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LEGENDA DA IMAGEM DA CAPA
De 1958 até a sua inauguração, em 21 de abril de 1960, Marcel Gautherot fotografou o 
canteiro de obras de Brasília e nos ensinou a ver a nova capital de uma maneira particular: a 
manifestação pública também ocorria ostensivamente do lado de fora da forma construída, no 
espaço público da cidade e de suas edificações. Na foto da capa, o início da concretagem da 
cúpula do Senado Federal retrata, ao mesmo tempo, um destino e uma miragem do Brasil. Num 
impulso, os candangos, milhares de trabalhadores nômades que vieram de todas as regiões do 
país para construir a nova capital, estão, uma vez mais, prontos para partir — “em rota para a 
impossível utopia”.

Início da concretagem da cúpula do Senado Federal, Marcel Gautherot, c. 1958.
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Para Luiz e Otávio, porque, como dizia 

Guimarães Rosa: “O livro pode valer pelo muito 

que nele não deveu caber”.
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NOTA DAS AUTORAS
Caros leitores, a introdução deste livro, embora não seja teórica, é interpretativa. Sugerimos 
àqueles que preferirem iniciar a leitura pelo capítulo 1 e enveredar pelos seguintes, mais 
narrativos, que realizem um roteiro (apenas) um pouco diferente. Depois de terem lido os dezoito 
capítulos que compõem o volume, e apreciadas as imagens e legendas, retornem, por favor, à 
introdução. Assim, poderão conferir nossa interpretação e verificar se ela bem vale uma biografia.

NOTA DO EDITOR
As legendas que acompanham as imagens são de conteúdo; as informações técnicas se 
encontram no final do livro.
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INTRODUÇÃO OU “O BRASIL FICA BEM PERTO DAQUI”

Era bom saber que a alegria que trouxe à cidade a lei da abolição de 1888, foi geral pelo 

país. Havia de ser, porque já tinha entrado na convivência de todos a sua [da escravidão] 

injustiça originária. Quando eu fui para o colégio, um colégio público, à rua do Rezende, 

a alegria entre a criançada era grande. Nós não sabíamos o alcance da lei, mas a alegria 

ambiente nos tinha tomado. A professora, D. Tereza Pimentel do Amaral, uma senhora 

muito inteligente, creio que nos explicou a significação da coisa; mas com aquele feitio 

mental de crianças, só uma coisa me ficou: livre! livre! Julgava que podíamos fazer 

tudo que quiséssemos; que dali em diante não havia mais limitação aos progressistas 

da nossa fantasia. Mas como estamos ainda longe disso! Como ainda nos enleamos nas 

teias dos preceitos, das regras e das leis! […] São boas essas recordações; elas têm 

um perfume de saudade e fazem com que sintamos a eternidade do tempo. O tempo 

inflexível, o tempo que, como o moço é irmão da Morte, vai matando aspirações, tirando 

perempções, trazendo desalento, e só nos deixa na alma essa saudade do passado, às 

vezes composto de fúteis acontecimentos, mas que é bom sempre relembrar.1

O autor desse relato é Lima Barreto. Jornalista, ensaísta, cronista da cidade do Rio 

de Janeiro, ele foi um dos poucos escritores brasileiros a se definir como negro — a 

si e à sua literatura —, isso a despeito de viver num país cujos dados censitários 

indicavam a existência de uma ampla maioria negra e mestiça. O relato não parece 

ter sido escrito para ser lembrado ou legado à posteridade. Ao contrário, o desaba-

fo foi deixado nas costas de um papel avulso do Ministério da Guerra, instituição 

em que Lima trabalhava como amanuense — funcionário público de posição não 

muito elevada na hierarquia do Estado (ver imagem 2).

Seu pai, João Henriques de Lima Barreto, por conta dos vínculos que tivera 

com a monarquia, foi um dos primeiros desempregados da República; passou a 

trabalhar como almoxarife e depois como administrador num asilo para loucos, e 

já em 1912 estava aposentado do serviço público, com o diagnóstico de “insanidade 

mental”. A loucura — na época considerada um dos estigmas da degeneração de 

raças mestiçadas — perseguiria Lima desde então, tendo ele próprio sido interna-

do no Hospital Nacional de Alienados em duas ocasiões: 1914 e 1918. “Loucura”, 

“desalento”, “desigualdade”, “exclusão”, eram termos comuns no vocabulário do 

escritor, e definiam bem sua geração.

O documento não parece ser aleatório, muito menos arbitrário. Ele revela algu-

mas características persistentes da nossa breve história, ao menos quando datada 

a partir da descoberta do Brasil — para alguns; para outros, o termo correto seria 

“invasão” —, na data redonda de 1500.2 Se muitos são os eventos, contextos polí-

ticos e culturais que assinalam esses mais de cinco séculos de existência nacional, 
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alguns traços insistem, teimosamente, em comparecer na agenda local. Um deles 

é justamente a nossa difícil e tortuosa construção da cidadania. No percurso des-

te livro teremos oportunidade de acompanhar manifestações de claro civismo e 

entusiasmo público, aliás, como as que se deram em virtude da decretação da lei 

que aboliu a escravidão em 1888, mencionada por Barreto (ver imagem 3). Nessa 

ocasião, populares tomaram todos os cantos da praça onde, de sua sacada, a prin-

cesa Isabel anunciou a novidade aguardada havia muito. Resultado de um ato do 

governo, mas sobretudo da contínua pressão popular e civil, a Lei Áurea, apesar de 

sua grande importância, era, porém, pouco ambiciosa em sua capacidade de prever 

a inserção daqueles em cujo jargão, durante tanto tempo, a cidadania e os direitos 

não constavam. E por isso o caso é em si exemplar. Ele lembra que atos como esse, 

não poucas vezes, vinham seguidos de reveses políticos e sociais, os quais come-

çavam a desenhar um projeto de cidadania inconclusa, uma república de valores 

falhados, conforme escreveria nosso autor.

É por essa razão que idas e vindas, avanços e recuos, fazem parte dessa nossa 

história que ambiciona ser mestiça como de muitas maneiras são os brasileiros: 

apresenta respostas múltiplas e por vezes ambivalentes sobre o país; não se apoia 

em datas e eventos selecionados pela tradição; seu traçado não se pretende apenas 

objetivo ou nitidamente evolutivo, uma vez que carrega um tempo híbrido capaz 

de agenciar diversas formas de memória. Mais ainda, é mestiça porque prevê não só 

mistura mas clara separação. Numa nação caracterizada pelo poder de grandes pro-

prietários rurais, muitos deles donos de imensos e isolados latifúndios que podiam 

alcançar o tamanho de uma cidade, autoritarismo e personalismo foram sempre 

realidades fortes, a enfraquecer o exercício livre do poder público, a desestimular o 

fortalecimento das instituições e com isso a luta por direitos. Diz o provérbio popu-

lar que no Brasil “quem rouba pouco é ladrão e quem rouba muito é barão”, como 

a legitimar uma noção, hoje muito discutida e politizada, de que no país o fato de 

ser abonado já é prova de isenção e de uma cidadania acima de qualquer suspeita.

Mas vale a pena anotar outro traço que, se não é natural, pois tratamos aqui de 

construções sociais e não biológicas, é escandalosamente resistente e tem lugar cati-

vo na história brasileira. Certa lógica e certa linguagem da violência trazem consigo 

uma determinação cultural profunda. Como se fosse um verdadeiro nó nacional, a 

violência está encravada na mais remota história do Brasil, país cuja vida social foi 

marcada pela escravidão. Fruto da nossa herança escravocrata, a trama dessa vio-

lência é comum a toda a sociedade, se espalhou pelo território nacional e foi assim 

naturalizada. Se a escravidão ficou no passado, sua história continua a se escrever 

no presente. A experiência de violência e dor se repõe, resiste e se dispersa na traje-

tória do Brasil moderno, estilhaçada em milhares de modalidades de manifestação.

Último país a abolir a escravidão no Ocidente, o Brasil segue sendo campeão 

em desigualdade social e pratica um racismo silencioso mas igualmente perverso. 
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  introdução ou “o brasil fica bem perto daqui” 15

Apesar de não existirem formas de discriminação no corpo da lei, os pobres e, 

sobretudo, as populações negras são ainda os mais culpabilizados pela Justiça, os 

que morrem mais cedo, têm menos acesso à educação superior pública ou a cargos 

mais qualificados no mercado de trabalho. Marca forte e renitente, a herança da 

escravidão condiciona até nossa cultura, e a nação se define a partir de uma lin-

guagem pautada em cores sociais. Nós nos classificamos em tons e meios-tons, e 

até hoje sabemos que quem enriquece, quase sempre, embranquece, sendo o con-

trário também verdadeiro. Se a fronteira de cor é de fato porosa entre nós, e não 

nos reconhecemos por critérios só biológicos; se no país a inclusão cultural é uma 

realidade e se expressa em tantas manifestações que o singularizam — a capoeira, 

o candomblé, o samba, o futebol; se nossa música e nossa cultura são mestiças em 

sua origem e particularidade, não há como esquecer também os tantos processos 

de exclusão social. Eles se expressam nos acessos ainda diferentes a ganhos estru-

turais no lazer, no emprego, na saúde e nas taxas de nascimento, ou mesmo nas in-

timidações e batidas cotidianas da polícia, mestra nesse tipo de linguagem de cor.

De tanto misturar cores e costumes, fizemos da mestiçagem uma espécie de 

representação nacional. De um lado, a mistura se consolidou a partir de práticas 

violentas, da entrada forçada de povos, culturas e experiências na realidade nacio-

nal. Diferente da ideia de harmonia, por aqui a mistura foi matéria do arbítrio. Ela 

é resultado da compra de africanos, que vieram para cá obrigados e em número 

muito superior ao dos que foram levados a outras localidades. O Brasil recebeu 40% 

dos africanos que compulsoriamente deixaram seu continente para trabalhar nas 

colônias agrícolas da América portuguesa, sob regime de escravidão, num total de 

cerca de 3,8 milhões de imigrantes.3 Hoje, com 60% de sua população composta de 

pardos e negros, o Brasil pode ser considerado o segundo mais populoso país afri-

cano, depois da Nigéria. Além do mais, e a despeito dos números controversos, es-

tima-se que em 1500 a população nativa girasse em torno de 1 milhão a 8 milhões, 

e que o “encontro” com os europeus teria dizimado entre 25% e 95%.4

De outro lado, no entanto, é inegável que essa mesma mescla, sem igual, gerou 

uma sociedade definida por uniões, ritmos, artes, esportes, aromas, culinárias e lite-

raturas mistas. Talvez por isso a alma do Brasil seja crivada de cores. Nossos vários 

rostos, nossas diferenciadas feições, nossas muitas maneiras de pensar e sentir o país 

comprovam a mescla profunda que deu origem a novas culturas, porque híbridas de 

tantas experiências. Diversidade cultural, expressa no sentido único do termo, é qui-

çá uma das grandes realidades do país, totalmente marcado e condicionado pela se-

paração mas também pela mistura que resulta desse processo longo de mestiçagem.

Construída na fronteira, a alma mestiça do Brasil — resultado de uma mistura 

original entre ameríndios, africanos e europeus —, é efeito de práticas discrimina-

tórias já centenárias, mas que, ao mesmo tempo, levam à criação de novas saídas. 

Como dizia Riobaldo Tatarana, um personagem dileto do escritor Guimarães Rosa, 
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“por cativa em seu destinozinho de chão, é que árvore abre tantos braços” — e, se 

a alma é híbrida, são muitos os braços do Brasil. O Brasil com frequência escapa 

aos lados opostos da moeda, construindo práticas culturais que mancham barrei-

ras mais óbvias, e assim nos distinguem e nos incluem no mundo — sempre na 

condição de brasileiros.

Existem ainda outras facetas que fazem parte da cara (e da expressão) do país. 

Sarcástico, Lima Barreto termina seu texto em tom de desabafo: “Tenazmente ficamos 

a viver, esperando, esperando… O quê? O imprevisto, o que pode acontecer amanhã 

ou depois; quem sabe se a sorte grande, ou um tesouro descoberto no quintal?”. É a 

essa mania nacional de procurar pelo milagre do dia, pelo imprevisto salvador, que o 

historiador Sérgio Buarque de Holanda, em seu clássico livro Raízes do Brasil, de 1936, 

chama de “bovarismo”. Aliás, a palavra foi usada também pelo literato carioca, que a 

partir do mesmo conceito desfaz de nosso vício de “estrangeirismo” e de “tudo copiar 

como se fosse matéria-prima nossa”. Já Buarque de Holanda afirma que o conceito se 

refere a “um invencível desencanto em face das nossas condições reais”.5

O termo tem origem na famosa personagem Madame Bovary, criada por Gustave 

Flaubert, e define justamente essa alteração do sentido da realidade, quando uma 

pessoa se considera outra, que não é. O estado psicológico geraria uma insatisfação 

crônica, produzida pelo contraste entre ilusões e aspirações, e, sobretudo, pela con-

tínua desproporção diante da realidade. Imagine-se, contudo, o mesmo fenômeno 

passado do indivíduo para toda uma comunidade, que se concebe sempre diferente 

do que é, ou aguarda que um inesperado altere a danada da realidade. Segundo 

Holanda (e Barreto), brasileiros teriam um quê de Bovary.

No futebol, espécie de metáfora maior da nacionalidade brasileira, aguardamos 

sempre que “algo aconteça” e resolva a partida. A vontade é de torcer para que 

algum elemento mágico e imprevisto caia dos céus (suspendendo o mal-estar e 

solucionando problemas), em vez de ser a de planejar mudanças substantivas e 

duradouras. Faz algum tempo achamos por bem nos identificar como Brics, apos-

tando na noção de que o que nos une a países como Índia, China, Rússia e África 

do Sul é o fato de sermos economias que vêm obtendo um crescimento econômico 

inédito e de certa maneira mais autônomo. Se o Brasil conheceu um crescimento 

realmente espantoso, se já se comporta como a sétima maior potência mundial 

e conta com muitos, e ainda pouco explorados, recursos, vale não deixar de lado 

temas decisivos de nossa agenda social — nas áreas do transporte, da saúde, da 

educação e do direito à moradia —, os quais, apesar das inúmeras e reconhecidas 

melhorias, continuam castigando o cotidiano nacional.

“Bovarismo” serve, ainda, para nomear um mecanismo muito singular de eva-

são coletiva, que nos permite recusar o país real e imaginar um Brasil diferente do 

que é — já que esse não nos satisfaz e, pior, nos sentimos impotentes para modifi-

cá-lo. Entre o que se é e o que se acredita ser, já fomos quase tudo na vida: brancos, 
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negros, mulatos, incultos, europeus, norte-americanos, e Brics. Gênero de deslo-

camento tropical do famoso “ser ou não ser”, no Brasil “não ser é ser”. Ou então, 

nas palavras de Paulo Emílio Sales Gomes, essa seria “a penosa construção de nós 

mesmos [que] se desenvolve na dialética rarefeita entre o não ser e o ser outro”.6

O conceito explicaria, também, uma antiga mania local: a de olhar para o es-

pelho e se enxergar sempre diferentes. Ora mais portugueses, ora franceses, ora 

mais americanos; ora mais atrasados, ora até adiantados; mas sempre diferentes. 

Em vários contextos de nossa história, esse tipo de construção idealizada do país se 

transformou num “fermento” da nacionalidade.

De toda maneira, e a despeito das ambiguidades constitutivas desses discursos 

nacionais, importa mais destacar que nações de passado recente e colonial, a exem-

plo da nossa, têm a mania de fazer da identidade algo parecido com um colchão 

inflável e achar por bem (e sentir profundamente) que ela está sempre em questão. 

Sabemos, porém, que identidades não são fenômenos essenciais e muito menos 

atemporais. Ao contrário, elas representam respostas dinâmicas, políticas e flexí-

veis, uma vez que reagem e negociam diante das diversas situações. Talvez por isso 

preferimos nos aferrar, igualmente, à ideia de que a plasticidade e a espontaneida-

de fariam parte das nossas práticas e formariam um éthos nacional. A concordar 

com esse bordão, seríamos o país do improviso que dá certo, e também por aí se 

explicaria o provérbio (que mal esconde a certeza) “Deus é brasileiro”. E dá-lhe 

mandinga, toda sorte de promessas, preces e rezas que, mais uma vez, misturam 

crenças na hora de apostar no milagre.

O bovarismo nacional faz par com outra característica que tem nos definido en-

quanto nacionalidade: o “familismo”, ou o costume arraigado de transformar ques-

tões públicas em questões privadas. Entre nós, o bom político é um familiar, poucas 

vezes chamado pelo sobrenome, já que é mais reconhecido pelo primeiro nome ou 

por um apelido: Dilma, Jango, Juscelino, Lula, Getúlio. Não por coincidência, os ge-

nerais da ditadura eram chamados pelo sobrenome: Castello Branco, Costa e Silva, 

Geisel, Médici e Figueiredo. Conforme propôs Sérgio Buarque de Holanda, o país foi 

sempre marcado pela precedência dos afetos e do imediatismo emocional sobre a ri-

gorosa impessoalidade dos princípios, que organizam usualmente a vida dos cidadãos 

nas mais diversas nações. “Daremos ao mundo o homem cordial”, dizia Holanda, não 

como forma de celebração, antes lamentando a nossa difícil entrada na modernidade 

e refletindo criticamente sobre ela. Do latim “cor, cordis” deriva-se “cordial”, palavra 

que pertence ao plano semântico vinculado a “coração” e ao suposto de que, no Brasil, 

tudo passa pela esfera da intimidade (aqui, até os santos são chamados no diminuti-

vo), num impressionante descompromisso com a ideia de bem público e numa clara 

aversão às esferas oficiais de poder. O pior é que mesmo Holanda foi reprovado pela 

ideologia do senso comum. Sua noção de “cordial”, na visão popular, tem sido casti-

gada pelo juízo invertido. Foi reafirmada como um libelo das nossas relações cordiais, 
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sim, mas cordiais no sentido de harmoniosas, sempre receptivas, e contrárias à vio-

lência, em vez de ser entendida a partir de seu sentido crítico — a nossa dificuldade 

de acionar as instâncias públicas. Outro exemplo de como são duradouras nossas re-

presentações é a mania de congelar a imagem de um país avesso ao radicalismo e par-

ceiro do espírito pacífico, por mais que inúmeras rebeliões, revoltas e manifestações 

invadam a nossa história de ponta a ponta. Somos e não somos, sendo a ambiguidade 

mais produtiva do que um punhado de imagens oficiais congeladas.

Boas ideologias são, pois, como tatuagem ou ideia fixa: parecem ter o poder de 

se sobrepor à sociedade e gerar realidade. De tanto escutar, acabamos acreditando 

nesse país onde é bem melhor ouvir dizer do que ver.7 Temos construído uma 

imagem tantas vezes sonhada de um país diferente — por conta da imaginação, 

da alegria e de um jeito particular de enfrentar dificuldades —, que acabamos nos 

espelhando nela. Ora, tudo isso pode ser muito bom e vale um retrato. Mas o Brasil 

é, repita-se, também campeão em desigualdade social, e luta com tenacidade para 

construir valores republicanos e cidadãos.

Reconhecidas certas características que funcionam como um tipo de dialeto 

interno, o segundo passo é quem sabe compreender de que forma esses fenômenos 

não são exclusivamente internos. O país foi sempre definido pelo olhar que vem do 

exterior. Desde o século xvi, momento em que o “Brazil” nem era “Brasil”, e sim 

uma América portuguesa profundamente desconhecida, o território já era observa-

do com consideráveis doses de curiosidade. Tal qual o “outro” do Ocidente, o Brasil 

surgia representado ora por estereótipos que o designavam como uma grande e 

inesperada “falta” — de lei, de hierarquia, de regras — ora pelo “excesso” — de 

lascívia, de sexualidade, de ócio ou de festas. A acreditar nessa perspectiva, sería-

mos algo como uma periferia do mundo civilizado, habitada por uma brasilidade 

gauche — desajeitada, mas muito alegre, pacífica e feliz. Na propaganda, nos dis-

cursos que vêm do exterior, o país é ainda entendido como um local hospitaleiro, 

de valores exóticos, e onde se pode buscar uma espécie de “nativo universal”, já que 

por aqui se encontraria uma “súmula” dos povos “estranhos” de todos os lugares.

Ora, se é inegável que o Brasil carrega consigo uma série de “milagres”, inscritos 

no seu clima sempre agradável (uma “eterna primavera”, diriam os viajantes seis-

centistas), na ausência de catástrofes naturais — furacões, maremotos ou terremo-

tos — ou de ódios declarados reafirmados no corpo da lei, esta também não é a terra 

da promissão ou do eterno futuro. Tanto que há quem se esforce por ver no país ou-

tra possibilidade de solução dos impasses e das contradições do Ocidente. Inspirados 

na ideia do canibalismo, noção utilizada pelos primeiros viajantes, explorada pelo 

filósofo Montaigne e devidamente relida no século xx, sobretudo por Oswald de 

Andrade em seu “Manifesto antropófago” (1928), brasileiros têm a mania de se rein-

ventar, e traduzir falhas em virtudes e prognósticos (ver imagem 4). Canibalizar 

costumes, desafiar convenções, enviesar supostos, é ainda uma característica local, 
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um ritual de insubordinação e de não conformismo que, quiçá, nos distingue ou, ao 

menos, mantém acesa a boa utopia, que é sempre bom admirar e guardar.

Tem sido assim desde a chegada das caravelas de Cabral (ver imagem 6): para 

uns, breve paraíso; para outros, inferno sem fim; para outros, ainda, espécie de 

purgatório na Terra, essa história continua atual, apesar de inscrita e desenhada no 

passado. Afinal, já nos idos de 1630, frei Vicente do Salvador, um franciscano que 

se tornou provavelmente nosso primeiro historiador, escreveu um belo opúsculo 

ao qual chamou de História do Brazil. O nome do país nem ao menos se escrevia com 

“s”, e o frade já concluía: “Nenhum homem nesta terra é repúblico, nem zela, ou 

trata do bem comum, senão cada um do bem particular”.

Desde o início dessa curta história de cinco séculos e uns quebrados, já era 

patente, na exploração das terras que depois viriam a se constituir no Brasil, um 

difícil processo de construção de formas compartilhadas de poder e zelo pelo bem 

comum. Ao contrário do que supunha frei Vicente, no entanto, há virtude repu-

blicana entre nós. Criar percursos imaginosos de construção de vida pública, este 

é um remédio tipicamente brasileiro para enfrentar ou, melhor dizendo, para dri-

blar o impasse gerado no interior de uma sociedade que se vale de muitos encon-

tros e vários desencontros.

Por isso o país se desenvolveu, e, como veremos, a partir de ambivalências e 

contrastes. O Brasil é, ao mesmo tempo, uma nação marcada por altos gaps sociais e 

índices elevados de analfabetismo, mas também por um sistema dos mais modernos 

e confiáveis de aferição de votos. É aquele que introduz de maneira veloz, em seu 

parque industrial, as benesses da modernidade ocidental, e o segundo em acessos ao 

Facebook, mas que mantém congeladas no tempo áreas inteiras do território nacio-

nal, sobretudo na Região Norte, onde só se trafega na base das pequenas jangadas a 

remo (ver imagem 5). Que possui uma Constituição avançada — a qual impede qual-

quer forma de discriminação — mas pratica um preconceito silencioso e perverso, 

como já se disse, duradouro e enraizado no cotidiano. No país, o tradicional convive 

com o cosmopolita; o urbano com o rural; o exótico com o civilizado — e o mais arcai-

co e o mais moderno coincidem, um persistindo no outro, como uma interrogação.

A história do Brasil, por suposto, não cabe num único livro. Até porque não há 

nação cuja história possa ser contada de forma linear, progressiva, ou mesmo de 

uma só maneira. Assim, aqui não se pretende contar uma história do Brasil, mas 

fazer do Brasil uma história. Ao contar uma história, tanto o historiador quanto o 

leitor aprendem a “treinar a imaginação para sair em visita”, como diria Hannah 

Arendt.8 E é por levar a sério essa noção de “visita” que este livro deixará de lado a 

meta de construir uma “história geral dos brasileiros” para se concentrar na ideia 

de que a biografia talvez seja outro bom caminho para tentar compreender o Brasil 

em perspectiva histórica: conhecer os muitos eventos que afetaram nossas vidas, e 

de tal modo, que continuam presentes na agenda atual.
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Uma biografia é a evidência mais elementar da profunda conexão entre as esfe-

ras pública e privada: somente quando estão articuladas, essas esferas conseguem 

compor o tecido de uma vida, tornando-a real para sempre. Escrever sobre a vida 

do nosso país implica questionar os episódios que formam sua trajetória no tempo 

e ouvir o que eles têm a dizer sobre as coisas públicas, sobre o mundo e o Brasil em 

que vivemos — para compreendermos os brasileiros que somos e os que devería-

mos ou poderíamos ter sido.

A imaginação e a multiplicidade das fontes são dois predicados importantes na 

composição da biografia. Nela, cabem os grandes tipos, os homens públicos, as ce-

lebridades; cabem igualmente personagens miúdos, quase anônimos. Em nenhum 

dos casos, porém, cabe tarefa simples: é muito difícil reconstituir o momento que 

inspirou o gesto. É preciso “calçar os sapatos do morto”, na definição preciosa de 

Evaldo Cabral, conectar o público ao privado, para penetrar num tempo que não 

é o nosso, abrir portas que não nos pertencem, sentir com sentimentos de outras 

pessoas e tentar compreender a trajetória dos protagonistas dessa biografia — os 

brasileiros — no tempo que lhes foi dado viver; as intervenções que realizaram no 

mundo público de cada época com os recursos de que dispunham; a determinação 

de viver segundo as exigências de seu tempo e não de acordo com as exigências do 

nosso tempo. É, ainda, não ser indiferente à dor ou à alegria do brasileiro comum, 

invadir o espaço da intimidade de personagens relevantes e escutar o som das vo-

zes sem fama. O historiador anda sempre às voltas com a linha difusa entre resga-

tar a experiência daqueles que viveram os fatos, reconhecer nessa experiência seu 

caráter quebradiço e inconcluso, e interpelar seu sentido. Por estar atenta a tudo 

isso, a biografia é, também, um gênero da historiografia.

Por motivo semelhante não vamos avançar, de maneira sistemática, além do 

período que marca o final da fase da redemocratização, consolidada com a pri-

meira eleição de fhc e sua posse em 1995. É nossa compreensão que a história dos 

governos de Fernando Henrique Cardoso e de Lula ainda está se fazendo e que um 

novíssimo período da vida do país está sendo aberto. O tempo presente é um pouco 

de cada um, e, quem sabe, cabe ao jornalista anotá-lo com precisão e crítica.

Fica combinado, portanto, que não se pretende dar conta de toda a história do 

Brasil. Vamos antes, e tendo em mente as questões acima selecionadas, narrar a 

aventura da construção de uma complicada “sociedade nos trópicos”. Como dizia o 

escritor Mário de Andrade, o Brasil arromba toda concepção que a gente faça dele. 

Longe da imagem do país pacífico e cordato, ou da alentada democracia racial, 

a história que aqui se vai contar descreve as vicissitudes dessa nação que, sendo 

profundamente misturada, acomodou junto — e ao mesmo tempo — uma hierar-

quia rígida, condicionada por valores partilhados internamente, como um idioma 

social. Visto desse ângulo, e conforme provocava Tom Jobim, o país “não é para 

principiantes”, e precisa mesmo de uma boa tradução.
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1.
PRIMEIRO VEIO O NOME, DEPOIS UMA TERRA 
CHAMADA BRASIL

Pedro Álvares Cabral, rapaz que estava fugindo da calmaria, encontrou a confusão, 

isto é, encontrou o Brasil.

Stanislaw Ponte Preta

DAS VICISSITUDES DE UM MUNDO NOVO, NOVO

Difícil imaginar o impacto e o significado da “descoberta de um Novo Mundo”. 

Novo, porque ausente dos mapas europeus; novo, porque repleto de animais e 

plantas desconhecidos; novo, porque povoado por homens estranhos, que pratica-

vam a poligamia, andavam nus e tinham por costume fazer a guerra e comer uns 

aos outros. Eram canibais, afirmavam os primeiros relatos, cheios de curiosidade, 

exotismo e imaginação.

Foi o próprio navegador genovês Cristóvão Colombo, responsável por coman-

dar a frota que primeiro alcançou o continente americano em 12 de outubro de 

1492, sob as ordens dos reis católicos da Espanha — Fernando e Isabel —, quem 

cunhou o nome “canibal”. O termo tem origem no idioma arawan — língua falada 

por tribos indígenas da América do Sul, povos caraíbas antilhanos, cuja derivação 

espanhola “caribal” (do Caribe) logo foi associada a práticas reportadas por via-

jantes europeus, que se referiam, preocupados, a costumes antropofágicos locais. 

O nome também foi vinculado a can (cão), e a Cam, personagem bíblico menciona-

do no livro de Gênesis. Filho mais novo de Noé, Cam, pai de Canaã, rira da embria-

guez do pai desacordado e por isso fora amaldiçoado e condenado a ser “servo dos 

servos”. Assim, pavimentava-se o caminho religioso para as futuras justificativas 

da escravização não só dos índios como dos negros africanos, ambos considerados 

descendentes da maldição de Cam.

No diário de sua primeira viagem ao Caribe (realizada entre 1492 e 1493) o 

explorador menciona, entre curioso e indignado, que os nativos das ilhas tinham 

o costume de comer carne humana, e assim os chama de “caribes” ou “canibes”. 

O nome virou adjetivo na segunda viagem de Colombo às Antilhas, que teria ocorri-

do entre 1493 e 1496, e a difusão da prática do canibalismo nas Américas ajudou a 

consolidar um novo propósito: o de escravizar os nativos (ver imagens 8-11). Na car-

ta que escreveu à Coroa, Colombo asseverava que eles eram preguiçosos, andavam 
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nus, eram carentes de vergonha, pintavam o corpo para a guerra e usavam apenas 

tatuagens, braceletes e colares para cobrir as intimidades. O argumento era que 

os canibais estavam longe dos valores da humanidade ocidental mas poderiam ser 

úteis como bons escravos.

Nas missivas que enviou, Américo Vespúcio também reafirma a presença de 

canibais na América. Uma suposta carta sua, endereçada a Lorenzo di Pierfrancesco 

de Medici, e publicada como livro sob o título Mundus Novus em 1504, tornou-se 

logo um grande sucesso, merecendo edições em diferentes partes da Europa. As ob-

servações de Vespúcio causaram ainda maior impacto que as de Colombo, uma vez 

que descreviam cenas de canibalismo a partir de testemunho pessoal do autor, e 

além disso eram ilustradas por gravuras. A argumentação convincente de Vespúcio, 

acompanhada de uma narrativa visual igualmente sedutora, contribuiu decisiva-

mente para a difusão de uma representação negativa dos nativos americanos, 

como homens sem ordem e sem fé, sem noções de propriedade, território e dinhei-

ro, ignorantes de instituições como a família e o casamento.1 Ademais, vinculou-se 

a imagem da nova terra à de uma gente decadente. Aí estava outra humanidade, 

que parecia adormecida diante dos valores do Velho Mundo.

As notícias que chegavam acerca dessa porção portuguesa das Américas, com 

sua natureza paradisíaca a contrastar com as práticas humanas consideradas dia-

bólicas, acenderam também a imaginação europeia, e a ideia da existência de um 

território desconhecido aos olhos e ao coração abria outro capítulo na história da 

humanidade. A história do Brasil, a canônica, seria contada a partir do feito dos 

“descobridores”, que não só inauguraram como deram um sentido ao novo territó-

rio português e às suas populações. Paradoxalmente, porém, essa narrativa oficial 

e metropolitana seria para sempre alterada com a entrada desses personagens, 

parcela perdida da humanidade que não se sabia como classificar, entender ou 

nomear.2

Mas se a reação de espanto marcou o tom geral — as crônicas de viajantes 

descreviam monstros marinhos, animais gigantescos e uma gente guerreira e cani-

bal —, hoje não se acredita mais nem sequer na tese de que o encontro das terras 

tenha sido obra do acaso. Depois do estabelecimento do caminho marítimo para 

as Índias por Vasco da Gama em 1499, a Coroa portuguesa logo preparou nova 

expedição, tendo como base as informações recolhidas pelo navegante. E essa era 

mesmo a melhor saída para o pequenino reino português, que ficava justamente 

na boca do Atlântico, a um salto do mar. O país passara por uma unificação nacio-

nal precoce, resultado dos anos de luta pela reconquista do território peninsular 

ocupado pelos mouros, estando o processo concluído em 1249, por d. Afonso iii, 

com a recuperação definitiva do Algarve. A unificação e o desenvolvimento náutico 

e de instrumentos marítimos fizeram de Portugal o país certo para as grandes na-

vegações. E não por coincidência o marco inicial para a formação do Império por-
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tuguês, o mais duradouro império colonial, com domínios nos quatro continentes, 

é a conquista de Ceuta, na costa ocidental da África, em 1415.

Desde o princípio o impulso para o expansionismo em Portugal seria pautado 

por interesses comerciais, militares e evangelizadores, equilibrados em boas doses. 

Mas, entre os séculos xiv e xv, o que mais animou os portugueses a procurar por 

novas rotas foi o mercado de especiarias provindas do Oriente. O termo “especia-

rias” designava uma série de produtos de origem vegetal, de aroma ou sabor acen-

tuado, utilizados como tempero e na conservação de alimentos, mas também como 

óleos, unguentos, incensos, perfumes ou medicamentos. O consumo foi particular-

mente desenvolvido a partir das Cruzadas, sendo as espécies tropicais — pimenta- 

-do-reino, cravo, canela e noz-moscada — as mais estimadas no fim do século xiv. 

Nativas da Ásia, tais especiarias eram então muito valorizadas e seu preço subia a 

olhos vistos. Acabaram virando moeda, e se tornando parte de dotes de nobres e 

princesas, de heranças, reservas de capitais e divisas do reino. Podiam ainda ser 

usadas em escambos — para pagar serviços, fazer acordos, selar obrigações reli-

giosas ou se redimir de impostos —, bem como no suborno de altos funcionários.

Com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos em 29 de maio de 

1453, porém, esse rico comércio encontrou obstáculos — as rotas caíram sob con-

trole turco e ficaram bloqueadas para os mercadores cristãos. Foi para contornar 

esse problema que Portugal e Espanha passaram a organizar expedições de ex-

ploração, visando encontrar rotas alternativas por terra e por mar. Era esse o ob-

jetivo de Portugal quando investiu numa nova via, procurando garantir o mono-

pólio final do comércio. Optou-se por um caminho que implicava uma inédita e 

arriscada manobra: circundar o desconhecido continente africano, cujo percurso 

completo levou mais de um século para ser realizado. Mas a demora virou proveito, 

e Portugal instalou “feitorias” no litoral africano, vale dizer, estabeleceu pontos 

estratégicos para uma colonização presente e futura.

A chegada ao Oriente consolidou a rota, que foi logo denominada de Périplo 

Africano. O termo “périplo” designava o bom augúrio da empreitada: uma longa 

viagem em que se retorna com sucesso ao ponto de origem. No entanto, como a 

linguagem é sempre sujeita às oscilações e humores de época, a falta de progressos 

no empreendimento acarretou a adição de um novo sentido (mais negativo) ao 

termo: a noção de “mal de Sísifo”. A exemplo do mito grego, em que o herói, mes-

mo que por pouco tempo, consegue desafiar e vencer a morte, a expressão passou 

a designar todos aqueles que operavam façanhas acima de suas forças. Já no caso 

português, e diante do ceticismo geral, ela se referiria a um “périplo” sem fim e 

que levaria a lugar nenhum. Mas tudo seria diferente: a rota gerou extraordinários 

dividendos, marcando simbolicamente a entrada de Portugal na era moderna e 

constituindo o ponto de partida para a construção de um largo e poderoso império 

(ver imagem 7).
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