, mercadoria e moeda.  (MBEMBE, 2014). Um 
corpo que deveria ser a ferramenta fundamental do trabalho, 
funcionar como mercadoria-chave e a moeda de troca universal 
nas negociações econômicas.  O 13 de Maio de 1833 é o símbolo 
histórico de um projeto de reocupação da fazenda, uma recusa 

negra a transformação de seus corpos em máquina, mercadoria e 
moeda.   
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3. Senzala versus Casa Grande: os dois trezes de maio frente à 
frente 

 
 Não são poucos os relatos de uma tomada incrível das 
fazendas de Campo Alegre e de Bela Vista localizadas em São João 
Del Rei no Estado de Minas Gerais, especificamente na freguesia de 

Carrancas. Atualmente o município de Cruzília no sul mineiro tem 
sua memória escrita majoritariamente sob um ponto de vista da 
Casa Grande. Afinal, o acontecimento ficou registrado num 
processo crime com 400 páginas que trazem somente informações 
oficiais de pessoas brancas, fossem donas das fazendas, 
autoridades policiais e empregados sobreviventes. Neste sentido, 
não é fácil encontrar as vozes negras sobre o evento. Ou como nos 
diz Asante, precisamos investir em compreender os “conceitos e 
história a partir de uma cosmovisão africana” (2013, p. 24). O que 

difere da tese do historiador  João José Reis que propõe que “a 
história dos dominados vem à tona pela pena dos escrivães de 
polícia” (1986, p.3).  
 Nosso intuito é fazer um exercício filosófico de 
passadologia – aqui entendida como uma incursão no passado 
pelos rastros presentes – para que personagens historicamente 
calados falem. Não nos interessamos por dar mais verniz e 
audiência às vozes da família que habitava a Casa Grande. Mas 
queremos saber mais sobre as famílias da Senzala. Nossa hipótese 
é que esse evento local e doméstico foi gerado pela ambição da elite 
branca brasileiraem apagar o 13 de Maio de 1833.  
 A denominada Revolta Carrancas ou Levante de Bela Cruz 

batizada aqui filosoficamente do “13 de Maio escrito pela 
resistência negra” foi uma maneira de reivindicação do direito à 

fazenda, um tipo de proclamação da política de igualdade racial. 
Nossa conjectura filosófica é de que o 13 de Maio de 1833 é o 
símbolo de um projeto de acesso à terra. No centro do embate, a 
fazenda. Personagens históricos como Ventura Mina, João Inácio, 
Firmino, Matias e Antônio Cigano (ANDRADE, 1996) aparecem nas 
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páginas do processo como criminosos enquanto escravizadores e 
exploradores são tidos como vítimas. O branco Gabriel Francisco 

Junqueira foi o denunciante depois de ter vários familiares mortos. 
Ora, os mau tratos endereçados à população escravizada que era 
regra na Comarca nunca foram denunciados. De acordo com 
relatos, o filho de Gabriel Francisco, era um jovem branco que 

comandava com brutalidade requintada o cotidiano do trabalho 
escravizado na fazenda Bela Cruz (ANDRADE, 1996; ANDRADE, 
1998).  Conforme os dados historiográficos (ANDRADE, 1996; 
ANDRADE, 1998), dois grupos de levante se organizaram em torno 
de duas lideranças: Ventura Mina e Joaquim Mina.  

Vale relembrar que, retomando Deleuze e Guattari, a 
filosofia é um tipo de construtivismo, este por sua vez tem dois 
aspectos complementares, que diferem em natureza: criar 
conceitos e traçar um plano. Os conceitos são como as vagas 

múltiplas que se erguem e que se abaixam, mas o plano de 
imanência é a vaga única que os enrola e os desenrola. O plano 
envolve movimentos infinitos que o percorrem e retornam, mas os 
conceitos são velocidades infinitas de movimentos finitos, que 
percorrem cada vez somente seus próprios componentes. Aqui a 
fazenda é o nosso plano de imanência, a personagem conceitual 
simpática se chama Ventura Mina. O personagem antipático é o 
escravizador (Junqueira). O conceito que emerge dessa disputa é o 
“13 de Maio de 1833”. Um projeto de usufruto da fazenda por 
aqueles que trabalham na terra, desfazendo a farsa que foi o “13 de 
Maio de 1888”.  Afinal, o motivo para expulsar a população negra 
da fazenda, ação política que ganhou o eufemismo de abolição da 

escravização, tinha como objetivo estimular imigração de 
europeus. Existiam argumentos que justificam que a produtividade 

de europeus brancos, italianos e alemães principalmente, seria 
maior do que de africanos e afrodescendentes. Mas, os dados 
dizem o contrário. Conforme extrato do jornal  O Progresso que 
consta na dissertação de mestrado intitulada De pele escura e tinta 
preta: a imprensa negra do século XIX (1833-1899) de Ana Flávia 
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Pinto constatamos que a produção negra era muito superior aos 
resultados de agricultores brancos europeus. 

 

Como se pode explicar semelhante anomalia? Muito bem, 
respondemos nós – o europeu na fazenda é um mártir: o clima, o 
sistema de alimentação e o trabalho agreste fazem com que ele, 

depois de um ano de trabalho, no qual forra um peculiozinho, se 
retire para a cidade, tornando-se um negociante em qualquer 

escala.  
No estado de São Paulo há uns 300.000 trabalhadores europeus 
nas fazendas, os quais não dão vazão ao trabalho que em 1887 era 

feito com folga por 100.000 pretos! O desprezo dado aos pretos 
pelos fazendeiros é uma das principais crises da lavoura. 
 Depois da abolição, um preto limava mil pés de café por 40$000 

anuais, hoje o europeu limpa por 80$000; um preto colhia um 
alqueire de café por 300 reis, e hoje o europeu colhe por 1$000. 

[...] Os pretos em todos os pontos de vista devem ser preferidos 
aos estrangeiros para o trabalho agrícola; e nem se diga que o 
trabalho do europeu supera o do nacional, porque dizem que o 

europeu trabalha impulsionado pela inteligência [...] O governo 
paga, além da passagem, 70$000 por imigrante agrícola, o qual 
não para na fazenda e absolve essa quantia dos cofres públicos, 

sem o mesmo resultado para a lavoura e prova do Estado. Se esse 
dinheiro revertesse em benefício da educação agrícola dos 
nacionais, que grandes vantagens não seria para a lavoura e para 

o esta (Jornal O Progresso – Orgam dos Homens de Côr. São 
Paulo, Typografia Soler, n. 1, 24 de agosto de 1899 [Sessão de 

Obras Raras, Biblioteca Nacional], p.3 apud PINTO, 2006, p. 155). 

 
 Quais foram as políticas decorrentes do pós-abolição? 
Existiriam outras além de degredo negro e importação de mão de 

obra branca? Nada indica o contrário. O objetivo foi somente 
embranquecer o Brasil. Os decretos que seguem desde o início da 
República até a Era Vargas comprovam isso, a legislação que 
recobre o campo migratório tentou a todo custo impedir a entrada 

de pessoas africanas no país. Tudo foi feito para que a maior 
quantidade possível de gente europeia e branca viesse para o país, 
incluindo oportunidades de emprego que foram negadas à 
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população negra. Basta lermos o Decreto-Lei  Nº 7.967 DE 27 de 
Agosto de 1945: 

 

Art. 1o – todo estrangeiro poderá, entrar no Brasil desde que 
satisfaça as condições estabelecidas por essa lei. 
Art. 2o – atender-se-á, na admissão de imigrantes, à necessidade 

de preservar e desenvolver, na composição étnica da 
população, as características mais convenientes da sua 

ascendência europeia, assim como a defesa do trabalhador 
nacional.(grifos nossos) . 

 

 Mas, 55 anos antes, o Marechal Deodoro da Fonseca, então 

Presidente, assinou o Decreto  Nº 528, de Junho de 1890. Nessa 
referida Lei, ficou expressa a proibição de pessoas vindas da África 
e da Ásia (PRUDENTE, 1979, p.151).  Esses documentos históricos 
somados aos dados da diferença entre expressiva queda na 

produtividade na agricultura depois da abolição da escravatura são 
contundentes. A economia não foi um aspecto relevante. Nossa 
hipótese é simples: o racismo foi o motivo preponderante, o desejo 
por uma nação branca foi muito mais decisivo para a abolição da 
escravidão. Tal como nos explica Michael Hardt (2000) como o 
antirracismo contemporâneo é racista, “a hierarquia entre as raças 
não é entendida como causa, mas como efeito das circunstâncias 
sociais” (HARDT, 2000, p.365). Ou seja, o racismo continua por 
uma inversão de lógica. A análise hardtiana não é anacrônica, 
cabendo nesse caso. No texto Sociedade mundial de controle, o 
filósofo inglês diz: “a exclusão racial geralmente aparece como 
resultado da inclusão diferencial” (HARDT, 2000, p.366). Em 

outros termos, a política do Estado brasileiro de “inclusão” negra 
foi justamente uma inclusão excludente. Para enfrentar as 
desigualdades étnico-raciais é preciso sustentar o conceito de que a 
agência negra como decisivo. Daí, está a relevância de desvelarmos 

justamente o “13 de Maio de 1833” como sendo uma data que 
merece celebração. Nossa tese é de que o “13 de Maio de 1888” foi 

uma ação de exclusão negra travestida de antirracismo. Mas, 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%207.967-1945?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%207.967-1945?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%207.967-1945?OpenDocument
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efetivamente racista. Um modo de impedir articulações negras. Em 
outras palavras, uma decisão política por incluir a população negra 

às margens da sociedade brasileira. A ausência de uma política de 
inclusão de ex-escravizadas e ex-escravizados foi proposital e 
visava justamente a eliminação gradativa das pessoas negras do 
projeto de nação brasileira. 

Eis o problema: a fazenda – objeto de monopólio branco – 
estava em disputa e o racismo antinegro criou uma estratégia para 
mantê-la longe da posse negra. A fazenda deveria permanecer 
como propriedade exclusivamente branca, isto é, os lucros 
deveriam ser carreados somente para brancos. Por isso, o projeto 
de apagamento do “13 de Maio de 1833” e a política massiva de 
imigração branca referendada em 1890 como continuidade do “13 
de Maio de 1888”.  A maneira de estabelecer o conceito filosófico de 
equidade mediante o direito de usufruto da fazenda está em 

celebrar o dia “13 de Maio de 1883” ao invés de comemorar a Lei 
Áurea. Pela razão de que o evento liderado por Ventura Mina e 
Joaquim Mina foi catalisador do conceito de recusa dos lugares de 
corpo-máquina, corpo-mercadoria, corpo-moeda, buscando tomar 
conta de um espaço que estava previamente inatingível para a 
maioria da população. 

Em termos filosóficos, nosso argumento é bastante 
simples. A agência negra foi desautorizada sistematicamente por 
inúmeras ações. Advogamos que sem agência negra o racismo não 
pode ser problematizado em suas raízes metafísicas. Não basta 
afirmar que somos iguais. É preciso compreender que as condições 
históricas produziram imaginários e estruturas sociais de exclusão 

que não se modificam por meio de voluntarismo que brada, 
“somos iguais”. Daí, a relevância de uma genealogia do combate 

negro à escravização e racismo no que diz respeito à luta pela 
democratização da fazenda.  

A expressão conceitual de “agência negra” que aqui 
defendemos diz respeito justamente à dissolução de fronteiras 
étnico-raciais para usufruto dos bens e recursos nacionais, isto é, 
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da fazenda. Esse símbolo da riqueza sempre foi tomado como 
patrimônio hereditário da elite branca. Uma das faces desse 

conceito foi o acontecimento protagonizado por homens e 
mulheres que recusaram o papel de ferramentas que eram 
manuseadas pelas mãos dos senhores brancos, evento ocorrido em 
“13 de Maio de 1833”. O conceito de agência. A agência aqui 

significa, inspirados em Molefi Asante, o uso dos recursos 
psicológicos, intelectuais, políticos em favor da liberdade e 
articulação para emancipação. A partir dessa concepção, a fazenda 
deixa de ser um território de fidalgos brancos para ser o legítimo 
lugar das pessoas que trabalhavam na terra. 
  
4. Uma pequena conclusão parcial 

 
Como já foi dito, a fazenda era o símbolo da riqueza em 

território brasileiro. De um lado, a elite branca e seus apoiadores 
brancos. Do outro, a população negra escravizada. O roteiro da 
trama da história do Brasil é simples. Era uma vez, um povo que 
vivia da transformação de outro povo em corpo-máquina, corpo-
mercadoria e corpo-moeda.  Nosso objetivo é anunciar outra 
versão da história, baseados na filosofia afroperspectivista.  Nossa 
contribuição é sustentar filosoficamente um efeito prático que todo 
dia 13 de Maio lembremos do ano de 1833 ao invés de 1888. 
Porque foi num “13 de Maio” que um grupo de pessoas negras se 
insurgiu contra a injustiça que estava legalmente instituída pelo 
Estado brasileiro.  A expressão conceitual agência negra aqui 
mencionada serve para pensar que a democratização da sociedade 

brasileira passa invariavelmente por uma revisão das relações 
étnico-raciais. Uma conclusão parcial sucinta: é de que precisamos 

revisitar e denegrir a história do Brasil para uma filosofia que 
enxergue nossa realidade, sendo capaz de lançar novas luzes sobre 
o nosso passado e, por conseguinte, em nosso presente. O projeto 
de desterrritorialização negra, desterro de negras e negros do 
controle e gestão dos recursos da terra é um crime. Uma 
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destituição de direitos que encontra possibilidades de reparação no 
princípio filosófico de equidade, tratar diferente os desiguais. O que 

bem caracteriza um horizonte de sustentação filosófica para 
políticas em torno de direitos que a população negra tem sobre 
uma terra que lhe foi constantemente negada. 
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O capitalismo na era da refazenda: 
o esgotamento da antiga filosofia ante 

o novo poder 
 

Ivo Lucchesi 

 
 

1.Introdução: a etimologia de “fazenda” 

 
Num primeiro momento, tanto para o autor quanto para o 

leitor, faz-se necessário o esclarecimento a respeito da relação 
entre “fazenda” e “filosofia”. A associação, a princípio, parece 
exótica... Todavia, passado o inicial estranhamento, descortina-se 
um cenário de provocações ao intelecto, tanto para este autor 
quanto espero para o leitor... Tais provocações são repletas de ricas 
sutilezas. Descobri-las é, mais que um desafio, um prazer... Ou é 
um prazer decorrente de um desafio. 
  Quando pretendemos compreender algo a respeito de 
quaisquer aspectos da vida, temos o dever de consultarmos os 
legados oferecidos pelas páginas da história, da arte, da filosofia, da 
ciência, da política, da economia e, enfim, de tudo que envolve a 

cultura. 
A realidade, ficção, correntes de pensamento, descobertas 

científicas, propostas de novas ideias econômicas e a promoção de 
eventos culturais são esferas nas quais todas oferecem 
“iluminações” entre si.  
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Da fusão de todas, destaca-se a filosofia. Por quê? A 
filosofia, diferentemente das outras áreas mencionadas, contribui 

com ideias, sem envolvimento com negócios... O pensamento 
filosófico, se autêntico, é livre de qualquer comprometimento com 
área específica. Avaliando, portanto, as pontuações da tradição 
filosófica, concluo que o desfecho é o “olhar político”... Disso, 

deriva uma pergunta: “O que é política?”. Pelo exposto, “política” 
resultou na construção de um pensamento que, uma vez 
formulado a partir de conhecimentos extraídos de diferentes 
esferas do saber como história, arte, filosofia, sociologia, psicologia 
de massa e economia, seria capaz de apontar novos caminhos. 
Entretanto, com o passar do tempo, as mutações promovidas pelo 
processo histórico transformaram o espaço da política. Esta passou 
à condição de refém do capital. Em páginas seguintes, esse será o 
foco dessa reflexão. 

Como é sabido, tudo que conhecemos decorre de uma somatória 
de acontecimentos gerados pela História, razão pela qual, jamais, 
devemos ignorar a origem das ocorrências, em todos os campos da 
manifestação humana. 

Aprecio “jogar” com as palavras... Assim, primeiramente, 
me atenho à formação de “origem”, para, em seguida, tratar da 
etimologia de “fazenda” (fazer, produzir). No tocante ao vocábulo 
“origem”, a proveniência é latina: “origo” (princípio, nascimento)... 
Todavia, no italiano, a palavra adquire a forma “origine”. Então, 
pelo viés da língua italiana, cria-se uma sugestão fonética, para 
quem sabe existir, em grego, a palavra “gynne” (mulher), ou seja, o 
sentido da “fertilidade”, a exemplo do termo “terra” que, em grego, 

é “yñ” (que contém dois sinais gráfico-fônicos presentes em 
“gynne)... 

A ideia de “fertilidade” se afina plenamente com o sentido 
de “nascimento”, “princípio”. Esse é o elo semântico com o qual se 
construiu o capitalismo, isto é: a filiação entre o significado de 
“fertilidade” e “fazer”. Assim se consolidou o surgimento da 
“fazenda” cujo étimo latino reporta ao conceito de “o lugar onde se 
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faz (produção)”. Esse estágio de fundação abriu as condições para 
o aperfeiçoamento de um sistema que reina, soberanamente, há 

mais de cinco séculos. 
 
2.A “fazenda” e a tradição filosófica 

 

O desdobramento desse tópico requer, inicialmente, a 
reflexão sobre as relações (associativas e tensas) entre a tradição 
filosófica e a “fazenda” (capitalismo). A questão exige um olhar 
mais apurado, pois a filosofia tanto se apresentou como o reduto 
de um pensamento da “resistência” quanto, igualmente, 
pensadores adeptos da nova modalidade econômica. Em suma, a 
modernidade se tornou o palco das inovações (para bem e para 
mal)... Foi esse aspecto dual que dividiu intelectuais. O ponto 
central das contradições envolveu a ética, a política e a estética. 

A primeira (a ética) sofreu “fraturas”: o modelo capitalista 
amplia a diferença entre os detentores de posses e os carentes. A 
segunda (a política) se marca pela venda de ilusões: o sistema 
capitalista se molda a partir de uma concepção capaz de inserir 
maior número de pessoas na “vida ativa”. A terceira (a estética) 
criou o confronto entre arte e entretenimento. 

Comentando sobre a primeira (atingimento da ética), 
Proudon abriu o caminho para o “anarquismo” que, em seguida, 
inspirou o pensamento marxista. Para a segunda vertente (a 
manipulação sobre o conceito da livre iniciativa), houve os 
pensadores do Liberalismo: Adam Smith e Stuart Mill, além do 
filósofo Herbert A. Simon. A respeito da terceira (a contaminação 

na estética), cabe registrar a contradição trazida pelo capitalismo, 
ao exibir o desafio quanto a como avaliar a criação artística. Com a 

expansão de segmentos populacionais diversificados, o consenso 
estético anterior foi rompido. Para esse novo público de níveis 
educacionais díspares, o novo modelo ofereceu a “Cultura de 
Massa”, em parceria com os meios de comunicação. A partir daí, 
instalou-se o confronto entre arte e entretenimento. Esse conflito 
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teve início nas primeiras décadas do século 20. Com base nesse 
cenário, os pensadores frankfurtianos (Theodor Adorno, Max 

Horkheimer e Herbert Marcuse) propuseram severo olhar crítico 
sobre a tal “Cultura de Massa”, em razão do perigo que ela 
oferecia, razão por que adotaram a classificação de “Indústria 
Cultural”. 

Não mencionei o nome mais talentoso dentre os 
frankfurtianos, Walter Benjamin, responsável pela fundação do 
Instituto de Pesquisa Social, num anexo da Escola de Frankfurt, em 
face de ele divergir dos três citados, por conta de Benjamin se 
haver encantado com as recentes invenções: fotografia e cinema. 
Benjamin considerava que essas duas novas possibilidades de 
codificação permitiriam, pela reprodução técnica, a circulação de 
milhares de cópias para se espalharem em todos os continentes, 
fato que qualificaria, culturalmente, bilhões de pessoas. Benjamim 

pensava na fotografia capaz de multiplicar pinturas e esculturas 
grandiosas, e no cinema-arte de Eisenstein, e Buñuel, além da 
descoberta da ficção de Kafka... Infelizmente, neste aspecto, o 
genial pensador Walter Benjamim equivocou-se... A fotografia, 
com o passar do tempo, mais colaborou para registro de 
“celebridades” do que para a arte. O cinema, capturado por 
Hollywood, abafou a ousadia de cineastas criativos... Na literatura, 
não foi diferente: o “best-seller” e livros de autoajuda tomaram 
conta do mercado... Todavia, o equívoco de Benjamin quanto à 
parceria entre cultura e democracia contra o fascismo e o nazismo 
não apequena a grandeza de uma obra típica de um autêntico 
pensador. 

A propósito, há alguns anos publiquei um ensaio intitulado 
“A questão da arte em Walter Benjamin: sob o olhar da 

hipermodernidade” (LUCCHESI, 2005), demonstrando a diferença 
entre o pensador Benjamin e os conceitualistas (Adorno, 
Horkheimer e Marcuse)... O filósofo (pensador) pode errar, pois ele 
se envolve em questões profundas (tanto no tempo quanto no 
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espaço); o conceitualista não tem direito ao erro, pois lida com 
aspectos mais comprometidos com a realidade presente... 

Retomando, portanto, o sentido de “Indústria Cultural” na 
nova modelagem de um capitalismo que se apropriou da cultura 
para transformá-la em balcão para grandes negócios, é simples 
compreender a logística: em nome da cultura, há a oferta de 

produtos para estes gerarem polpudas receitas aos respectivos 
investidores e, como compensação, repassar altos ganhos aos 
“artistas”... Desse modelo, provieram “Indústria Cinematográfica”, 
“Indústria Fonográfica”, “Indústria Editorial”... Enfim, a cultura se 
tornou uma apropriação da “Fazenda” e, com isso, perdeu, 
gradativamente, autonomia. 

É certo que a arte sempre dependeu do mecenato. Há, 
porém, uma diferença substancial entre a época do mecenato e a 
do reinado da Indústria Cultural. Outrora, quem financiava o 

artista objetivava angariar prestígio. No novo modelo capitalista da 
“Refazenda” o patrocinador almeja o lucro desmedido... A 
mudança aniquilou a ética e empobreceu a estética. 

Em 1993, publiquei outro artigo “O poder e suas 
máscaras”. Nessa escrita, procurei responder à deformação gerada 
pelos dois modelos antagonistas: capitalismo e socialismo (ou 
comunismo). Permito-me a reprodução de parte da publicação, 
pois seu teor me parece mais atual do que, à época, escrevi: 

A fórmula capitalista traz implícita a aposta na voracidade 

insaciável do desejo. Para tanto, não opera com o fator “limite de 
risco”. O projeto socialista elege o princípio da renúncia, fruto do 
reconhecimento de que, assim não sendo, inevitavelmente 

haveria de instalar-se no sujeito o estado de culpa do eu perante a 
figura do outro desafortunado, razão pela qual, no modelo 
capitalista, vinga a ordem construída pela estrutura narcísica, 

enquanto, na matriz socialista, constrói-se a ordem a partir de 
uma estrutura edipiana. A experiência fracassada de ambos os 

modelos reside justamente no fato de a estrutura narcísica, 
moldada pelo paradigma capitalista, haver-se fixado no mito da 
sobrevivência do eu, e a estrutura edipiana, forjada pelo modelo 
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socialista, haver-se dimensionado na educação sacrificial do eu, 

na qual o naipe de carências do sujeito está idealmente simétrico 
ao leque das carências do outro. Ambos redundaram num estado 
patológico, dada a incapacidade de promover-se o equilíbrio entre 

as duas faces, de modo a uma etapa seguir-se, alternadamente, 
outra. Os dois modelos não souberam superar o estigma calcado 
na definição de parâmetros excludentes.  

A experiência socialista demanda a reeducação dos instintos 
originais, fazendo ver ao eu a impossibilidade de qualquer 

realização existencial, confinada a seus próprios limites 
individuais, excluindo, como valor, a autossatisfação. O sentido de 
prazer está irremediavelmente circunscrito a vivências 

coletivizadas cuja referência última há de ser a figura fortalecida 
do Estado. De certo modo, o ideário libertário do movimento 
hippie, em fins dos anos 60, acusava a necessidade de vislumbrar 

uma terceira margem possível, fora dos fechados esquemas das 
duas matrizes. Com bastante clareza, os hippies sinalizaram a 

asfixia gerada pelo fetiche da produção e pelo mito do progresso, 
seja na vertente da acumulação (Capitalismo), seja na vertente da 
distribuição (Socialismo). Em ambos, há algo de comum: uma 

estrutura de poder realiza seu desejo, exercendo o controle sobre 
o desejo da maioria. Nesse ponto, Max Weber ainda não foi 
superado. A constatação de processos de equivalência nos dois 

modelos não lhes retira, porém, a especificidade de seus 
percursos históricos, bem como os efeitos distintivos na 
construção do imaginário gerado por um ou por outro sistema. 

 Há, na ordem do sujeito, um projeto direcionado para o exercício 
do poder, costurado por um paradigma de inconsciente perverso, 

incapacitado de articular outra “fala” que não a do desejo. Recusar o 
poder, portanto, implica um movimento recalcado da consciência 
sobre o impulso originário e natural, na tentativa de abafar uma 

expressão autêntica. Não querer o poder, conforme já, em outro 
parágrafo, foi alvo de abordagem, denuncia, no indivíduo a presença 
de um desvio de cunho neurótico, redundando implicitamente na 

aceitação de um comportamento submisso, a reforçar, por extensão, 
o poder do outro. Mesmo admitindo ser a afirmação passível de 

questionamento, é inegável o fato de reconhecer-se que o sistema 
tem orientado sua prática de controle, procurando conter a 
potencialidade reativa do indivíduo. Ao observar-se o perfil das 
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sociedades modernas, fica patente que os mecanismos usados para a 

manutenção do poder têm sido mais eficientes por quem o exerce do 
que a capacidade de conquistá-lo por quem a ele (poder) está 
subordinado. O grau de sujeição dos segmentos destituídos de poder 

revela o quanto o poder ratifica sua eficácia, consolidando junto às 
massas sua face de legalidade e legitimidade. 

 Se de um lado registra-se a existência de seres de quem o desejo 

pelo poder foi subtraído, inoculando-lhes o comportamento servil, de 
outro identificam-se seres para os quais o inconformismo diante da 

marginalização do poder se constitui num traço indisfarçável. Em 
meio a essa tensão, constrói-se (ou destrói-se), passo a passo, a 
aventura humana. 

 Há, na ordem do sujeito, um projeto direcionado para o exercício 
do poder, costurado por um paradigma de inconsciente perverso, 
incapacitado de articular outra “fala” que não a do desejo. Recusar o 

poder, portanto, implica um movimento recalcado da consciência 
sobre o impulso originário e natural, na tentativa de abafar uma 

expressão autêntica. Não querer o poder, conforme já, em outro 
parágrafo, foi alvo de abordagem, denuncia, no indivíduo a presença 
de um desvio de cunho neurótico, redundando implicitamente na 

aceitação de um comportamento submisso, a reforçar, por extensão, 
o poder do outro. Mesmo admitindo ser a afirmação passível de 
questionamento, é inegável o fato de reconhecer-se que o sistema 

tem orientado sua prática de controle, procurando conter a 
potencialidade reativa do indivíduo. Ao observar-se o perfil das 
sociedades modernas, fica patente que os mecanismos usados para a 

manutenção do poder têm sido mais eficientes por quem o exerce do 
que a capacidade de conquistá-lo por quem a ele (poder) está 

subordinado. O grau de sujeição dos segmentos destituídos de poder 
revela o quanto o poder ratifica sua eficácia, consolidando junto às 
massas sua face de legalidade e legitimidade. (LUCCHESI, 1993, pp. 

3-4). 
 

 No tocante a essas questões contraditórias entre os dois 
modelos, a tradição filosófica não foi capaz de ofertar soluções cabíveis 

ou convincentes... A filosofia perdeu para a política. É lamentável, mas 
é fato... Quem melhor, para mim, resume esse quadro é John Lukacs 
(2005, p. 23): “A Era Moderna tem sido a era do dinheiro – de um 
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modo crescente, que talvez tenha atingido seu auge por volta de 
1900”. Chegamos, pois, ao impasse radical: a filosofia será capaz, por 

sua defesa em favor do humanismo, superar a poderosa força da 
“refazenda” (o novo capitalismo)? Os dados atuais indicam que não... 
 Uma vez pontuadas as observações anteriores, impõem-se, 
agora, outros desdobramentos. Não existe capitalismo; há, sim, 

capitalismos: cinco são os estágios portadores de programas e lógicas 
próprios. Trata-se de mutações, em nome das quais o a concepção 
capitalista se reatualiza. Quais são os cinco? 1- mercantil (ou 
comercial); 2- liberal; 3- industrial; 4- neoliberal (globalização); 5- 
tecnológico-informacional. A respeito das cinco metamorfoses, é 
indispensável assinalar uma diferença: os três primeiros se referem ao 
conceito de “fazenda”; os dois últimos estão associados ao significado 
de “refazenda”. 
 A filosofia, na era moderna, foi a sede da “fazenda”. Sob os 

auspícios do pensamento ocidental, o capitalismo encontrou formas 
de expansão. Já o conceito de “refazenda”, reiteramos, se refere à 
renovação (ou reinvenção) do capitalismo. Para tanto, uma outra 
“grife” foi apresentada (“Globalização”, em versão norte-americana ou 
“Mundialização”, como preferem alguns teóricos europeus). A 
diferença não passa de nomenclatura divergente. Na prática, em nada, 
uma exibe alternativas diversas. O que, à época (fins dos anos 80), 
importava era o capitalismo tornar-se ainda mais eficaz no Ocidente e 
a estratégia nova no sentido de expandir mercado em países orientais, 
bem como entrar de modo mais agressivo no Oriente Médio. Ou seja: 
esgotara-se o capitalismo de um modelo liberal, calcado na posse de 
riquezas oriundas de processos de colonização, prática herdada de 

monarquias. É nesse aspecto que o conceito desgastado de “fazenda” 
exigia renovação. Daí alterou-se “Colonização” em favor de 

“Globalização”. No primeiro, predominava a invasão territorial, 
mediante guerra; no segundo, passou a prevalecer acordos 
econômicos entre governos e empresas transnacionais seguidos de 
ocupações territoriais, dependendo do grau de interesse estratégico. 
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Assim, o início dos anos 90 foi marcado por inúmeras guerras, tanto 
nos Balcãs quanto na África. 

 Na nova edição capitalista (“refazenda”), mesmo sendo 
redundante, instalou-se um “refazer”, com base nas invasões das 
corporações do capital e as sequentes megafusões, conforme bem 
assinalou Ignacio Ramonet (2003). A questão em foco será alvo de 

reflexões no próximo tópico. 
 
3.Sobre as mutações do capitalismo e a morte da filosofia 
 
 Embora nas análises anteriores, tenham sido registradas 
conceituações a respeito do tema, compreendo que elas carecem de 
aprofundamento, o que obriga um enfoque mais específico. 
 Ao longo da modernidade, o sistema capitalista se foi 
ajustando às necessidades históricas (políticas, econômicas, religiosas, 

culturais, éticas e morais). Enquanto a tradição filosófica investia na 
proposição de ideais, o pensamento econômico formulava projeto 
centrado em ideias e método. Essa diferença de foco criou um conflito 
entre “utopia” (filosofia) e “práxis” (política + economia). Em síntese, 
uma visão romântica se chocava com a razão pragmática, iniciando-se 
a morte lenta da aposta no “humanismo”, em prol da aceleração do 
crescimento industrial. 
 De igual modo, outra lógica binária antitética se estabeleceu ao 
longo do fim do século XIX e início do XX: o conflito de interesses 
entre a aristocracia e a força emergente da burguesia. Enquanto a 
primeira ainda se atinha ao modelo absolutista, a segunda acenava 
com a democracia. Paralelamente, uma terceira via, correndo por 

fora, propunha um novo caminho (a meu juízo, para bem e para mal): 
os escritos de Marx. Resisto quanto a aceitar Marx como filósofo, por 

entender que filósofo oferta provocações, sem impor crenças. Para 
mim, portanto, Marx é um talentoso analista e crítico quanto a uma 
realidade de seu tempo. 
 A princípio, ao leitor, pode parecer um tanto estranha a 
diferenciação proposta (filósofo x analista e crítico). Para ser mais 



318 | A Fazenda e a Filosofia 
 

claro, sigo um critério: o pensador (filósofo) se preocupa com a 
existência (a transcendência); o analista se envolve com a vida (a 

vivência cotidiana). O problema não reside numa escala hierárquica. É 
apenas um modelo de enquadrar, adequadamente, o perfil das duas 
esferas de atuação.  
 No atual estágio, eu me espanto com a mídia quando ela 

classifica o autor de um livro cujo conteúdo é crítico como “filósofo”. 
De igual modo, a mídia nomeia um professor de filosofia como 
“filósofo”. Qual é, portanto, o problema de fundo? As mutações do 
capitalismo inviabilizaram a sobrevivência do autêntico filósofo, pois a 
filosofia foi substituída pela política e pela crítica cultural. As relações 
implantadas pelo(s) capitalismo(s) conseguiram adulterar a essência 
ética dos fundamentos que possibilitavam um certo modo de ser e de 
viver. A sociedade de consumo e a cultura de massa (ou Indústria 
Cultural), sob os “holofotes” do sistema midiático, tornaram inviável o 

surgimento de novos filósofos. 
 De uma maneira geral, o pensamento teórico, no âmbito das 
Ciências Humanas, perdeu força, vigor e visibilidade, em favor do 
culto à observação do “instantâneo”. O imediatismo atrofiou a análise 
e enfraqueceu a reflexão. Como consequência, o superficial silenciou o 
profundo. Atualmente, vive-se o apogeu do que Heidegger, certa feita, 
chamou de “cultura da tagarelice”. Na minha modesta percepção, 
classifico de “a revoada das maritacas”... 
 Enfim, a filosofia desapareceu, principalmente, se 
recordarmos uma assertiva de Aristóteles: “A filosofia é a ciência que 
leva em consideração a verdade” (s. d, p. 89). Não devemos, também, 
ignorar a frase de Voltaire, inspirado na sentença de Aristóteles: “A 

descoberta da verdade e a prática do bem são os dois objetivos mais 
importantes da filosofia”. (s. d., p. 90). 

 Ao selecionar as duas afirmações, quis destacar os dois 
aspectos centrais quanto à morte da filosofia. Os capitalismos 
neoliberal e informacional impedem, por mecanismos diferentes dos 
utilizados nos socialismo e comunismo, mas com igual efeito, o 
fundamento mencionado por Aristóteles: “a descoberta da verdade”. 
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Quem assume essa função é a mídia e esta seleciona o que é do seu 
interesse. No tocante à citação de Voltaire, (“a prática do bem”), como 

havíamos mencionado, o propósito foi o de fazer retornar à reflexão a 
consequência negativa gerada pelas duas recentes mutações do 
capitalismo em relação à ética. Quantos, na realidade presente, vivem 
somente guiados pela “prática do bem”? 

 No cenário descrito, políticos, artistas e intelectuais são 
expostos e “vendidos” como “pop-star”. O capitalismo da “fazenda” 
ainda preservava, mesmo na aparência, um pudor que o capitalismo 
da “refazenda” demoliu. 
 
4.A primazia das macroáreas do poder 
 
 O importante a registrar, criticamente, a respeito deste outro 
tópico remete a uma reflexão concretizada no texto: “As macroáreas 

do poder”, são o desdobramento de uma escrita anterior. Extraio, de 
“As macroáreas do poder” o seguinte trecho: “Se Guattari está 
corretíssimo em constatar a existência de um Capitalismo Mundial 
Integrado (CMI), pleno endosso não lhe fazemos quando ele formula 
as quatro semióticas (econômicas, jurídicas, técnico-científicas e de 
subjetivação) (LUCCHESI, 1995). 
 Na ocasião, avaliando a reflexão instigante de Guattari (1990), 
detectei, a meu juízo uma lacuna que impedia fechar o arco das 
mutações em curso. Assim, propus as seis macroáreas, (IA, IE, OF, IT, 
IR, IC): 1- Indústria Armamentista; 2- Indústria Extrativista; 3- Ordem 
Financeira; 4- Indústria Tecnológica; 5- Instituição Religiosa; 6- 
Indústria Cultural. São essas seis megacorporações que movimentam 

altas receitas. Cada uma delas colabora para o fomento de conflitos. 
 Por que estou remetendo a uma reflexão de uma escrita 

distante de nossa atualidade? Então, relembro que, em tópico 
anterior, afirmei que a filosofia foi anulada pela política. Agora, ao 
mencionar a publicação de 1995, assinalo que a política foi dominada 
pelo poder do capital. Com isso, a democracia, sustentada pelo voto do 
cidadão, está corrompida, pois é o capital que dá suporte a candidatos 
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e estes, por sua vez, usam o capital para capturar milhares de 
cidadãos sem horizonte. Sintetizando: o capitalismo se alimenta de 

conflitos de interesses. Nesse sentido, a obra de Marx foi, talvez, a 
maior aliada para fortalecer o capitalismo. O que parece um paradoxo, 
na verdade, pode ser uma elucidação. Quem duvidar deve mergulhar 
na análise histórica. A pesquisa trará, à luz, uma constatação: o 

capitalismo, desde o incremento da sociedade industrial, sempre, 
precisou de um inimigo. 
 Num primeiro momento, a necessidade de redefinir o domínio 
aristocrático e, para tanto, foi gerada a I Guerra Mundial. Nesse 
ínterim, nascia o Comunismo que colaborou, em oposição ao Nazismo 
e ao Fascismo, com a II Guerra Mundial. Findo o segundo conflito 
mundial, o capitalismo perseguiu, durante 70 anos, o inimigo feroz. 
Uma vez demolido, outro inimigo, rapidamente, ocupou o cenário 
mundial: o terrorismo que evoluiu até a formação do Estado Islâmico. 

Curiosamente, em todas essas fases, os E.U.A. estiveram no controle 
das operações. Para tanto, sugiro a leitura de algumas obras: 
“Powershift: as mudanças do poder”, de Toffler (s. d.); “A rebelião das 
elites e a traição da democracia”, de Lasch (1995); “Genocídio: a 
retórica americana em questão”, de Power (2004); “Império”, de 
Hardt e Negri (2004); “O colapso de tudo”, de Casti (2012); “Para 
entender o poder”, de Chomsky (1994); “Faces do fanatismo”, de 
Pinsky e Pinsky (2004); “A lógica do cisne negro”, de Taleb (2012) e, 
por fim, “Em defesa das causas perdidas”, de Zizek (2011).  Não menos 
importantes para tais reflexões são os nomes de Arrighi (1996), 
Baudrillard (1985; 1990; 1996a; 1996b; 1996c; 1997a; 1997b; 1998a; 
1998b) e Morin (2003). 

 
5.Conclusões 

 
1- Em nenhuma época anterior, a sociedade conheceu 

mecanismos aferidores da engrenagem do poder como se deu a partir 
do século XX. Todavia, se tais mecanismos proliferaram, também é 
preciso reconhecer que as estruturas de poder se sofisticaram na 
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capacidade de mascarar seus procedimentos e propósitos. À tentativa 
de maior transparência, por conta da ampliação de sociedades 

democráticas, o poder parece haver desenvolvido estratégias calcadas 
na opacidade. Para tanto, concorreu o processo de “despersonalização 
do poder”, migrando para o centro decisório das megacorporações, 
divididas em macroáreas. Como âncora desse novo projeto, vingou o 

ideário de inspiração neoliberal, com base na premissa voltada para a 
progressiva a retração do Estado na condição de tutor das carências 
sociais. Num certo sentido, o Estado se foi transformando num “corpo 
funcional” para as deliberações traçadas fora dele. Nisso vem 
consistindo a opacidade. Tornam-se mais visíveis e devassados os 
perfis dos políticos, enquanto se protegem e retiram-se da vitrine 
aqueles que efetivamente são os encarregados de fazerem o sistema 
funcionar. O sigilo, portanto, passa a ser o princípio da 
autopreservação das reais instâncias do poder.   

    
 2- Ao reconhecer-se que o sigilo é a estratégia de sustentação 
do poder, na verdade se está declarando ser a linguagem o 
instrumento gerador do próprio poder. Consequentemente, se os 
mecanismos estruturadores do poder adquiriram, no 
desenvolvimento cultural, sofisticação, torna-se inevitável a dedução 
quanto ao não menos aperfeiçoamento da linguagem. Não será por 
outra razão que as estruturas de poder, percebendo a íntima relação 
entre poder e linguagem, trataram de trazer para si as centrais de 
mediação: os mass media são os que melhor operam a tensão entre 
informar e ocultar, destacar e ignorar, revelar e mascarar. O 
agravamento desse jogo se dá com a formação da sociedade de massa 

e sua respectiva “cultura de massa”. Sob esse aspecto, jornais, 
revistas, emissoras de rádio e televisão cumprem, como agente duplo, 

a tarefa de manter a tensão, como parte do jogo, preservando, porém, 
os reais interesses das estruturas de poder. A fórmula mais eficaz para 
assegurar o controle sobre os mass media consistiu em transformá-los 
também em corporações do capital. Digamos que eles passaram a 
fazer o papel de “centuriões” do império econômico. No modelo 
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instalado, é preciso reconhecer que, mesmo quando importante 
veículo de comunicação noticia um escândalo de importantes 

repercussões, há na outra ponta interessados com a fatura das 
denúncias.  
 
 3- A relação com os aparelhos midiáticos exige permanente 

estado de vigília crítica exatamente pela capacidade de eles operarem 
os níveis da linguagem (e suas múltiplas modalidades) com sutilezas 
que escapam à maioria dos receptores. Assim, a formação cultural em 
bases midiáticas finda por ser fonte realimentadora das estruturas de 
poder que, por conta, se vão perpetuando. Os mass media detêm a 
propriedade de tornar o mundo aparentemente visível. É justo nessa 
visibilidade que reside a armadilha com a qual se capturam 
consciências. A sensação de que tudo está fartamente exibido pode 
congelar o olhar, retirando-lhe outras inquietações e percepções. 

Muito do descaminho por que passa a democracia no Ocidente deriva, 
em sua origem, dessa questão. A vitalidade da democracia depende do 
crescimento de massa crítica. Quando, porém, a massa crítica cede 
aos apelos do deslumbramento e do fascínio, o quadro societário está 
pronto para a multiplicação de seres livres, mas idiotizados. 
 
 4- Não há política educacional de vanguarda, sem a inclusão, 
em suas grades curriculares, de conteúdos voltados para o 
reconhecimento de estratégias de linguagem que estão a cargo do 
complexo midiático industrial. Ao afirmar-se isso, deseja-se chamar 
atenção para a prática oposta que está em vigência nas últimas 
décadas, a exemplo de campanhas como “Jornal nas escolas”, “Vamos 

levar a televisão para a sala de aula”. Essas não passam de estratégias 
que servem à solidificação do modelo. Nesse modelo, vigora a 

edificação de uma falsa mímesis. O que aqui se pretende deixar claro é 
uma política de desmascaramento de tais linguagens, ou seja, ensinar-
se a leitura de jornais por aquilo que eles não dão a ler; ensinar-se a 
“leitura” de imagens pelo que elas ocultam e assim por diante. É 
necessário que se redefinam os procedimentos de leitura: a troca do 
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literal pelo lateral. Não custa recordar a frase de Chomsky (1997, p. 
14): “A população não sabe o que está acontecendo, nem ao menos 

sabe que não sabe”.  
 
 5- No centro da hipermodernidade, reina o império do capital 
composto, conforme foi abordado em páginas anteriores, por seis 

macroáreas. A implementação gradual desse complexo sistêmico 
revela uma terceira face da razão. Se a modernidade oscilou (e depois 
vacilou) entre a razão humanizadora e a razão instrumental, a 
hipermodernidade vem apostando na razão tanática. 
 
 6- Aspectos operacionais da razão tanática que se camuflam, 
por vezes, na face de uma razão cínica, podem ser identificados na 
substituição da dialética capital x trabalho pela disputa entre capital x 
capital. Nesse embate, o “grande cassino”, alimentado pelo impulso 

narcísico e, como tal, assentado na própria concepção do capitalismo, 
tenta, mais como jogo de cena, “limpar”, na “arena financeira”, o 
capital industrial “puro” daquele “impuro”, produto do “crime 
organizado”. Para tanto, mesclam-se vultosos depósitos e amplas 
aplicações oriundos tanto de negócios lícitos quanto ilícitos que direta 
e indiretamente têm seu enraizamento nas redes mafiosas espalhadas 
pelos continentes (Camorra e Ndrangheta, na Itália; as Tríades, na 
China; Yakuza, no Japão; Organizatsiya, na Rússia, além das 
“famílias” radicadas nos EUA, entre outros “braços” diluídos pelo 
terceiro mundo).  
 

7- Há, na espiral do poder constituído no mundo, um 

movimento ditado pelo desejo maquínico que parece não demonstrar 
sinais regressivos, gerando proliferantes bolsões de miséria em escala 

planetária. O imaginário capitalista não oferece, pelo menos no 
desenho proposto, soluções alternativas para conter o espraiamento 
da pobreza, a não ser o confinamento em condições aviltantes, sob o 
disfarce do progresso e do desenvolvimento gradativos que fazem dos 
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avanços científicos e tecnológicos a maquiagem de um futuro de 
esplendor. 

 
 8- A crítica pura e simples à globalização concentra em si algo 
de ingênuo. Afinal de contas, a proposta de internacionalização teve 
sua nascente no projeto socialista soviético, o que, aliás, é uma ideia 

defendida pelo insuspeito Noam Chomsky. O problema, pois, não é a 
“mundialização” e sim o propósito hegemônico que, por trás dela, se 
esconde. Há, portanto, que se saber distinguir entre o que é o conceito 
de “globalização” e a incorporação desse conceito à aplicabilidade que 
lhe destina a prática capitalista. 
 
 9- A reboque do quadro instalado na cultura ocidental, 
identifica-se o que denominamos de “declínio da heroicização”. Desde 
os primórdios, reconhece-se, tanto na origem do Ocidente quanto no 

nascedouro da modernidade, o centramento na figura do “herói”, seja 
para assinalar o triunfo, seja para acentuar o fracasso. Assim, epopeia 
e tragédia representam, no curso do Ocidente, a vocação voltada para 
a “visibilidade” dos acontecimentos, sempre na configuração e 
consagração numa personagem heroicizada. Nela, alternadamente, se 
encontram a ação do indivíduo e sua relação com o poder e o embate 
com a existência. Em período de declínio, a arte parece não estar 
sendo capaz de problematizar as dificuldades postas. Essa fragilização 
não está dissociada dos aspectos apontados nas conclusões anteriores. 
Culturalismo, globalização, entretenimento e “descanonização” se 
prestam eficazmente ao cenário de declínio.  

 
 10- No “teatro dos horrores”, dependendo da natureza do 
olhar que recorta apenas o que deseja ver, a arte experimenta 
prolongado tempo de refluxo criativo. Sufocada pela lógica da 

quantificação que entroniza, de modo massificante, a indústria do 
entretenimento, a expressão artística, diferentemente de outros 
períodos assinalados por crises e flagelos profundos, se mantém quase 
que oculta e impotente para promover a ascensão de novas 
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territorialidades. Contra ela se insurge o novo mecenas: o mercado. 
Procura e oferta, custo e benefício, produção e marketing compõem 

pares que instituem o isolamento da arte como experiência 
transformadora. Ao que tudo indica, resta à arte o desafio de saber 
reinventar sua presença.  
 

 11- Além da responsabilidade que tem a arte, no tocante à 
reinvenção de si mesma, os novos tempos estão a exigir do 
pensamento crítico e teórico diferentes modos de inserção e de 
ocupação dos espaços públicos. É verdade que a arte não fica a 
reboque da atividade crítica. Todavia, não é menos verdade que a arte 
necessita da crítica como parceira e realimentadora da difusão. Se o 
“lugar” da crítica não for novamente ocupado por aqueles 
efetivamente talhados para isso, a arte não terá meios próprios para 
escapar das armadilhas até aqui engendradas pela lógica 

quantificadora do entretenimento.  
 

12- A redefinição política da arte e da crítica, no atual estágio 
do capitalismo, passa obrigatoriamente pelo redirecionamento da 
estética da recepção, destacando os processos de subjetivação e 
descontaminando, na sua área, a forte impregnância do pensamento 
sociológico. A crítica centrada na recepção deve ser capaz de ocupar-
se com a existência da obra, na exata medida com que deva 
reconhecer a figura do "leitor” como sujeito existencial, ou seja, não 
basta definir o perfil de leitor e demonstrar o que e como “lê”. Torna-
se mais imperioso detectar razões à altura de elucidarem-se as causas 
que levam o leitor atual a ler como lê. É por esse caminho que se 

alargam os horizontes investigativos em torno do fenômeno literário 
(caso ainda possa ser assim visto), razão pela qual, apontamos para a 

diferenciação quanto a dois modelos de subjetividade: 1- descentrada 
(frágil e dependente); 2- prospectiva (ativa e crítica). 
 
 13- Faz-se igualmente importante, na política de redefinição 
do papel da crítica, a organização de um “movimento” que tenha a 
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capacidade de forçar sua presença ativa na cena midiática, já que 
reconhecidamente é pelo canal midiático que escoa a parte maior dos 

efeitos a ser combatida. No mundo presente, a mídia é a mímesis da 
falsificação do mundo e da representação dele. A mímesis pôde ser o 
processo de reapresentação do real enquanto este foi regido pelo 
logos. Com o enfraquecimento do logos, a possibilidade da 

reapresentação se converte, sob o auspício das redes midiáticas, em 
encenação do real. Somente a refundação da physis poderá recompor 
a mímesis. Isto envolve obrigatoriamente a reeducação da 
subjetividade. 
 
 14- Não está equivocado Costa Lima (2000), ao detectar nas 
formulações de Kant a percepção de um “sujeito fraturado”: “o sujeito 
kantiano não só é fraturado, mas posto à margem de um abismo”. 
Talvez a grande “fratura” identificada por Kant (1995), relativa à 

constituição do sujeito, resida na questão que o próprio Kant 
destacou, quando abordou o sentido da liberdade. Indiscutivelmente, é 
a vertente germânica do Iluminismo que, diferentemente da francesa, 
dissocia da vontade, a conquista da liberdade. Kant traz o sentido da 
liberdade para o campo da consciência, vale dizer, da razão. É ele 
quem abre caminho para, em seguida, Hegel tratar da questão da 
“consciência ingênua” e daí para Marx, no tocante ao sentido de 
“alienação”. A outra “fratura” se dá com perturbação gerada por 
Freud. Ao deslocar o foco das atenções para o “inconsciente”, Freud 
enfraqueceu o peso da tradição sobre a importância da “consciência”. 
Talvez o século XX, a despeito dos esforços empreendidos pela 
ontologia e pelo existencialismo, tenha perdido muito tempo com o 

emaranhado do inconsciente. O que era inicialmente uma “fratura” 
transformou-se em estilhaço. 

 15- Enfim, a hipermodernidade deixa um desafio a ser 
enfrentado e superado: restituir as condições de subjetivação, capazes 
de autonomizar o sujeito. É nesse sentido que a arte e a crítica têm 
um papel decisivo, observados os perigos já mencionados. Uma coisa 
é certa: a qualidade de vida está demasiadamente afetada e suas 
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causas primordiais não se encontram na discussão a envolver as 
condições do meio-ambiente (estas são periféricas), mas as relações 

interpessoais, isto é, aquelas que tratam do afeto, dos elos entre os 
seres, da vida como projeto, em oposição a tudo que aprisiona e 
condiciona. Nessa perspectiva, é bastante incisiva a observação da 
ensaísta Maria Rita Kehl (2003): “A depressão é o rompimento dessa 

rede de sentido e amparo: momento em que o psiquismo falha em sua 
atividade ilusionista e deixa entrever o vazio que nos cerca ou o vazio 
que o trabalho psíquico tenta cercar. É momento de um 
enfrentamento insuportável com a verdade”. 
 
 16- Não menos significativa é a sinalização advertida por Isaías 
Passotti (2003), quanto aos desvirtuamentos psíquicos com que o 
modelo cultural vigente pressiona a subjetividade descentrada:  

Vivemos hoje numa cultura cada vez mais depressiva (...). Mais 
depressiva não só porque o cotidiano é penoso, repleto de 

frustrações, fracassos e decepções desanimadoras, mas, 
principalmente, porque gera ‘personalidades’ frágeis, pouco 
resistentes à frustração, à incompreensão do outro. E, por isso, mais 

susceptíveis à desestabilização diante das agruras normais da vida ou 
diante de alguma hipotética predisposição orgânica. 

 

17- Com base, portanto, nas reflexões propostas nesta escrita, 
fica a identificação de um cenário mundial altamente complexo, em 
função de um capitalismo cujos tentáculos se tornam, 
progressivamente, ferozes. Como não costumo deixar de exercitar o 
jogo de palavras, sugiro a imagem que traduz o atual capitalismo sob 

a forma um gigantesco polvo (daí, haver usado, acima, a palavra 
“tentáculos”), à espreita de poder aprisionar o povo... É isso: uma luta 
desigual entre o “megapolvo” e o frágil povo. 
 

18- Não é difícil perceber, mesmo em nações desenvolvidas, 
crescentes medidas governamentais subtraindo ou diminuindo 
conquistas sociais. É óbvio que esses iguais procedimentos impactam, 



328 | A Fazenda e a Filosofia 
 

com mais gravidade, as populações de países em desenvolvimento e, 
sobretudo, em países dependentes. Diante dessa configuração, surge a 

questão desafiadora: qual a chance de o povo enfrentar e vencer o 
“megapolvo”? 
 

19- Relembro como as formas tradicionais de protesto 

popular, nas inúmeras partes do mundo, não têm obtido sucesso, pois 
a diferença entre protestantes e as forças de repressão é imensa. Ou 
seja: as manifestações de protesto precisarão reinventar 
procedimentos. Não se combate o novo modelo com o velho 
esquema... Greves, obstrução de vias públicas, cartazes, carros de 
som, panelaço... Nada disso serve mais. Eu, sozinho, não vislumbro 
solução. Esse desafio deve nascer de um esforço coletivo de todas as 
mentes esclarecidas, oriundas das mais diferentes áreas do 
conhecimento, isto é, uma “força-tarefa” da intelectualidade 

interdisciplinar. Os intelectuais têm a obrigação de assumirem a 
estratégia do enfrentamento. O domínio sobre as práticas de 
confrontação não pode permanecer sob o comando de sindicalistas. 
Eu assumo essa premissa, por compreender que sindicalistas só 
almejam agregar mais dinheiro ao salário. 
 

20- Em outros termos, o sindicalista não é menos capitalista 
do que seu patrão, razão pela qual os “grandes líderes sindicalistas”, 
ao chegarem ao poder, foram desmascarados em atos repetidos de 
corrupção. Para ilustrarmos a avaliação sugerida, remeto aos 
exemplos da Polônia (Partido da Solidariedade) e do Brasil (Partido 
dos Trabalhadores). Não menor é a necessidade de o campo da 

filosofia apresentar credenciais atualizadas, pois ficarmos com o 
legado de, reconheço, geniais pensadores, é provável não 

conseguirmos avançar. A população, em escala mundial, cresce. Cada 
geração não manifesta interesse por tudo de conhecimento deixado 
como herança. Como agravante, encontra mais ferramentas 
tecnológicas para relações interativas de pouca eficácia. Quantos 
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jovens, na atualidade, podem expressar algo sobre Aristóteles, Cícero, 
Boccaccio, Cervantes, Shakespeare, Descartes, Kant, Flaubert, e...? 

 
21- Alguns retrucarão a indagação acima, alegando que, em 

qualquer época, houve esse problema. Uma minoria esclarecida 
contra a maioria ignorante. Certo! A questão, porém, envolve análise 

mais extensa: 1- é verdade que, em qualquer período da civilização, o 
número de ignorantes sempre superou o de esclarecidos; 2- a 
constatação do item anterior exige o reconhecimento de que, com o 
avançar dos séculos, o número de ignorantes cresceu, de modo 
descontrolado, em relação à quantidade de pessoas intelectualizadas. 
Três esferas colaboraram para essa ampliação da discrepância: 1- a 
política: em nome da democracia, criou o “populismo”; 2- a religião: 
em nome da justiça divina, instaurou o “assistencialismo”, englobando 
mais fiéis; 3- o sistema midiático, sempre focado na audiência, passou 

a expor programas de apelo “popularesco”... Creio haver oferecido, ao 
leitor, uma análise que, espero, seja útil, tanto para concordância 
quanto para divergência... 
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