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APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO

Gabriel Garcia Márquez, ao receber o Prêmio Nobel de Literatura, proferindo seu discurso, 
nos presenteou com as palavras abaixo. Fonte inesgotável de “ ilusão fecunda” para todos que 
lutam para mudar essa realidade tão desigual e cruel.

Mudar essa realidade “que não é a do papel, mas que vive conosco e determina cada instante 
de nossas incontáveis mortes cotidianas”, aquela mesma “que sustenta um manancial de 
criação insaciável...”

A Revista Conversas e Pesquisas apresenta o número 5 do ano de 2020, em janeiro de 2021, 
esperando, sempre, ganhar a confiança dos escritores cujas pesquisas, trabalhos, resenhas, 
entrevistas, fotos, estejam contemplados. Espera, também, ganhar dos leitores respostas no 
sentido acima que nos potencialize para avançar, corrigir, fazê-la atualizar-se sempre. “Uma 
Revista que, enquanto expressão vital de uma determinada orientação intelectual, é sempre 
mais imprevisível e inconsciente, mas também muito promissora e rica de perspectivas do que 
qualquer manifestação de vontade compreender-se-ia mal a si mesma, fossem quais fossem 
os postulados em que se revisse” ( Walter Benjamin).

O números 5 de 2020, sai em janeiro de 2021, com muito esforço do grupo que a edita, tendo 
sido organizado pela professora Doutora Adir Luz Almeida, membro do Comitê Científico e 
Editora Chefe da Comissão Editorial. Podemos compartilhar que é o resultado do “ esforço 
da vontade”, pois 2020 foi/é o ano que mudou nossas vidas. O mundo parou tomado pela 
pandemia do vírus COVID, projetos foram perdidos ou adiados para uma data, nesse momento 
impossível de estabelecer, os cientistas do mundo debruçaram-se sobre suas banquetas em 
laboratórios na busca desesperada de vacina, outros têm buscado entender e publicizar que 
tempos são esses. 

Jovens perderam a perspectiva do “vir a ser”. A morte estabeleceu-se e parece ter sido 
“naturalizada” e “banalizada” por muitos. O vírus , aparentemente, leva muita vantagem . 
Para nós a compreensão do viver, do morrer, do medo, da doença, da tristeza, de cada um, 
tomou a frente. Quem seríamos nós , que tanto amamos o conhecimento, se permitíssemos 
que o acadêmico , no sentido “tem que fazer” , prevalecesse? 

Agradecemos a todos(as) professores(as) que, gentilmente, concordaram com a publicação 
de seus artigos nesse número atípico, mas cheio de vontade de ter força diante dos “absurdos 
vistos e vividos”, um raio de luz, um ponto pequeno na escuridão, uma pequena flor “ nasceu 
no asfalto”. “É pequena, mas é uma flor” .( Carlos Drumond de Andrade)

Como tão lindamente escreveu Rosa de Luxemburgo: “ No meio das trevas, sorrio à vida, 
como se conhecesse a fórmula mágica que transforma o mal e a tristeza em claridade e em 
felicidade. Então, procuro uma razão para esta alegria, não a acho e não posso deixar de rir 
de mim mesma. Creio que a própria vida é o único segredo”

                                                                          

          Adir Luz   - Editora Chefe
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TEORIA E ANÁLISE DA EDUCAÇÃO E DA FORMAÇÃO EM PAULO FREIRE: 
PERSPECTIVAS DE FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO 

       Prof. Dr. Emanuel Oliveira Medeiros 

                                                                            Universidade dos Açores 

Centro de Estudos Humanísticos da UAç 

 Educação em Paulo Freire: Um Património Universal e Mundial 

Neste artigo explicitarei aspetos fundamentais da Educação e Pensamento de Paulo Freire, que é uma 
Figura Maior, um Património de Valor Universal e Mundial. 

 Como tive conhecimento de Paulo Freire? Através de escritos e do contato com o Professor Doutor 
José Ribeiro Dias, hoje com 90 de idade, sempre ativo e vigoroso, um investigador insuspeito, pelo seu 
rigor e isenção, pela sua independência de espírito, cultivando os valores de sempre, aqueles com os quais 
a humanidade se faz, na tradição greco-romana e judaico-cristã. É um Autor que está sempre a atualizar-se 
mas sem nunca cair em modismos. Eis uma garantia acrescida para me levar a ver, eu próprio, a pertinência 
de Paulo Freire na Educação, em geral, e na Educação de Adultos. Aliás, a Educação de Adultos, se bem feita 
e bem pensada, fornece dados decisivos para (re)pensar o Sistema Educativo e, dentro deste, o subsistema 
escolar. O Professor José Ribeiro Dias sempre fez o seu percurso sem derivas, seja de que sinal for, fosse. 
Sempre seguiu adiante no rumo da vida, sensível, sempre, ao Mistério insondável que nos habita e que nos 
rodeia. O Professor José Ribeiro Dias sempre foi um Universitário respeitado e ouvido, atento às superfícies 
dos sistemas escolares mas sempre mergulhando mais fundo e vendo mais longe. É um Grande Humanista, 
um Grande Universitário, que em Portugal foi um dos pioneiros da Educação de Adultos, trabalhou a Filosofia 
da Educação – e a Educação da Filosofia -, a Pedagogia, a Formação de Educadores e Professores e, no último 
livro que publicou fez uma síntese maravilhosa que percorre todos esses caminhos, direcionando-se para o 
fundamental, de onde partiu, - a Teologia – diria, também a Teologia da Educação, a Teologia em Educação, 
na qual há um encontro onde o homem, a pessoa humana, é chamado/a ao diálogo vivo com a transcendência. 
O Humanismo de José Ribeiro Dias não se deixa adjetivar, é a humanidade do homem concreto, da pessoa 
concreta. Ao ler José Ribeiro Dias, há muitos anos, via, com frequência, referências a Paulo Freire, o que 
me levou aos próprios livros de Paulo Freire. Acima de tudo porque era – e é – uma escola de verdade, 
empenhada com a verdade. Sem referência à verdade, a formação de educadores e professores é uma fraude, 
que contribui para a sociedade que aí está, deformada. A Educação é, na sua essência, como formação, a busca 
da verdade. Não é possível, nem admissível, formar e formar-se fora do horizonte da verdade. De contrário, a 
mentira alastra-se e é o que se vê. Por isso se fala gravemente em “notícias falsas” e em “factos alternativos”. 

É uma pandemia social, que se alastra perigosamente no mundo, pondo em risco a saúde da democracia, em 
rigor, põe em risco as democracias. Temos de estar atentos, seja onde for, porque a democracia nunca é um 
dado adquirido, é uma conquista permanente, sempre em tensão, em equilíbrios instáveis. E com a pandemia 
COVID-19 buscamos Saúde mas também, como princípios fundados, a liberdade e a segurança.

 Em Paulo Freire temos uma escrita de verdade. O autor empenha-se no que escreve, com transparência, 
um empenho que é uma luta, com ideias e ideais, tematizando uma Filosofia da Educação, sem ter que a referir 
de modo explícito. Nos escritos de Paulo Freire há praxis, teoria e ação. Por isso os seus textos contêm muita 
matéria de uma Teoria e Análise da Educação e da Formação.  Nos escritos de Paulo Freire encontramos 
matéria para várias áreas do conhecimento e disciplinas, em interconexão, como sinal evidente de Cultura, 
de capacidade de ver as questões no seu conjunto, em que as partes estão ligadas com o Todo, como bem 
explicita na magna obra Pedagogia do Oprimido. Paulo Freire é um Clássico Contemporâneo. Cheguei a 
Paulo Freire através de José Ribeiro Dias, de modo indireto porque nunca me deu a ler Paulo Freire, o que 
revela a liberdade de um e de outro. Algo me aproximou de Paulo Freire, um ator sem conotações políticas. A 
leitura de Pedagogia do Oprimido mostra que Paulo Freire é um Homem de Pensamento. Como referências 
plurais, dou dois exemplos: Husserl e Sartre. Saber aproximar autores, em intertextualidades, significa Cultura, 
Humanismo e um Amor ao Ser Humano, para quem Paulo Freire desejava desenvolvimento integral, em que 
o oprimido não se deve, nunca, tornar opressor mas libertador. Por isso a Educação, em Paulo Freire, é, deve 
ser, deveria ser, uma Prática de Liberdade. Daí o livro, A Educação como Prática de Liberdade. Viemos a este 
mundo para “SER MAIS”, todos e cada um. É utopia? Se é, que bela utopia. Temos o direito de ser e o “direito 
primordial de dizer a nossa palavra”, que é trabalho, porque é verdade. 

 Para além do Professor Doutor José Ribeiro Dias, tenho verificado, por exemplo, o interesse do 
Professor Doutor António Nóvoa por Paulo Freire. É pois um Autor que tem sido revisitado. É um filósofo da 
educação empenhado na historicidade do ser humano, que não deve, nunca, ser amputado nos seus direitos de 
ser, de existir e de coexistir. 

Ainda nesta fase, algo preambular do texto, refiro um texto que escrevi, publicado em 2000, intitulado: 
“O Currículo como Praxis libertadora, uma reflexão a propósito de Paulo Freire”, precisamente incluído num 
livro de Homenagem ao Professor Doutor José Ribeiro Dias. 

Pedagogia do Oprimido: 

Uma Obra Clássica do Pensamento Educacional Contemporâneo    

Pedagogia do Oprimido e sua interligação com outras obras do autor: Conceitos, Ideias e 
Conceções fundamentais e estruturantes 

Seguimos de perto as conceções do autor, citando, de modo intertextual e problematológico, a sua 
Obra. 

A Pedagogia do Oprimido, se bem entendida, é também aquela que, uma vez libertado dos grilhões da 
opressão, se torna a pedagogia do libertador, da pessoa liberta. 
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Nestes tempos de Pandemia COVID – 19, de confinamento e de formas diversas de exílio, a consciência 
bem formada aspira à liberdade e à saúde. O livro Pedagogia do Oprimido não foi escrito em opulência nem 
sequer no conforto de um gabinete. Foi escrito num tempo de exílio do autor, que é sempre diferente quando 
a dor é partilhada. Afirma Paulo Freire: 

“As páginas que se seguem e que propomos como uma introdução à Pedagogia do Oprimido 
são resultado de nossas observações nestes cinco anos de exílio. Observações que se vêm juntando 
às que fizemos no Brasil, nos vários setores em que tivemos oportunidade de exercer atividades 
educativas.  

Um dos aspetos surpreendentes, quer nos cursos de capacitação que damos e em que 
analisamos o papel da conscientização, quer na aplicação mesma de uma educação realmente 
libertadora, é o “medo da liberdade”(Freire, 1974, p. 19). 

De uma forma mais ou menos explícita, há uma fenomenologia realista e uma fenomenologia da 
realidade na obra de Paulo Freire. Há mesmo uma referência explícita a Husserl. Há uma relação entre sujeito 
e objeto, entre subjetividade e objetividade. 

Afirma Paulo Freire: “Na medida em que os homens, simultaneamente refletindo sobre si e sobre o 
mundo, vão aumentando o campo da sua perceção, vão também dirigindo sua “mirada” a “percebidos” que, 
até então, ainda que presentes ao que Husserl chama de “visões de fundo”, não de destacavam”, “não estavam 
postos por si” ” (Freire, 1974, p. 82). Podemos dizer que destacar é tirar da “imersão” e passar para a emersão, 
para a tomada de consciência de… O que é destacado é problematizado e problematizável, vem ao nível da 
consciência explícita, da consciência livre e libertadora. 

 Afirma Paulo Freire: “O que antes já existia como objetividade mas não era percebido em suas 
implicações mais profundas e, às vezes, nem sequer era percebido, se “destaca” e assume o caráter de problema, 
portanto, de desafio” (Freire, 1974, p. 82). Não se trata de um futuro fixo, pré-dado, mas de um futuro que 
é problematizado nas suas possibilidades, e as possibilidades têm um ser que nos permite ser em todos os 
momentos. Na realidade é também aí o ser da consciência, esse sacrário onde ninguém toca, só Deus. 

Sobre o “percebido destacado” afirma Paulo Freire: “o “percebido destacado” já é objeto da 
“admiração” dos homens e, como tal, de sua ação e de seu conhecimento. Paulo Freire recusa o “falso 
saber”. Pelo contrário busca a “forma autêntica de pensar e atuar” (Freire, 1974, p. 82). Eis um desafio para 
o homem se pensar a si mesmo e ao mundo. No livro Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire contrapõe e opõe 
a “educação problematizadora”, que liberta, da “educação bancária”, que oprime e aliena. Afirma Paulo 
Freire: “A educação problematizadora se faz, assim, um esforço permanente através do qual os homens vão 
percebendo, criticamente, como estão sendo no mundo com que e em que se acham.” (Freire, 1974, p. 72. 
Eis-nos perante o centro nefrálgico da obra, isto é, a clarificação e caracterização, por contraste e oposição, 
entre “educação bancária” e a “educação problematizadora”. Todos os outros conceitos, ideias e conceções 
vão ajudar a esclarecer e a aprofundar essas duas conceções, inconciliáveis, de educação. As teses, antíteses 
e sínteses, a acontecerem, dão-se numa ótica hegeliana, sem que o indivíduo se dilua, nunca, numa macro-
estrutura do Estado. A Lógica de Hegel é a lógica da vida e no que diz respeito às pessoas não podem perder 
a sua singularidade, em contextos coletivos, sem coletivismos alienantes, nunca. Além disso, em Paulo Freire 
há o primado, em teoria e na prática, em praxis, do diálogo. O diálogo é o logos a dois, é uma razão que se 
compreende através da fala. É o uso e o acesso ao logos que permite superar um saber ingénuo, que é sempre 

um saber que pode ser manipulado, sem escrúpulos, pelos dominadores. A dialogicidade é intrínseca ao 
humano e caracteriza a verdadeira educação.  

Em termos metodológicos seguimos a obra, que relemos. Embora caminhe do princípio, o fluxo do 
texto pode suscitar ligações com outras etapas posteriores – ou anteriores – da Obra, como aliás já ficou 
expresso na fase anterior deste artigo. Antes, faremos uma incursão no livro Educação como Prática da 
Liberdade, que foi o “trabalho anterior” (Freire, 1974, p. 29). Paulo Freire tem uma visão dinâmica da realidade 
socio-cultural e histórica e acentua mesmo a historicidade do homem que o torna sujeito vivo do seu próprio 
destino, numa vida que é feita de contradições e interpelações. O Pensamento de Paulo Freire tem sempre em 
atenção a História. Afirma o autor no livro Educação como Prática da Liberdade(EPL): “Nos que pretendiam 
deter a História, para assim, manter seus privilégios. Nos que pretendiam antecipar a História, para, assim, 
“acabar” com os privilégios. Ambos minimizando o homem. Ambos trazendo sua colaboração à massificação, 
à demissão do homem brasileiro, que apenas iniciava sua admissão à categoria de povo” (Freire, ?1965, EPL, 
pp: 56-57). Esse registo histórico não retira a dimensão metafísica, formulada, a dado passo, deste modo: 

“A sua transcendência está também em nós, na raiz de sua finitude. Do ser inacabado que é e cuja 
plenitude se acha na ligação com seu Criador. Ligação que, pela própria essência, jamais será de dominação 
ou de domesticação mas sempre de libertação. Daí a Religião – religare – que encarna este sentido 
transcendental das relações do homem, jamais deva ser um instrumento de sua alienação. Exatamente 
porque ser finito e indigente tem o homem na sua transcendência, pelo amor, o seu retorno à sua Fonte. 
Que o liberta. No ato de discernir, porque existe e não só vive, se acha a raiz, por outro lado, da descoberta 
de sua temporalidade que ele começa a fazer precisamente quando varando o tempo, de certa forma então 
unidimensional, atinge o ontem, reconhece o hoje e descobre o amanhã. Na história de sua cultura terá sido 
o do tempo – o da dimensionalidade do tempo – um dos seus primeiros discernimentos.”    (Freire, ?1965, 
EPL, pp: 40-41).     

 Em Paulo Freire, vemos como a questão da Religião está presente na obra e na sua reflexão. A Religião 
como elemento que favorece a transcendência, que nunca deve cair na alienação. O sentimento religioso abre-
nos para uma força superadora. 

Sendo o homem um ser inacabado, está sempre a fazer e a realizar-se, nos tempos e nos espaços, nas 
esperanças e nas contradições e contratempos da vida. O tempo atmosférico nunca está igual, mas é sempre 
tempo metereológico, o tempo histórico tem sempre variações mas é sempre o tempo, esse grande educador. 
Acentuando a conceção do homem como ser histórico, dentro da História, que é mais ampla mas não o 
absorve, porque livre, afirma Paulo Freire em Educação como Prática da Liberdade: “Herdando a experiência 
adquirida, criando e recriando, integrando-se às condições de seu contexto, respondendo a seus desafios, 
objetivando-se a si próprio, discernindo, transcendendo, lança-se o homem num domínio que lhe é exclusivo 
– o da História e o da Cultura.” . (Freire, ?1965, EPL, p: 41). Neste ponto Paulo Freire remete, com toda a 
pertinência, para Jaspers.  

A educação verdadeira é crítica e exige a transição de uma consciência ingénua para uma consciência 
reflexiva e problematológica, que leva à tomada de consciência da realidade que nunca pode – nem deve – ser 
alineada. A alineação implica a ausência de autoconsciência dos sujeitos quer na educação quer na realidade 
histórico-cultural. Um saber, só por si, não é garantia de saber como tomada de consciência e como superação 
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crítica. Paulo Freire fala na “consciência transitivo-crítica” (Freire, ?1965, EPL, p. 94). Adiante afirma Paulo 
Freire: “Quanto menos criticidade em nós, tanto mais ingenuamente tratamos os problemas e discutimos 
superficialmente os assuntos” (Freire, ?1965, EPL, p. 95).

Para Paulo Freire, o diálogo pressupõe amor e também um pressuposto da verdadeira educação que, 
para o ser, tem de ser dialógica. De facto, o amor é construtivo e edificante mas como recuperá-lo numa 
sociedade de desamor, de ódios, de invejas, de mentiras, num sociedade de enganos? Como resgatar a crença 
no ser humano que se auto-descridibiliza e faz o jogo de um sociedade destrutiva? Afirma Paulo Freire:

 “A educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem. Não pode temer o debate. A análise 
da realidade. Não pode fugir à discussão criadora, sob pena de ser uma farsa.

Como aprender a discutir e a debater com uma educação que impõe? Ditamos ideias. Não 
trocamos ideias. Discursamos sobre aulas. Não debatemos ou discutimos temas. Trabalhamos sobre o 
educando. Não trabalhamos com ele.” (Freire, ?1965, EPL, p. 96). 

De facto, é preciso saber e praticar o debate mas, nos dias de hoje, parece que, pelo menos certas levas 
de alunos, nas escolas, de diferentes níveis, já estão imbuídos na mentira, no bullying e no cyberbullyng. 
Em sociedades democráticas, que não estão a dar saúde à sua democracia, podemos encontrar jovens 
instrumentalizados ou que se deixam instrumentalizar para a mentira. Onde se está a ensinar às crianças e 
jovens de todas as idades que têm um compromisso ontológico com a verdade, como falar e praticar a verdade? 
A ânsia de Paulo Freire é compreensível mas hoje não podemos ser ingénuos e pensar que todos querem 
debater e problematizar, precisamente porque isto dá muito trabalho, como sempre viu, com clarividência, 
Paulo Freire. 

Não podemos estar a transmitir pseudo-saberes pretensamente neutros. Hoje é preciso colocar na 
sociedade, na política, na educação e no ensino o problema sério da verdade, que é, tem de ser, um 
compromisso de todos e um vínculo de todos/as. O conhecimento tem de ter um vínculo à verdade, essa 
procura é a pedagogia do ser, do ser menos para o mais ser, para usar o sentido de Paulo Freire. Na sua raiz, 
a verdade está ligada à liberdade. Ninguém se liberta com a mentira. A mentira é um dos piores grilhões que 
está a estragar as instituições e as comunidades humanas. Só com ar puro da verdade somos nós mesmos na 
coragem de ser, de existir e de co-existir. 

Paulo Freire acentua a nossa “ontológica vocação de Ser Mais”  (Freire, 1974, p. 70). E é de menos ser 
para mais ser e não de ser para nada. Paulo Freire adota criticamente o pensamento de Sartre. Posições com as 
quais estamos de acordo. Há em Paulo Freire uma conceção realista e humanista do ser humano. E isso é um 
dado da maior importância mas há que problematizar por que é que hoje as sociedades democráticas tendem 
à destruição das estruturas democráticas. 

Faltará um ambiente democrático que subsista para além das governações de sinais diferentes? Faltará 
uma Educação mais rigorosa e simultaneamente democrática? Haverá, um pouco por todo o mundo, uma 
demissão do povo? Aí Paulo Freire acentua com razão a necessidade de uma educação não para o Povo mas com 
o povo. Não estará a ser insuficiente o que hoje chamos de cidadania? Será que o Povo se sente protagonista e 
participante das mudanças? Será que se revê nessas mudanças, em diferentes países democráticos do mundo? 
Será a educação responsável por uma certa deterioração e desgaste da democracia? Haverá, como diz Paulo 
Freire, “Desconfiança de que o povo seja capaz de pensar certo. De querer. De saber. “(Freire, 1974, p. 51). E 

adianta: “Dizer-se comprometido com a libertação e não ser capaz de comungar com o povo, a quem continua 
considerando absolutamente ignorante, é um doloroso equívoco.” (Freire, 1974, p. 52). Um pouco por todo o 
lado é preciso voltar às exigências da Polis e às realizações que o homem-sujeito deve realizar. Para além de 
outras configurações, essas realizações têm um sentido sócio-cultural. Paulo Freire distingue “natureza” de 
“cultura”. Embora seja compreensível, hoje com os problemas ambientais, o homem deve saber ser, cada vez 
mais, um habitante do Planeta e saber respeitar a Terra-Mãe. 

Sobre Natureza e Cultura afirma Paulo Freire: 

“A distinção entre estes dois mundos: o da natureza e o da cultura. O papel ativo do homem em sua 
e com sua realidade. O sentido de mediação que tem a natureza para as relações e comunicação dos homens. 
A cultura como o acrescentamento que o homem faz ao mundo que não fez. A cultura como resultado do 
seu trabalho. Do seu esforço criador e recriador. O sentido transcendental de suas relações. A dimensão 
humanista da cultura. A cultura como aquisição sistemática da experiência humana.” (Freire, ?1965, EPL, 
pp: 108-109).

 Essas afirmações de Paulo Freire sobre cultura mostram a relação inevitável do homem com o mundo, 
mas hoje, como afirmámos, a relação do homem com o mundo físico tem de ser de cuidado ecológico. Mas 
a palavra mundo pode remeter-nos para outras significações de sentido e de significação que se prendem, 
por exemplo, com a criação cultural como, por exemplo, escrever um livro, em prosa ou em poesia ou, até, 
interligando os dois registos. Afirma Paulo Freire no livro Educação como Prática de Liberdade: 

 “O homem, afinal, no mundo e com o mundo. O seu papel de sujeito e não de mero e permanente 
objeto.

A partir daí, o analfabeto começaria a operação de mudanças de suas atitudes anteriores. Descobrir-
se-ia, criticamente, como fazedor desse mundo da cultura. 

Descobriria que tanto ele, como o letrado têm um ímpeto de criação e de recriação. 

Descobriria que tanto é cultura o boneco de barro feito pelos artistas, seus irmãos do povo, como0 
cultura também é a obra de um grande escultor, de um grande pintor, de um grande místico, ou de um 
pensador. 

Que cultura é a poesia dos poetas letrados de seu País, como também a poesia de seu cancioneiro 
popular. Que cultura é toda criação humana.” (Freire, ?1965, EPL, p.109).

De facto, quem não é analfabeto em tantas coisas e em tantas formas de literacia? A mais grave iliteracia 
é não pôr perguntas e questões sobre si mesmo e sobre a condição neste mundo, em direção à Transcendência. 
Todos somos analfabetos caminhantes e letrados ignorantes. Sobre a problemática da “ignorância” afirma 
Paulo Freire no livro Pedagogia do Oprimido: “Como posso dialogar, se alieno a ignorância, isto é, se a vejo 
sempre no outro, nunca em mim?” (Freire, 1974, p. 95) Que pergunta de profunda e de enorme alcance, de uma 
atualidade sempre constante. Essa pergunta, formulada e escrita por Paulo Freire, faz crescer os indivíduos 
como pessoas, as instituições e as comunidades. É uma pergunta de várias dimensões, é, no fundo, uma 
questão, que nos confronta connosco mesmos, com o imperativo de sermos, todos e cada um/a, humildes e 
respeitadores, admiradores do outro que se quer tornar sempre mais pessoa. Carl Roger tem um livro intitulado 
Tornar-se Pessoa, que é uma tarefa humana, educativa, antropológica e, a meu ver, também teológica, sempre 
em aberto. A pessoa a ser e a crescer ao longo da vida e da vida toda. Crescer é ser em espírito, em identidade, 
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por isso nos reconhecemos, iguais e diferentes, em todas as idades. 

É fundamental saber partilhar saberes e o maior Saber é o Saber de si. Afinal, não há ninguém 
ignorante e a vida é sempre uma surpresa, uma incerteza e um desafio, para levarmos sozinhos, com os outros 
e amparados. Há várias formas de vulnerabilidade e todas elas são formas de viver, por mais que possamos 
depender dos outros. Mas, no fundo, quem dá força a quem? Numa Sociedade que respeita a vida sentimos 
que cada um, que o outro, é um mistério. Urge retomar o sentido do mistério e do sagrado, mais do que uma 
“fé” laica nos outros. Num sentido laico e metafísico de “fé”, afirma Paulo Freire: 

“Não há também diálogo se não há uma intensa fé nos homens. Fé no seu poder e de refazer. 
De criar e recriar. Fé na sua vocação de Ser Mais, que não é privilégio de alguns eleitos, mas direito dos 
homens.

A fé nos homens é um dado a priori do diálogo. Por isto, existe antes mesmo de que ele se instale. O 
homem dialógico tem fé nos homens antes de encontrar-se frente a frente com eles. Esta, contudo, não é uma 
ingénua fé. O homem dialógico, que é crítico, sabe que, se o poder de fazer, de criar, de transformar, é poder 
dos homens, sabe também que podem eles, em situação concreta, alienados, ter este poder prejudicado.” 
(Freire, 1974, pp: 95-96). 

Afirma Paulo Freire: “Sem esta fé nos homens o diálogo é uma farsa” (Freire, 1974, p. 96). No 
fundo, fé, aqui, significa acreditar nos outros. Neste sentido, afirma Paulo Freire: “A confiança vai fazendo 
os sujeitos dialógicos cada vez mais companheiros na pronúncia do mundo.” (Freire, 1974, p. 96). Mais: “A 
confiança implica no testemunho” (Freire, 1974, p.96). Quanto faz falta – é decisivo – dar testemunho, dar 
bom testemunho mas testemunho verdadeiro. E como isso é fundamental na vida, na relação, na educação. Ao 
contrário, o testemunho dos falsos e mentirosos são, a prazo, uma ruína para os/as próprios/as que se deixam 
instrumentalizar e vender. Isso é abominável se acontece no ensino, é repugnante. Paulo Feire fala para as 
pessoas concretas, que vivem no concreto da coexistência e que se devem empenhar, na “ontológica vocação 
de Ser Mais”. É uma exigência forte, uma exigência metafísica que está ao alcance de todos. A Dignidade não 
se compra nem se vende, a Dignidade é realidade interior a ser, em respeito. Tem de haver coerência. Afirma 
Paulo Freire: “Falar, por exemplo, em democracia e silenciar o povo é uma farsa. Falar em humanismo e negar 
os homens é uma mentira.”(Freire, 1974, p. 96). Estas afirmações de Paulo Freire têm um alcance universal 
e intemporal. Os Povos também se educam, ao longo da História. Quanto mais consolidadas estiverem as 
democracias maior, e melhor, será o desenvolvimento. A “educação problematizadora”, de que fala Paulo 
Freire, está ao serviço da liberdade, do desenvolvimento, da justiça e demais altos e humanos valores. Há, em 
Paulo Freire, uma interligação entre educação – que se não reduz ao ensino – e sociedade. Afirma Paulo Freire: 

“Para o educador-educando, diálogo, problematizador, o conteúdo programático da educação 
não é uma doação ou uma imposição – um conjunto de informes a ser depositado nos educandos, mas a 
devolução organizada, sistematizada e acrescentada ao povo daqueles elementos que este lhe entregou de 
forma inestruturada.

A educação autêntica, repitamos, não se faz de “A” para “B” ou de “A “ sobre “B” mas de “A” com 
“B”, mediatizados pelo mundo.” (Freire, 1974, p. 98). 

   No seu discurso Paulo Freire utiliza muito o adjetivo “verdadeira” e “verdadeiro” consciente de que há 
mentiras e falsidades. A educação só se dá em verdade e pela verdade. E hoje isto é cada vez mais evidente. 
A mentira sai sempre derrotada. A Verdade vence sempre. A Verdade é ar puro que nos enche os pulmões do 

ser e da alma. Alma em sentido orgânico e em sentido metafísico e espiritual. A ação verdadeira exige um 
pensamento verdadeiro. Quem pensa uma coisa e diz outra é falsa. Na falsidade nada se edifica. Só a verdade 
edifica e é edificante. A verdade realiza-se também na ação, uma ação que se interliga com a reflexão. Essa 
ligação é a praxis. Afirma Paulo Freire:

 “os homens que, através de sua ação sobre o mundo, criam o domínio da cultura e da história, 
está em que somente estes são seres de praxis. Somente estes são praxis, Praxis que sendo reflexão 
e ação verdadeiramente transformadora da realidade, é fonte de conhecimento reflexivo e criação” 
(Freire, 1974, p. 108). 

Afirma Paulo Freire: 

“E é como seres transformadores e criadores que os homens, em suas permanentes relações com 
a realidade, produzem, não somente os bens matérias, as coisas sensíveis, os objetos, mas também as 
instituições sociais, suas ideias, suas conceções” (Freire, 1974, p. 108). 

Na sua obra, Paulo Freire acentua a capacidade criadora do homem, isto é, do ser humano, nas suas 
múltiplas dimensões. E é no contexto da vida das pessoas que o investigador encontra os “temas geradores 
ou da temática significativa” (Freire, 1974, p. 121) e o “universo temático da época”(Freire, 1974, p. 109). 
Na nossa época seria – é – a Pandemia – COVID 19.  Sobre a problemática da investigação temática, afirma 
Paulo Freire: “A investigação temática se faz, assim, um esforço comum de consciência da realidade e de 
autoconsciência, que a inscreve como ponto de partida do processo educativo, ou da ação cultural de caráter 
libertador.” (Freire, 1974, p. 117). 

É muito importante, talvez devido à alfabetização e educação de adultos, que Paulo Freire tematize a 
educação integrando nela as metodologias de educação problematizadora criando o sentido de comunidades 
de investigação tendo em conta as vivências e as experiências que, afinal, constituem fonte de temas e de 
problemas. Neste horizonte de sentido, podemos ler as afirmações de Paulo Freire:

 “A investigação temática, que se dá no domínio do humanos e não das coisas, não pode reduzir-se 
a um ato mecânico. Sendo processo de busca, de conhecimento, por isto tudo, de criação, exige de seus 
sujeitos que vão descobrindo, no encadeamento dos temas significativos, a interpenetração dos problemas.”  
(Freire, 1974, p. 117).  

Explicita Paulo Freire: “Neste sentido é que toda investigação temática de caráter consciencializador 
se faz pedagógica e toda autêntica educação se faz investigação do pensar” (Freire, 1974, p. 120). Vemos 
como em Paulo Freire as metodologias de investigação em educação têm um fundamento numa Filosofia da 
Educação e numa Teoria da Educação que atravessam toda a sua obra de modo explícito ou, em muito, de 
modo implícito, com toda a riqueza intelectual que podemos colher. 

Como vimos, a investigação temática incide em questões do humano, diríamos em termos antropológicos. 
Afirma Paulo Freire:

“Temas de caráter universal, contidos na unidade epocal mais ampla, que abarca toda uma gama 
de unidades e subunidades, continentais, regionais, nacionais, etc., diversificadas entre si. Como tema 
fundamental desta unidade mais ampla, que poderemos chamar “nossa época”, se encontra, a nosso ver, o 
da libertação, que indica o seu contrário, o tema da dominação. É este tema angustiante que vem dando à 
nossa época o caráter antropológico (….)” (Freire, 1974, p. 111). 
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 É de flagrante atualidade, um pouco por todo o mundo, a dura realidade da ânsia de libertação dos povos, 
como temos visto nas últimas décadas, através de manifestações, até nos Estados Unidos da América (EUA), 
por questões raciais, e não só, que parece que continuam a caraterizar a mentalidade de muitos americanos, 
felizmente com muitos outros, que desejam uma convivência pacífica. As situações políticas e sociais de 
muitos outros Povos mostram como anseiam a liberdade contra todas as formas de dominação e autoritarismo. 
A ânsia de liberdade e o instinto de dominação são pulsões e tensões que os Povos experimentam ciclicamente, 
com muita dor. Vale as Figuras que em tempos históricos diferentes encarnam os ideais da liberdade, igualdade, 
fraternidade e desenvolvimento integral, isto é, que encarnam um espírito libertador. Só Figuras de Liberdade 
são indicadoras de “um tempo anunciador”.  (Freire, ?1965, EPL, p. 46). Só esse sentido de liberdade permite 
uma visão do ser humano como sujeito histórico, construtor do seu destino. Paulo Freire opõe o “sectário” 
ao “radical”. Afirma Paulo Freire: “O radical, pelo contrário, rejeita o ativismo e submete sempre sua ação à 
reflexão. O sectário seja de direita ou de esquerda, se põe diante da história como o seu único fazedor. Como 
seu proprietário.” (Freire, ?1965, EPL, pp: 51-52). 

Só quem tem sentido histórico, sem prática de alienação, pode ter o sentido de projeto, que traz consigo 
a promessa da esperança. Afirma Paulo Freire: “A desesperança das sociedades alienadas passa a ser substituída 
por esperança, quando começam a se ver com os seus próprios olhos e se tornam capazes de projetar” (Freire, 
?1965, EPL, p. 54). Assim, liga o estudo às dinâmicas libertadoras que tornam a história uma realidade viva. 
Deste modo fazem-se “projetos, planos, resultantes de estudos sérios e profundos da realidade. E a sociedade 
passa, assim, aos poucos, a se conhecer a si mesma. Renuncia à velha postura de objeto e vai assumindo a de 
sujeito”  (Freire, ?1965, EPL, p. 54). Essa sociedade vive um “clima de esperança” em que há “uma crescente 
participação do povo no seu processo histórico” (Freire, ?1965, EPL, p. 55). O processo histórico tem vários 
sujeitos, desde logo, em termos democráticos, o Povo. Afirma Paulo Freire: “Encontrava-se então o povo, na 
fase anterior de fechamento de nossa sociedade, imerso no processo. Com a rachadura e a entrada da sociedade 
na época do trânsito, emerge” (Freire, ?1965, EPL, p. 55). 

Na sua obra, Paulo Feire explicita os conceitos de imersão e de emersão. A “educação bancária” impõe 
a “imersão, enquanto a “educação problematizadora” desperta para a “emersão”, em que há uma tomada 
de consciência reflexiva e crítica. Deste modo, libertam-se os indivíduos e o povo. De uma atitude passiva, 
imposta, passa-se para uma atitude ativa. Mas como sabemos isto não é linear na história, daí a necessidade 
de uma consciência histórica. A sociedade renuncia a uma situação de alienação e afirma um sentido histórico 
dinâmico e aberto. Afirma Paulo Freire: 

“Já não se satisfaz em assistir. Quer participar. A sua participação, que implica numa tomada de 
consciência apenas e não ainda numa conscientização – desenvolvimento da tomada de consciência – 
ameaça as elites detentoras de privilégios” (Freire, ?1965, EPL, p. 55). 

O conceito de elite deve ser problematizada. Em democracia todos fazem parte da elite que elege ou 
pode ser eleita. No fundo, todos os cidadãos são eleitores e elegíveis, neste sentido profundo, como sujeitos 
de soberania são elite e, de facto são, porque no amadurecimento que se faz com a prática da liberdade todos 
ajudam a que o Povo, uma Nação, um País, possa seguir os melhores rumos para o bem estar de todos. Ter e ser 
em liberdade é – deve ser – um direito, mais do que um privilégio, de todos. Paulo Freire defende “a presença 
atuante do povo no seu processo histórico”. (Freire, ?1965, EPL, p. 55). Quando se caminha para a Liberdade 
há uma afirmação das potencialidades de ser que estavam imersas mas que se querem realizar.  Neste sentido 
há uma emersão, uma tomada de consciência e um sentido de horizonte. Afirma Paulo Freire: “À medida em 

que iniciam a emersão no processo histórico vão percebendo rapidamente que os fundamentos da “ordem” 
que os minimizavam já não têm sentido” (Freire, ?1965, EPL, p. 56). As pessoas tornam-se no que são, isto 
é, como sujeitos históricos, amputados que estavam de exercer os seus direitos. Igualmente o Povo é Sujeito 
histórico, chamado a participar. Por isso todas as soluções, ou, pelo menos, as decisões de fundo são tomadas 
e vigiadas pelo povo, no sentido de uma “destinação democrática”. Afirma Paulo Freire: “Soluções, repita-se, 
com o povo e nunca sobre ou simplesmente para ele”. (Freire, ?1965, EPL, p. 58). Precisamente porque os 
oprimidos tendem a ser a dignidade que são e têm. Afirma Paulo Freire: 

“Os oprimidos, nos vários momentos da sua libertação, precisam reconhecer-se como homens, na 
sua vocação ontológica e histórica de Ser Mais. “(Freire, 1974, p. 57). Só na “educação problematizadora” 
temos verdadeiro humanismo. Por isso, por contraste e oposição afirma Paulo Freire: “O estranho humanismo 
desta “conceção bancária” se reduz à tentativa de fazer dos homens o seu contrário – o autómato, que é a 
negação de sua ontológica vocação de Ser Mais”.(Freire, 1974, p. 70). 

Em Paulo Freire há uma ontologia, em dinamismo de ser. A ontologia irrompe do Ser, um ser que tem 
uma força antropológica interior mas que se projeta no exterior, no ser que é e está em toda a realidade.   

Paulo Freire coloca de modo concreto e transversal “a educação libertadora, problematizadora” que “já 
não pode ser ato de depositar, ou de narrar, ou de transferir, ou de transmitir “conhecimentos” e valores aos 
educados, meros pacientes; à maneira da educação “bancária”, mas um ato cognoscente” (Freire, 1974, p. 78). 
O autor avança para uma tese fundamental, conexa com muitos outros pensamentos educativos organicamente 
ligados. Na sua obra e na sua ação, o diálogo é central e genuíno. Neste seguimento, na valoração fundamental 
do diálogo, afirma Paulo Freire: “É através deste que se opera a superação de que resulta um termo novo: não 
mais educador ao educando do educador, mas educador-educando com educando-educador” (Freire, 1974. P. 
78). Explicita uma conceção de educação em que torna todos educandos e educadores. Como vimos, de facto, 
todos somos ignorantes e sabedores em alguma coisa. Reconhecer isto torna-nos mais humildades, generosos 
e irmana-nos nesta vida, em existência e coexistência. A História deve ser na paz e para a paz. É um ideal 
forte que desde sempre está por construir e realizar. Movidos por ideias e ideais todos somos educandos e 
educadores. Afirma Paulo Freire, de modo claro, uma conceção que deve ser entendida na sua radicalidade, 
visto que tem de ser devidamente analisada como indicando um caminho de “educação problematizadora”: 

“Já agora ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo: os homens se 
educam em comunhão, mediatizados pelo mundo. Mediatizados pelos objetos cognoscíveis que, na prática 
“bancária” são possuídos pelo educador que os descreve ou os deposita nos educandos passivos” (Freire, 
1974, p. 79).

Em rigor, cada pessoa também se educa a si mesma mas essa educação dá-se sempre por relação e por 
mediação com o mundo, visto que somos seres de relação, connosco mesmos, com os outros, com o mundo 
e com a Transcendência. A cognoscibilidade e o conhecimento permitem uma reflexão crítica, superadora do 
saber ingénuo. Os saberes ingénuos são superados pela “educação problematizadora”, que leva à tomada de 
consciência, que também pressupõe “a exigência da superação da concretização educador-educandos, Sem 
esta, não é possível a relação dialógica, indispensável à cognoscibilidade dos sujeitos cognoscentes, em torno 
do mesmo objeto cognoscível” (Freire, 1974, p. 78). 

 Essa tomada de consciência e essa cognoscibilidade permite passar da “doxa” ao “logos”. Paulo Freire 
é claro:
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“Pelo facto mesmo de esta prática educativa constituir-se em uma situação gnosiológica, o papel do 
educador problematizador é proporcionar, com os educandos, as condições em que se dê a superação do 
conhecimento no nível da “doxa” pelo verdadeiro conhecimento, o que se dá no nível do “logos”. (Freire, 
1974, p. 80). 

 Mas esse conhecimento é expresso pela “palavra verdadeira” (Freire, 1974. P. 91). Podemos afirmar que 
em Paulo Freire há uma ligação entre a gnoseologia – uma Filosofia do Conhecimento “e uma antropologia, 
uma antropologia humana e cultural, ao mesmo tempo que há uma Filosofia da Linguagem, de modo implícito. 
Essas áreas da Filosofia e da Educação não estão assim explicitadas mas do Pensamento Educacional de Paulo 
Freire é possível tematizá-las, numa configuração que se diz, de modo explícito, na linguagem, diríamos, 
acategorial que, de certo modo, é o caminho mais direto para aceder à compreensão da existência humana. 
Afirma Paulo Freire:

“A existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem tampouco pode nutrir-se 
de falsas palavras, mas de palavras verdadeiras, com que os homens transformam o mundo. Existir, 
humanamente, é pronunciar o mundo, é modifica-lo. O mundo pronunciado, por sua vez, se volta 
problematizado aos sujeitos pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar. 

Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação- reflexão.

Mas, se dizer a palavra verdadeira, que é trabalho, que é praxis, é transformar o mundo, dizer 
a palavra não é privilégio de alguns homens, mas direito de todos os homens. Precisamente por isto, 
ninguém pode dizer a palavra verdadeira sozinho, ou dizê-la para os outros, num ato de prescrição, com 
o qual rouba a palavra aos demais. 

O diálogo é este encontro dos homens, mediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo, não se 
esgotando, portanto, na relação eu-tu”. (Freire, 1974, pp: 92-93).

 A mediatização pelo mundo é importante, sem se esgotar na “relação eu-tu”. Mas há que compreender 
esse eu e esse tu, que são mutuamente constituintes. Não é um eu reificado, auto-referencial, mas um eu aberto, 
de si a si, aos outros e ao mundo. Ao tematizar a “co-laboração” Paulo Freire tematiza a “teoria dialógica da 
ação” (Freire, 1974, p. 196) e neste contexto fala do “eu antidialógico” e do “eu dialógico”, tão fundamental 
para agir e compreender a ação educação, que se quer libertadora. 

 Afirma Paulo Freire: 

“O eu antidialógico, dominador, transforma o tu dominado, conquistado num mero “isto”.

O eu dialógico, pelo contrário, sabe que é exatamente o tu que o constitui.  Sabe também que, 
constituído por um tu – um não eu – esse tu que o constituiu se constituiu, por sua vez , como eu, ao ter no 
seu eu um tu. Desta forma, o eu e o tu passam a ser, na dialética destas relações constitutivas, dois tu que 
se fazem dois eu.

Não há portanto, na teoria dialógica da ação, um sujeito que domina pela conquista e um 
objeto dominado. Em lugar disto, há sujeitos que se encontram para a pronúncia do mundo, para a sua 
transformação.” (Freire, 1974, p. 196). 

  A palavra verdadeira é, pois, transformadora do mundo. A verdade e só a verdade pode resgatar e 
salvar. E sobre a salvação, Paulo Freire diz a sua palavra: “ninguém se salva sozinho – qualquer que seja o 
plano em, que se encare a salvação” (Freire, 1974. p. 171). 

Paulo Freire anseia ardentemente pela libertação de todos e de cada um. Fá-lo e afirma com muita paciência e 
com muita coragem, com uma enorme capacidade de amar. 

Já Sebastião da Gama, grande poeta e escritor português, tem um livro que dá o tom da sua vida, que 
foi demasiado curta: O Segredo é Amar. 

E é com este verbo – amar – que termina a magna obra Pedagogia do Oprimido. Afirma Paulo Freire: 
“Se nada ficar destas páginas, algo, pelo menos, esperamos que permaneça: nossa confiança no povo. Nossa 
fé nos homens e na criação de um mundo em que seja menos difícil amar.” (Freire, 1974, p. 218). 

 De facto, amar não é algo privado, é um sentimento profundo que faz atos de união entre as pessoas 
e numa sociedade carente de amar, porque é uma sociedade de desamor. É preciso fortificar com laços forte 
de amor que exigem o culto pela verdade. Pelo contrário, a mentira, o ódio e a maldade destroem e esse são 
sentimentos que podemos encontrar em todas as idades. A educação precisa de regenerar e quem, pelos seus 
atos, prejudicar os outros deve ser punido severamente. A maldade em educação e na formação têm de ser 
severamente punidas. Toda a Filosofia da Educação de e em Paulo Freire vai no sentido dos bons sentimentos 
e da paz. A paz é possível e é desejável. A paz é um ideal que se realiza, que se deve realizar, em cada gesto, 
em cada atitude, nas relações interpessoais, nos povos e nas relações internacionais. A paz é um ideal e um 
bem precário que deve ser amada como propósito de vida e de convivência entre todos. 

 E todos esses valores implicam a “subjetividade” e a “objetividade”, que leva a uma tomada de 
consciência dos fenómenos, na “compreensão da totalidade”(Freire, 1974, p.118). Na obra de Paulo Freire 
há fortes marcas da fenomenologia, uma corrente filosófica, uma Filosofia, que muito procurei aprender 
– e continuo a aprender – com a Obra do Saudoso Professor Doutor Gustavo de Fraga, que foi um dos 
pilares decisivos na Universidade dos Açores, e cuja obra continuo a aprofundar e dar a ler, desde logo, com 
intencionalidade didática e formativa. Só com grandes referências, com Figuras, em Obra e Pensamento, é 
que as Universidades, sejam elas quais forem e onde estiverem, é que subsistem nos seus fundamentos, em 
dinâmicas de futuro.  

 Em Paulo Freire a palavra e atitude de “conscientização” é fundamental e ela está presente, de modo 
evidente, na Educação de adultos, que tem como base uma “Educação problematizadora”, dialógica, que põe 
em questão, que dá a ver, que supera a alienação e a imersão e leva à “emersão” e à “inserção” (Freire, 1974, 
p. 119). 

 Paulo Freire tem preocupações didáticas com a Educação de Adultos. Afirma Paulo Freire: “Elaborado 
o programa, com a temática já reduzida e codificada, confeciona-se o material didático: Fotografais, slides, 
films-stups, cartazes, textos de leitura, etc.” (Freire, 1974, p. 137). ,E acrescenta: “Outro recurso didático, 
dentro de uma visão problematizadora da educação e não “bancária” seria a leitura e a discussão de artigos de 
revistas, de jornais, de capítulos de livros, começando por trechos.” (Freire, pp: 138-139). 

 Continuando as sugestões didáticas, acrescenta Paulo Freire: 

“Na linha do emprego destes recursos, parece-nos indispensável a análise do conteúdo dos editorais 
da imprensa, a propósito de um mesmo acontecimento. Por que razão os jornais se manifesta de forma 
diferente sobre um mesmo facto? Que o povo então desenvolva o seu espírito crítico para que, ao ler 
jornais ou ouvir o noticiário das emissoras de rádio, o faça não como mero paciente, como objeto dos 
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“comunicantes” que lhes prescrevem, mas como uma consciência que precisa de libertar-se.”(Freire, 1974, 
p. 139). 

 Há, assim, antes dos métodos didáticos, a necessidade do “programa”. Como deve ser elaborado ou 
dinamizado? Deve ser buscado “dialogicamente com o povo” e só assim se “inscreve como uma introdução à 
Pedagogia do Oprimido”, de cuja elaboração deve ele participar”. (Freire, 1974, p. 141). Saliente-se o verbo 
participar.

 Há um sentido de Pedagogia que nos leva ao livro Pedagogia da Autonomia, sobre o qual vamos traçar 
o esquema geral que, na sua própria estrutura enunciativa, nos remete para os conteúdos. 

 Antes de entrarmos, explicitamente, no livro Pedagogia da Autonomia, é de fazer algumas 
considerações sobre Política e Educação. Os conceitos e práticas da educação estão relacionados com as 
conceções e perspetivas políticas. A política é inevitável para a organização das sociedades e dos estados, por 
isso é também fundamental que os políticos sejam cultos e tenham uma sólida formação em educação mas 
num sentido problematizador, isto é, democrático. No último livro referido, Paulo Freire fala na “cidadania” 
e, antecipa, aquilo a que, atualmente, se designa por “Cidades Educadoras”. Afirma Paulo Freire:

 “A Cidade somos nós e nós somos a Cidade. Mas não podemos esquecer de que o somos guarda 
algo que foi e nos chega pela continuidade histórica de que não podemos escapar, mas sobre que podemos 
trabalhar, e pelas marcas culturais que herdamos.” (Freire, 1997, p. 23). 

Paulo Freire escreve assim: “um modo espontâneo, dizia eu, de as cidades educarem”. (Freire, 1997, 
p. 23). Na página anterior afirma: “A ontológica necessidade da educação, da formação a que a Cidade, quase 
se torna educativa em função desta mesma necessidade, se obriga a responder, esta é universal. A forma como 
esta necessidade de saber, de aprender, de ensinar é atendida é que não é universal.” (Freire, 1997, p. 22). O 
autor fala na “tarefa educativa das cidades” (Freire, 1997, p. 24). Neste livro – Política e Educação – existem 
muitos elementos configuradores do que hoje se designa por “Cidades Educadoras”, que exigem e promovem 
valores. Também ligado ao sentido de “Cidades Educativas”, Paulo Freire enuncia o respeito pela diferença e 
pelo que hoje está consagrado sobre a “Diversidade Cultural”. Afirma Paulo Freire: 

“As Cidades educativas devem ensinar a seus filhos e aos filhos de outras Cidades que as visitam que 
não precisamos esconder a nossa condição de judeus, de árabes, de alemãs, de suecos, de norte-americanos 
de origem hispânica, de indígenas não importa de onde, de negros, de louros, de homossexuais, de crentes, 
de ateus, de progressistas, de conservadores, para gozar de respeito e de atenção.” (Freire, 1997, p. 25).

 Através destas afirmações, Paulo Freire mostra uma grande abertura humana e cultural, de pleno 
respeito pelas diferenças e pela dignidade, intrínseca, da pessoa humana. Há uma relação constituinte entre 
o eu e o outro. O eu que respeita também é respeitado. Não basta que estes preceitos sejam princípios gerais 
mas realidades concretas que se realizam através da educação e do diálogo entre pessoas e comunidades, num 
mesmo povo ou em povos diferentes. 

 Vemos hoje como as intolerâncias e a falta de respeito tem desencadeado escaladas de ódio que só a 
educação na e para a paz pode contrariar. Está a faltar o sentido do “sonho” como possibilidade que mobilize. 
Afirma Paulo Freire. “É possível vida sem sonho, mas não existência humana e História sem sonho.” (Freire, 
1997. p. 30). Paulo Freire afirma que é necessária “uma compreensão crítica da História” (Freire, 1997, p. 
32). E adianta: “uma compreensão da História que temos, uma vez que, históricos, mulheres e homens, nossa 

ação não apenas é histórica mas historicamente condicionada.” (Freire, 1997, p. 32). A presença de Deus na 
história não dispensa a ação humana. (Freire, 1997, p. 33). Deus sempre amou a liberdade. Tenhamos presente 
a libertação do Seu Povo da escravidão do Egipto. É sinal de que a liberdade é também um dom, que temos de 
cultivar. Afirma Paulo Freire: “a História é a possibilidade que criamos ao longo dela, para nos libertar e assim 
nos salvar”. Também no livro Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire faz referência à “salvação”. 

 A Educação é, deve ser, como vimos, uma prática de liberdade. E a História inscreve-nos nesse fazer 
em horizonte. Afirma Paulo Freire numa tematização sobre a História que é, simultaneamente, um modo de 
nos conhecermos melhor, como sujeitos históricos, de liberdade: 

“Somente numa perspetiva histórica em que homens e mulheres sejam capazes de assumir-se cada 
vez mais como sujeitos-objetos da História, vale dizer, capazes de reinventar o mundo numa direção ética 
e estética mais além dos padrões que aí estão é que tem sentido discutir comunicação na nova etapa da 
continuidade da mudança e da inovação.” (Freire, 1997, p. 35). 

Há na obra de Paulo Freire elementos para uma Educação Histórica, para o aprofundamento da 
educabilidade na e através da história, uma história crítica e que é pensada de modo crítico. Afirma Paulo Freire: 
“Pensar a História como possibilidade é reconhecer a educação também como possibilidade. É reconhecer que 
se ela, a educação, não pode tudo, pode alguma coisa. Sua força, como costumo dizer, reside na sua fraqueza.” 
(Freire, 1997, p. 35). 

Paulo Freire insiste na “politicidade” da educação. Afirma o Pedagogo e Filósofo da Educação: “O 
respeito aos educandos não pode fundar-se no escamoteamento da verdade – a da politicidade da educação 
e na afirmação de uma mentira – a sua neutralidade.” (Freire, 1997, p. 38). De facto, afirmar a neutralidade 
da educação é uma ideologia muito perigosa que até pode levar a ensinar a mentira, se a educação e a 
formação forem – por hipótese – colocadas nas mãos de pessoas sem escrúpulos e sem valores. A Educação é 
intrinsecamente axiológica, como defende, com fortes fundamentos, Manuel Ferreira Patrício, na sua valiosa 
obra. Para este Pedagogo e Filósofo da Educação os valores têm uma dimensão teórica e prática, que devem 
ser profundamente vividos, em verdade. Só com Educadores e Professores de Verdade e empenhados na sua 
busca é que o conhecimento é verdadeiro e valioso. A Educação está vazia de si mesma, carente de valores, 
que são a sua essência.  

Em Paulo Freire vemos um Pensador e um Pedagogo empenhado na Educação, em verdade e pela 
Verdade. Outro Pedagogo e Filósofo da Educação, que me colocou na senda de Paulo Freire é José Ribeiro 
Dias, em quem, igualmente, vemos coerência entre o que escreve e o que pratica. Só Figuras como essas – e 
são muitas – é que têm autoridade moral para abrir caminhos de significação em Educação e na Formação. 

No livro Política e Educação está presente a relação entre autonomia e escola. Na sua relação à Escola 
afirma Paulo Freire: “a autonomia da escola não implica dever o Estado fugir a seu dever de oferecer educação 
de qualidade e em quantidade suficiente para atender a demanda social” (Freire, 1997, p. 77). E acrescenta: “A 
luta pela autonomia da escola não é antinómica à luta pela escola pública” (Freire, 1997, p. 78). Sobre ensinar 
há que recuperar o sentido de vocação. Poucos têm aptidão para ensinar como decorrente de uma vocação, 
algo que desperta em nós, no meu caso muito cedo. Sempre quis ser professor. E afirmo-o porque toda a escrita 
tem uma dimensão biográfica. Há uma relação entre o eu pessoal e o eu profissional, como tem aprofundado 
António Nóvoa. Transcrevemos, aqui, o depoimento pessoal de Paulo Freire, com grande interesse para o 
conhecimento em educação e pedagogia. Afirma Paulo Freire: “Eu tinha, na verdade, desde menino, um certo 
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gosto docente, que jamais se desfez em mim. Um gosto de ensinar e de aprender que me empurrava à prática 
de ensinar que, por sua vez, veio dando forma e sentido àquele gosto.” (Freire, 1997. P. 79). 

O que é importante no desenvolvimento profissional, na “trajetória profissional”?

São da maior relevância as reflexões de Paulo Freire sobre a importância das dimensões pessoais no 
ensino. Afirma Paulo Freire:

“Às vezes, ou quase sempre, lamentavelmente, quando pensamos ou nos perguntamos sobre a nossa 
trajetória profissional, o centro exclusivo das referências está nos cursos realizados, na formação académica 
e na experiência vivida na área da profissão. Fica de fora como algo sem importância a nossa presença no 
mundo. É como se a atividade profissional dos homens e das mulheres não tivesse nada que ver com as 
suas experiências de menino, de jovem, com os seus desejos, com os seus sonhos, com o seu bem-querer 
ao mundo ou com o seu desamor à vida. Com sua alegria ou com seu mal-estar na passagem dos dias e dos 
anos.” (Freire, 1997, pp: 79-80).           

  Trata-se de um registo fundamental de Paulo Freire, com fortes configurações pessoais e epistemológicas. 
Se houvesse no ensino e na administração das instituições pessoas com vocação pelo ensino, a educação 
seria o que deve ser. Vale que o ensino é uma prática de e com valores e há muitas pessoas no ensino com a 
preocupação de fazer o seu melhor. Essa é a esperança numa sociedade onde existe muitas coisas más mas 
onde há, também, muitas coisas boas. A direção de quem ensina e de quem forma deve ser sempre para que o 
mundo seja melhor e onde viver e coexistir seja um caminho de respeito edificante. Quando fala no “sonho” só 
pode ser de coisas boas e de realização pessoal e comunitária. No livro Política e Educação, Paulo Freire tem 
um capítulo intitulado “Educação e Responsabilidade”, em que fala de “eticidade”. Afirma: “É que a ética ou a 
qualidade ética da prática educativa libertadora vem das entranhas mesmas do fenómeno humano, da natureza 
humana constituindo-se na História como vocação para o ser mais.” (Freire, 1997, p. 91). 

 Paulo Freire retoma, de modo sempre aprofundado, as suas reflexões sobre a História distinguindo 
claramente a História mecanicista, - “visão mecanicista da História” (Freire, 19997, p. 97) pré-dada, d’A 
História como possibilidade” (Freire, 1997, p. 97), como liberdade e que se faz com a decisão dos homens e 
das mulheres, mas uma História que parte de valores para a sua realização e para o bem comum. A História 
como possibilidade reconhece “a importância da consciência e da subjetividade”, da intervenção crítica 
dos seres humanos na reconstrução do mundo” (Freire, 1997, p. 97). Quanto é preciso ter em conta esta 
conceção para que sintamos a alegria de sermos sujeitos históricos. Até as democracias precisam desta visão 
dinâmica para não degenerarem nem se deteriorarem e, pelo contrário, consolidarem o seu caminho de paz 
e desenvolvimento. E o que faz a educação para esse desvelamento e “desocultação”? Afirma Paulo Freie, 
sempre de modo claro e com a coragem de um homem de verdade, como aquelas pessoas que nos fazem 
falta: “a tarefa das educadoras e dos educadores progressistas [leia-se verdadeiros] é desocultar as verdades, 
jamais mentir. A desocultação não é de facto tarefa para os educadores a serviço de sistema.” (Freire, 1997. P. 
98). Vemos um Grande Educador – Paulo Freire – preocupado e ocupado com a verdade rejeitando a mentira 
como imprópria de educadoras e educadores. São pensamentos para termos cada vez mais presente para 
evitar, impedir e rejeitar que a educação se transforme num antro de mentira. Mas o que dá vigor na sua obra 
é ver que a educação é possível e desejável como campo onde se respira verdade e liberdade. É uma lição 
universal para ter em séria consideração em todo o tempo e em todo o lugar, para confrontar todos e cada 

um/a com esta exigência de ser e de fazer a educação e o ensino em e com valores. De outro modo a educação 
torna-se dispensável porque se nega a si mesma. Sem valores não há educadores, sem empenho na busca do 
conhecimento, em verdade, não há educação mas infestação. E tudo isso é possível evitar com uma Educação 
exigente. Todos os grandes pensadores e educadores convergem no mesmo sentido, embora, como é natural, 
por caminhos diferentes, mas todos eles com a mesma natureza: a essência dinâmica da educação que forma 
todos e cada um, uma formação pessoal, comunitária e cívica, na busca do conhecimento como valor. Paulo 
Freire acentua uma escola e educação democrática. Todos são sujeitos da história e nesse sentido ninguém 
pode alienar a responsabilidade que lhe cabe, em liberdade de ser. Cabe a cada um que seja digno da dignidade 
que o habita. É uma responsabilidade tremenda da qual cada um dará contas perante a sua consciência e 
perante os outros. Ninguém se queixe do que faz. Fazer o bem ou fazer o mal é uma escolha. Como diz o 
provérbio: “Do bem fica a saudade e do mal fica o remorso”. E é preciso incutir esses valores na sociedade 
de hoje, é a própria sociedade que clama pelos valores do bem, quem fizer o contrário, de modo intencional, 
carrega com o fardo doloso na e da consciência, como o Direito democrático assegura, como guardião.

 Já no final do seu livro – Política e Educação – Paulo Freire faz reflexões sobre a Universidade, que 
convém destacar. Afirma: 

“Tanto mais democrática uma universidade quanto mais tolerante, quanto mais se abre à compreensão 
dos diferentes, quanto mais se pode tornar objeto da compreensão dos demais.” (Freire, 1997. p. 114).    

 Paulo Freire afirma: “Sem a humildade, porém, a tolerância não se viabiliza” (Freire, 1997, p. 114). E 
mais adianta: “O ambiente académico vivo cheio de intolerância pela escazzes de humildade” (Freire, 1997, 
p. 115). Uma forte chamada de atenção, sem a qual não há “sabedoria” (Freire, 1997, p. 115). 

 A docência exige “pesquisa” e “curiosidade”. Mas de que “curiosidade” fala Paulo Freire nos processos 
de construção do conhecimento? “É a curiosidade metódica, exigente, que tomando distância do seu objeto, 
dele se aproxima para conhecê-lo e dele falar prudentemente. É a curiosidade epistemológica.” (Freire, 1997, 
p. 116). E mais adiante acrescenta: “Na verdade, não podemos viver senão em função do amanhã, daí o ser 
da curiosidade, da imaginação, da invenção que não podemos deixar de estar sendo.” (Freire, 1997, p. 116). É 
marcante a preocupação da e pela verdade. Afirma Paulo Freire: “A curiosidade epistemológica não se deixa 
isentar da imaginação criadora no processo de desocultação da verdade”. (Freire, 1997, pp: 116-117). Paulo 
acentua a importância fundamental de “desocultar verdades” (Freire, 1997, p. 118) e voltando à universidade 
afirma, com Saberia e auctoritas, no sentido genuíno do termo: “Quanto mais vivamos esta unidade, na 
docência, na pesquisa como na extensão, tanto mais faremos transparente a universidade.” (Freire, 1997, p. 
118). Há que reler e fixar, para agir” “faremos transparente a universidade”. Ora, a transparência é da natureza 
da Verdade. As Grandes referências de uma Universidade só o são no respeito e culto pela Verdade. Eis uma 
grande lição que Paulo Freire nos dá, em verdade, pluralidade e universalidade. Em humanidade, que exige e 
corresponsabiliza todos e cada um/a. Uma Tarefa, em permanência de ser. 

 Depois de termos feito uma análise ao livro Política e Educação, é tempo, agora, de tematizarmos 
algumas dimensões do livro Pedagogia da Autonomia. No fundo, essa é uma faculdade que dá a liberdade e a 
responsabilidade de sermos, em termos pessoais e em coexistência.    
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Pela sua importância, que nos leva diretamente aos temas, identificamos a estrutura do livro Pedagogia da 
Autonomia. Saberes necessários à prática educativa. Há o relevo dado à autonomia e aos saberes que devem 
orientar a prática educativa. 

 No primeiro capítulo, Paulo Freire explicita os seguintes pontos: 

•	 “Ensinar exige rigorosidade metódica: 

•	 Ensinar exige pesquisa

•	 Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos 

•	 Ensinar exige criticidade

•	 Ensinar exige estética e ética

•	 Ensinar exige a corporeificação das palavras pelo exemplo

•	 Ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação

•	 Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática 

•	 Ensinar exige o reconhecimento e assunção da identidade cultural”

No segundo capítulo, Paulo Freire explicita os seguintes pontos: 

2.1. “Ensinar exige consciência do inacabamento

2.2. Ensinar exige o reconhecimento de ser condicionado

2.3. Ensinar exige respeito à autonomia do ser do educando

2.4. Ensinar exige bom senso

2.5. Ensinar exige humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores

2..6. Ensinar exige alegria e esperança 

2.8. Ensinar exige convicção de que a mudança é possível 

2.9. Ensinar exige curiosidade”

No terceiro capítulo, Paulo Freire explicita os seguintes pontos: 

3.1. “Ensinar exige segurança, competência profissional e generosidade

3.2. Ensinar exige comprometimento

3.3. Ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo

3.4. Ensinar exige liberdade e autoridade

3.5. Ensinar exige tomada de consciência de decisões 

3.6. Ensinar exige saber escutar

3.7. Ensinar exige reconhecer que a educação é ideológica 

3.8. Ensinar exige disponibilidade para o diálogo

3.9. Ensinar exige querer bem aos educandos”

De um modo geral, concordámos com os pontos enunciados. Mas, entre outros, passíveis de 
problematização, de acordo com o espírito do Autor, há um que considero dever clarificar, que é o 
seguinte:  “Ensinar exige reconhecer que a educação é ideológica”. Embora também este ponto seja 
percetível, decorrente do Pensamento Educacional de Paulo Freire, entendo mais do que afirmar que “a 
educação é ideológica” o que me parece fundamental e faz a diferença é afirmar que toda a educação é 
axiológica, que toda a educação exige valores e apoia-se em valores. 

Fazendo uma análise rigorosa, de modo fundamentado, verificamos que a Pedagogia da 
Autonomia que Paulo Freire explicita está em sintonia e em coerência com os princípios, com a 
Teoria da Educação, com a Filosofia da Educação que atravessa os livros Educação como Prática da 
Liberdade, Pedagogia do Oprimido, Política e Educação. Paulo Freire consegue, na sua obra, aquilo 
que é muito difícil alcançar: simplicidade, profundidade e complexidade. Não se fica pelos conceitos, 
leva-nos pela linguagem, pelos exemplos, pelas narrativas e torna percetível o que pretende dizer. Em 
Paulo Freire há, de facto, uma Teoria e Análise da Educação e da Formação, em dinâmicas e perspetivas 
de Filosofia da Educação. Há, em Paulo Freire, uma Antropologia Humana, que fala para todas as 
pessoas, de todas as épocas. É um pensamento que dá exemplos históricos, mas sem determinismos, 
nem acontecimentos datados. São obras aparentemente datadas, de temporalidade dinâmica, obras 
que falam à intemporalidade de cada ser humano, de cada povo, em cada época possível. Na linha 
de Viktor Frankl, um grande fenomenólogo, não se trata de falar, apenas, das possibilidades do ser 
mas do ser das possibilidades. É neste sentido que a História é vista, por Paulo Freire, não como algo 
mecanicista mas nas suas possibilidades, o que quer dizer, igualmente, na liberdade e na alegria de ser, 
de ir sendo. A Educação e a Cultura inscrevem-se como modos de realização dessas possibilidades. O 
ser humano não é um objeto da história mas um sujeito histórico. Neste sentido, o futuro não está pré-
dado e definido, passa pela nossa decisão. Mas essa decisão não é uma alienação, abre-se à superação 
do humano, abre-se à Transcendência e a Deus. 

Na história, cada ser humano é chamado a participar em liberdade e responsabilidade. 
Neste sentido, a História humana é uma aventura de ser, em e para a liberdade, no fazer histórico da 
Democracia. É tempo de pensar, ainda e sempre, a responsabilidade que temos, como seres humanos, 
no fazer de nós, em liberdade, em Educação e Cultura. É tempo de sonhar de novo e, com Paulo Freire, 
saber o que é amar. É preciso ter Coragem de ser, em termos individuais e coletivos. O Sonho cultiva 
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o sentido da Esperança. Urge desafiar o Tempo e fazer dele um fator de realização. Viver o tempo é ter 
a Coragem de Ser. Face à reificação da resposta, é preciso relançar a pergunta como Projeto. Estamos 
à altura de resistir aos nossos tempos e de responder à interpelação das novidades para outro Futuro?  
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“Aí , essa terra ainda vai cumprir seu ideal

Ainda vai tornar-se um imenso Portugal”

( Fado Tropical- Chico Buarque de Holanda)

I-INTRODUÇÃO

          Concebemos Sergio Buarque de Holanda como um intelectual que se debruçou na árdua tarefa de 
interpretar o país multifacetado chamado Brasil, e, perspectivando-o, aprofundar a influência da cultura ibérica 
no pensamento do intelectual em tela. Seus textos discutem, de maneira articulada, aspectos sociológicos, 
históricos, políticos e, segundo Antônio Candido, alcançando aspectos “psicológicos”.

          Por nós, os “aspectos psicológicos” serão analisados, não no viés do psicológico em si, e sim na produção 
de “maneiras de viver”, “maneiras de sentir”, “maneiras de estar no mundo”. Até os dias recentes, há várias 
(in)compreensões do movimento do pensamento e do diálogo do intelectual com sua época vivida, assim 
como com suas inflexões e rupturas, com suas aproximações e afastamentos, tanto de influências de interpretes 
do Brasil de gerações anteriores, levando-o a reconstruir conceitos e ideias. 

          O objetivo, neste texto, é reconstituir, nos limites do mesmo, a base para seu pensamento singular e fértil 
sobre a constituição cultural e, também, histórica, do “homem brasileiro”. Dessa forma, buscamos investigar 
seus textos, dando destaque, nesse artigo, para Raízes do Brasil e Visão do Paraíso e, a partir dessas fontes, 
modificando a perspectiva do olhar, cotejar seu pensamento circunscrito no seu tempo vivido. A proposta 
aqui não é buscar uma definição unívoca para cultura no pensamento e na ação escrituraria de Sergio B. de 
Holanda, mas produzir as primeiras notas do que chamamos de “cartografia”, atentos nas inflexões e rupturas 
que o próprio intelectual fez e tornou público, em vários momentos, de sua obra .

II- O INTELECTUAL 

Sergio Buarque de Holanda nasce em 1902, na Cidade de São Paulo e morre em 1982, na mesma cidade. 
Foi professor da Universidade de São Paulo (USP), pedindo aposentadoria em solidariedade aos professores 
perseguidos pela ditadura estabelecida em 1964, no Brasil. Também exerceu o ofício de professor na 
Universidade do Distrito Federal (UDF), de breve existência. 

A UDF foi o sonho “abortado” de Anísio Teixeira, pelo Estado Novo de Getúlio Vargas, que como 
escreve Clarice Nunes (2000), era um projeto “grávido” de possibilidades inovadoras. Foi, também, diretor do 
Museu Paulista, de 1945 até 1956, substituindo seu professor Afonso Taunay, quando pública Monções (1945) 

e Cobra de Vidro (1946).
           Descrito, por aqueles que o conheceram, como um leitor voraz, um erudito, um escritor exigente 
consigo mesmo; seu acervo, incluindo a biblioteca, onde passava a maior parte de seu tempo, encontra-se 
na Universidade de Campinas (UNICAMP). Neste texto destacamos, tratando o livro como objeto e fonte 
de pesquisa,  duas de suas obras. As que mais conhecidas e debatidas são: Raízes do Brasil (1936) e Visão 
do Paraíso (1959). Todavia não devemos desconsiderar como menos importantes, ao nos aproximarmos do 
intelectual, que pensava a formação social da “nação” brasileira, Cobra de Vidro, Monções, Caminhos e 
Fronteiras, entre outras. 

         Que intelectual terá sido Sergio B. de Holanda? Podemos, num primeiro momento aproximativo, 
vislumbrá-lo como um intelectual multifacetado.

Com freqüência se destacou o caráter polissêmico da noção de intelectual, o aspecto polimorfo 
do meio dos intelectuais, e a imprecisão daí decorrente para estabelecer critérios de definição da 
palavra, de tanto que está noção e esta palavra evoluíram [...]. Por esta última razão, é preciso, 
a nosso ver, defender uma definição de geometria variável, mas baseada em invariantes. Estas 
podem desembocar em duas acepções do intelectual, uma ampla e sociocultural, englobando os 
criadores e os “mediadores” culturais, a outra, mais estreita, baseada na noção de engajamento 
(SIRINELLI, in RÉMOND, 2007: p.242)

       Caminhamos tanto na pesquisa bibliográfica das referências citadas pelo autor de vasta obra, em notas 
escritas pelo próprio, bem como não desconsideramos intelectuais que sobre o pensamento do mesmo 
escreveram.

       São fontes escritas sólidas, porém o pesquisador não pode deixar de levar em consideração os “sinais”, 
“pistas” e “indícios” presentes nas fontes que podem nos revelar uma nova compressão dos fatos históricos 
(Ginzburg, 1982).1

       O que buscamos interrogar na obra de Holanda, parte do pressuposto que não podem, por nós, serem 
considerados como coletâneas. Precisamos considerar o significado de seu trabalho de revisão e reorganização 
de seus próprios livros, que podemos encontrar em seus prefácios, justificando desse modo a reapresentação 
dos textos ao público, refazendo sua própria maneira de pensar e, nesse movimento do pensar, não só é um 
crítico de si mesmo como refaz seus conceitos e ideias ou as clarifica diante de novos elementos teóricos e 
analisando as dinâmicas de seu tempo vivido. 

       As fontes bibliográficas, neste texto “Raízes do Brasil” e “Visão do Paraíso’ são fonte e objeto da 
pesquisa. O contato com as fontes remete-nos as palavras de Farge (1991) sobre a “ atração” que os arquivos 
1  O paradigma indiciário elaborado pelo historiador Carlo Ginzburg, em sua obra Mitos, Emblemas 
e Sinais, trata-se de um modelo epistemológico de análise, que propõe uma observação minuciosa dos fatos, 
levando em consideração vestígios, sinais, signos, rastros. O historiador italiano acredita que toda realidade 
está repleta de pequenos detalhes, e cabe o historiador, transformá-la em um enigma e assim investigá-la. 
Para Ginzburg “O caçador teria sido o primeiro a ‘narrar uma história’ porque era o único capaz de ler, nas 
pistas mudas uma série coerente de eventos. ‘Decifrar’ ou ‘ler’ as pistas dos animais são metáforas” ( Ginzburg, 
1989:152).
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exercem sobre o pesquisador no momento do mapeamento das fontes. Junto aos arquivos não é tarefa fácil nos 
colocarmos na posição desarmada e deixar-nos surpreender, porque o arquivo é “semejante a um borque sin 
claros; al permanecer em él mucho tiempo, los ojos se acostubran a la penumbra, se entrevé la linde” (p.56).

         Por ocasião dos oitenta anos do lançamento de Raízes do Brasil (2016), a Editora Companhia das Letras o 
reedita com todas as edições, contendo as modificações feitas pelo autor, com destaque para a segunda edição 
que modifica, de forma substantiva, pensares contidos na primeira. O autor faz a autocrítica de sua própria 
produção teórica e retira ou acrescenta reflexões que, para muitos intelectuais, a torna mais intensa e densa do 
que a primeira. 

         Na primeira encontramos o debate sobre o conceito de “homem cordial”, sobre o “jeito de ser brasileiro”. 
Em sua segunda edição nos confrontamos com as expressões, sobre a formação social do Brasil, “ainda” e 
“ainda não”, que, para nós, produz um tempo em espera, um vir a ser, um tempo que não chega à consolidação 
da “maioridade” social da “nação” brasileira. 

       O livro Visão do Paraíso, escrito para concurso de professor na Universidade de São Paulo, é considerado, 
por muitos leitores, o livro que “funda” a história das mentalidades na historiografia brasileira. Defrontamo-
nos com a narrativa do encontro desencontrado do “paraíso terreal”, perseguido pelos navegadores, frente às 
armadilhas e estranhezas que os trópicos lhes impõem ao, na terra “descoberta”, adentrar.

O conceito de cultura é, para nós, um dos conceitos centrais na tessitura de sua escrita. .

2.1 - RAÍZES DO BRASIL E VISÃO DO PARAÍSO 

            Edgar Salvatori de Decca (2008) chama nossa atenção, no artigo “Decifra-me ou te Devoro: As 
Metáforas em Raízes do Brasil”, para a “impressão” de como tudo na obra de Holanda parece ser resolvido 
com recurso metafórico.

Sérgio Buarque sempre se utilizou das metáforas para criar as imagens históricas do passado, 
como se se inspirasse permanentemente nas sugestões de Leopold von Ranke: “ o historiador 
se propõe atualizar ante nós o passado em seu processo individual[...]. Convidará[...] sempre 
o leitor ou o ouvinte a representar intuitivamente, com sua capacidade de imaginação, um 
fragmento da realidade” (p.209-210)

         O conceito de “homem cordial”, destacado sempre que se remete à obra Raízes do Brasil, gera polêmicas. 
É criticado por vários intelectuais, que o apreendem como uma “essência” do povo brasileiro a “cordialidade”, 
formando seu “caráter”. É considerada como um aspecto “positivo” inerente ao ser brasileiro. Porém, essa 
interpretação é refutada pelo seu criador como superficial, pois, como influência da cultura ibérica, esse homem 
é “aparentemente” “cordial”, pois suas ações apresentam-se como sendo capaz de extremos de amorosidade 
e, no mesmo movimento, capaz de extremos de crueldade.

        O debate, mais famoso, constando no livro de comemoração dos 80 anos da obra, que se dá entre Sergio 
Buarque de Holanda e Cassiano Ricardo, serve para nos esclarecer e nos obrigar a maior reflexão sobre o 
conceito. Cassiano Ricardo em sua crítica à primeira edição do livro e ao conceito em questão aponta ao que, 

para ele, seria uma visão própria da população brasileira como “bondosa” e, nesse sentido, questionável.

       Entre os dois intelectuais ocorre um debate público. Afirma Cassiano Ricardo, na Revista Colégio, n.2; 
São Paulo, jul.1948:

O conceito cordial - como já dissemos – adquiriu (pelo menos no Brasil), através do processo 
da dinâmica da linguagem, aquele significado que permanecera oculto, como conteúdo 
potencial, emergindo finalmente.

Passou, assim, a se identificar, de preferência, com polidez... 

...

Vê-se, portanto, a procedência de minhas dúvidas a respeito do homem cordial como expressão 
que designasse especificamente o brasileiro.

Parece-me, em suma, que cordial quer dizer, para nós, muito mais polido que homem de 
coração; que , ao contrário do que diz Sérgio, para o brasileiro, o coração não significa fonte 
tanto de ódio como de bondade, mas aquilo que Bertrand Russell denomina “soma dos 
impulsos benévolos”; que a bondade, como traço cultural específico dos brasileiros, nada tem 
de cordialidade, distinção essa própria que os próprios viajantes ilustres fizeram, com agudeza.

Como resposta à crítica escreve Sergio Buarque de Holanda a contracrítica, onde inclui o tratamento etimológico 
dado por Cassiano Ricardo ao conceito

Devo dizer que não me agarro com unhas e dentes à expressão cordial, que mereceu 
suas objeções. Se dela me apropriei foi à falta de melhor. É certo, entretanto, que não me 
convenceram seus argumentos em contrário, quando opõe bondade e cordialidade. Não vejo 
como fugir, com efeito, ao sentido ético associado à palavra bondade. Você mesmo não o 
conseguirá, apesar de toda a sua admirável destreza. Ou conseguirá, se assim se pode dizer, 
redefinindo e imprecisando o conceito, de modo que ouso julgar ilegítimo. Assim, onde você 
procura esclarecer melhor suas afirmações, seu artigo diz o seguinte: “ Nem falei em bondade 
como excluindo inimizade, mas como antítese de ódio”. Ora, bondade, de fato não exclui 
inimizade, mas tem como antítese a maldade, e não o ódio. Mas justamente neste ponto será 
preciso ultrapassar-se as fronteiras da ética.

          Termina a consideração feita com um irônico “cordialmente”, utilizando-se, dessa maneira, da dubiedade 
que pretendeu encharcar o célebre conceito.

        Essa dubiedade nos é apresentada nos versos do moçambicano Ruy Guerra na peça-musical escrita em 
conjunto com Chico Buarque, filho de Sergio B. de Holanda: Calabar: O Elogio a Traição (1973), censurada 
durante o golpe civil-militar no Brasil de 1964. A mesma foi publicizada em livro, de mesmo nome, onde, 
também, encontramos os versos de Guerra.
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“Sabe, no fundo eu sou um sentimental

Todos nós herdamos no sangue lusitano uma boa dose de lirismo...(além da sífilis, é claro)*

Mesmo quando as minhas mãos estão ocupadas em torturar, esganar, trucidar

Meu coração fecha os olhos e sinceramente chora...”                                                                       

                                                   

               Na música Fado Tropical, dos mesmos autores, reencontramos nos versos a mesma dubiedade, que 
ousamos perceber como um “uma forma de se pensar e agir ibérico”.

Meu coração tem um sereno jeito

E as minhas mãos o golpe duro e presto

De tal maneira que, depois de feito

Desencontrado, eu mesmo me contesto

Se trago as mãos distantes do meu peito

É que há distância entre intenção e gesto

E se o meu coração nas mãos estreito

Me assombra a súbita impressão de incesto

Quando me encontro no calor da luta

Ostento a aguda empunhadora à proa

Mas o meu peito se desabotoa

E se a sentença se anuncia bruta

Mais que depressa a mão cega executa

Pois que senão o coração perdoa...”

         Considerando a polêmica, sempre presente no debate sobre suas reflexões e conceitos, como uma 
discussão em aberto, temos o entendimento que é na segunda edição de Raízes do Brasil, onde o próprio autor 
faz uma revisão de suas reflexões que levam a modificação substantiva do texto. Afastando-se do pensamento 
de Gilberto Freyre, forte na primeira edição do livro, e o negando, vamos encontrar, de maneira mais clara, as 
múltiplas faces do conceito. Antônio Cândido afirma em seu, não menos famoso, prefácio à primeira edição 
que a obra é composta de “uma metodologia dos contrários”.

       

Thiago Lima Nicodemo (2014), no livro “Interpretes do Brasil”, no artigo sobre Sergio Buarque de Holanda, 
analisa que na segunda edição:

Há uma forte relação entre o delineamento de um mecanismo fundamental de configurações 
temporal e as implicações políticas de Raízes do Brasil. A obliteração da influência freyriana, 
assim como o apagamento de trechos que sugerem sentido otimista à empreitada colonial, dá 
lugar a um tom progressista e democrático. 

........................................................................................................................................

nas revisões para edições seguintes, especialmente na segunda, Sérgio Buarque de Holanda 
atenua essa dialética, imprimindo uma coerência a “desterrados”, seremos, com essa mudança, 
governados apenas pela última metáfora, a do desterro. O apagamento da referência a Freyre 
segue a reboque desse movimento de anulação da visão otimista da empreitada (144-145).

 

          Modificando a escala de observação e com uma reflexão em perspectiva podemos usar a metáfora do 
“caleidoscópio” que muda a representação do “jeito de ser do brasileiro”, dependendo do contexto social e 
político, na ação em sociedade.

          Com profundas rupturas com influências e com as próprias interpretações da colonização ibérica em 
terras do Brasil, já a partir da segunda edição de Raízes do Brasil, o autor não se apresenta pessimista em 
relação a formação social do “povo” brasileiro e da construção deste como “nação”, mas ao anular sua visão 
“otimista”, como se apresenta na primeira edição, aponta para um tempo futuro, um devir.

        Aspectos importantes apresentam-se nas modificações e revisões feitas pelo próprio autor. Aprofundando 
a complexidade do pensamento do intelectual, tomando como fonte as sucessivas reedições de Raízes do 
Brasil, consideramos que se apresentam, para nós, novas formas de pensar e interpretar o Brasil em sua 
formação social

 

Ao deslocar o telos do discurso histórico, da nação pressuposta como dado para o horizonte de 
um processo em curso, o narrador passa a participar ativamente do processo narrado. O ainda 
não indica o anseio de que a cultura se emancipe e a nação moderna se forme. Essa postura 
rompe com o objetivismo científico, estabelecido no século XIX, que tem com pressuposto 
a imparcialidade de análise e a consequente obliteração no narrador na obra (NICODEMO, 
2014: P.148)

         Em um texto de 1961, podemos observar, em Sergio Buarque de Holanda, o aprofundamento crítico do 
conceito de “herança ibérica”, ao apontar um claro descompasso entre o processo de independência política e 
a manutenção de aproximações comuns. Afirma Holanda (1961)
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Não parece fácil determinar a época em que os habitantes da América lusitana, dispersos 
pela distância, pela dificuldade de comunicação, pela mútua ignorância, pela diversidade, 
não raro,de interesses locais, começam a sentir-se unidos por vínculos mais fortes do que os 
contrastes ou indiferenças que os  separam e a querer associar esse sentimento ao desejo de 
emancipação política. No Brasil, as duas aspirações – a da independência e a da unidade – não 
nascem juntas e, por longo tempo ainda, não caminham de mãos dadas. As sublevações e as 
conjuras nativistas são invariavelmente manifestações desconexas da antipatia que, desde o 
século XVI, opõe muitas vezes o português da Europa ao o do Novo Mundo. E mesmo onde 
se aguça a antipatia, chegando a tomar colorido sedicioso, com a influência dos princípios 
franceses ou da América. inglesa, nada prova que tenda a superar os simples âmbitos regionais 
(pag. 9)

      No segundo livro ressaltado, por nós, Visão do Paraíso, constitui-se na tese acadêmica de Sérgio Buarque 
de Holanda no contexto de seu concurso (1958) para cátedra de História da Civizalização Brasileira, na 
Universidade de São Paulo, o próprio autor diz que este livro era muito mais interessante do que Raízes do 
Brasil. Sua primeira edição é a tese como foi apresentada pelo intelectual. A segunda é uma versão bastante 
ampliada da primeira. 

      Neste livro o autor se debruça e analisa os mitos edênicos, daí seu título “Visão do Paraíso”, recorrendo a 
diversas e diferentes narrativas sobre o descobrimento e colonização das Américas. Narrativas estas buscadas 
do final do século XV e o século XVIII, sem, contudo, abrir mão de retroceder à séculos do ínicio da era cristã 
para discutir o conceito de “mito” na sua vertente edênica ( Éden).

      O livro é reconhecido como um dos mais densos, erudito, sendo um marco na historiografia brasileira. 
Para muitos é representativo da corrente chamada de História das Mentalidades. O próprio autor, em nota, na 
segunda edição esclarece que não pretendeu fazer uma História das Idéias e nem tampouco ficar preso aos 
mitos que atravessaram o descobrimento das novas terras, no além mar. Nas palavras de Sérgio Buarque ( 
1994).

Não pretende esta ser uma história “total”: ainda que fazendo cair o acento sobre as 
idéias ou mitos, não fica excluída, entretanto, uma consideração, ao menos implícita, 
de seu complemento ou suporte “material”, daquilo em suma que , na linguagem 
marxista, se poderia chamar de infra-estrutura, Mas, até mesmos os teóricos marxistas 
vem sendo de há muito denunciando o tratamento primário e simplificador das relações 
entre base e superestruturam , que consiste em apresentá-las sob a forma unilateral, 
eliminadas, assim, quaisquer possibilidads de ação recíproca. Ao lado da interação 
da base material e da estrutura ideológica, e como decorrência dela, não falat quem 
aponte para as circunstâncias de que, sendo as idéias fruto dos modos de produção 
ocorridos em determinada sociedade, bem podem deslocar-se para outras áreas onde 
não preexistam condições perfeitamente idênticas, e onde não sucederá anteciparem 
nelas, e estimularem,os processos materiais de mudança social(XVIII)

       

O livro Visão do Paraíso, apresenta a necessidade, a expectativa , entre os descobridores ou conquistadores 
latinos, pelo Paraíso, acrescentando-se nesse sentido o forte papel social e político dos sacerdotes católicos ( 
com destaque para os jesuítas) oriundo dos países ibéricos, que ao acompanharem os conquistadores, nos diz 
o autor, vinham animados pela crença e por mitos edênicos. Acreditavam que nas terras do além mar esperava-
os um Éden que generosamente a eles se oferecia e que ali estava “só a espera de ser ganho”.

       Éden este que foi paulatinamente transformando-se no Inferno, tanto para os que o buscavam, como para 
os que aqui estavam e para os que foram trazidos a força. Deste “encontro desencontrado” se constitui o “povo 
brasileiro”.

       Importantes fontes de pesquisa e análise são os escritos de três representantes do clero ibérico: Manuel 
da Nóbrega, José de Anchieta e Antônio Vieira, entre outros. Antônio Vieira, bastante estudado pelos 
historiadores, desenvolve em seu Sermões visões desse encontro, análises dos desencontros. O que torna a 
leitura de Vieira particularmente importante é a lógica de sua narrativa, fonte inesgotável para quem se propõe 
a melhor perceber a formação social do país chamado Brasil. 

     Sergio Buarque de Holanda, lançou-se nesse aprofundamento. Pretendemos, em perspectiva, a partir dessas 
primeiras notas, nos lançar no aprofundamento do pensamento do intelectual que por “estradas e veredas” 
tornou-se um dos mais importantes interpretes do Brasil.

    Consideramos a intensa produção de Sergio Buarque de Holanda como uma “chave” para pensarmos a 
cultura na formação social do país chamado Brasil e seu “povo”; os “encontros desencontrados” que fazem 
parte de sua história, os quais, ainda, se fazem presente na sociedade brasileira até os nossos dias presentes.
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RESUMO

O presente artigo busca refletir sobre a questão da animalização humana tendo como  base o romance 
Angústia, do escritor brasileiro Graciliano Ramos. O texto busca  estabelecer possíveis significados para as 
visões zoomórficas presentes na obra e  estimular reflexões sobre como as mesmas estão conectadas tanto 
à personalidade do  personagem central da narrativa como ao contexto político-social do período em que o  
romance foi escrito.  

ABSTRACT 

This article seeks to generate reflections on the topic of human animalization that is  frequent on the novel 
Angústia, written by brazilian novelist Graciliano Ramos. This  text aims to analize several zoomorfic views 
presented in the novel and to connect these  views with the personality of the central character and also with 
the political and social  context of the period when the novel was written.  

I – Sobre Graciliano Ramos e ‘Angústia’ 

Em 1922, ocorreu em São Paulo a Semana de Arte Moderna, evento crucial para  o estabelecimento 
do Modernismo no Brasil. O movimento modernista, que, inspirado  pelas vanguardas europeias, tinha 
como objetivo central lançar um olhar de hostilidade  em relação à tradição literária e engendrar modos até então 
inovadores de produzir arte,  foi dividido no Brasil em distintas fases. 

Seu início, na década de 20, teve como ideia central a ousada atitude de destruir  os valores do passado 
e propor um novo olhar para a arte; em sua segunda fase, já na  década de 30, a literatura produzida pelos 
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modernistas ganhou um tom de maior 

seriedade, abordando temáticas relacionadas às problemáticas sócio-políticas existentes  no Brasil naquele 
período; finalmente, em sua terceira fase, na década da 40 e já  considerada por muitos como pós-modernista, 
o movimento buscou abrir-se para a  diversidade e explorar elementos estéticos variados, numa representação 
da crise  identitária enfrentada pelo mundo.  

Apesar de estar localizado temporalmente dentro da segunda fase do Modernismo – seus principais 
romances, como Caetés, Vidas Secas, São Bernardo e  Angústia, foram todos publicados na década de 30 
–, Graciliano Ramos, segundo o  crítico literário Antonio Candido, não compactuava diretamente com o 
movimento  modernista. Segundo Candido, esta aversão de Ramos explicava-se por sua formação,  que esteve 
sempre ligada aos escritores clássicos – aspecto que o Modernismo  obviamente rejeitava. Ainda assim, o 
crítico busca explicar esta aparente contradição: 

“Graciliano Ramos abominava o Modernismo e a vanguarda em  

geral; tendo-se formado pela leitura dos grandes autores do  

passado, era inflexível quanto à correção gramatical e à  

normalidade da escrita. Pode-se dizer que nele a modernidade  

está no refinamento da tradição e na capacidade de reduzir o  

real às suas linhas essenciais, contrariando o ‘culto da 

forma’ e as elegâncias acadêmicas”. (CANDIDO, 1999, p. 84) 

A década de 30, na qual a obra Graciliano Ramos está inserida, é marcada por  uma notável evolução 
no romance brasileiro, evolução esta que também é comentada  pelo crítico literário Antonio Candido. O 
contexto político envolvendo a derrubada da  República Velha e o fim das oligarquias interferiu diretamente 
na produção artística  daquele período. Sobre tais interferências, Candido comenta, em Revolução de 30 e  
Cultura, que apesar dos acontecimentos de 1930 exercerem influência sobre a literatura,  a reformulação vista 
nesta década havia começado ainda na geração de 1920:  

“Tomando por amostra a literatura, verificam-se nela alguns  

traços que, embora característicos do período aberto pelo  

movimento revolucionário, são na maioria ‘atualizações’ (no  

sentido de ‘passagem da potência ao ato’) daquilo que se  

esboçara ou definira nos anos 20. É o caso do  

enfraquecimento progressivo da literatura acadêmica; da 

aceitação consciente ou inconsciente das inovações formais e  

temáticas; do alargamento das ‘literaturas regionais’ à  

escala nacional; da polarização ideológica. Até 1930 a  

literatura predominante e mais aceita se ajustava a uma  

ideologia de permanência, representada sobretudo pelo  

purismo gramatical, que tendia no limite a cristalizar a  

língua e adotar como modelo a literatura portuguesa. Isto  

correspondia às expectativas oficiais de uma cultura de  

fachada, feita para ser vista pelos estrangeiros, como era  

em parte a da República Velha”. (CANDIDO, 1983, p.29) 

A chamada ‘Geração de 30’ teve como característica marcante o predomínio dos  romances, romances 
estes que, de certa forma, voltaram a apresentar um olhar realista  da sociedade brasileira. Este olhar estava 
ligado principalmente ao nordeste brasileiro e  à abordagem de contrastes humano-sociais no contexto dos 
engenhos de cana-de 

açúcar, além da vida no sertão. As relações sociais, assim como no Realismo, entram  novamente em cena 
e também há profundas reflexões sobre a relação entre os seres  humanos e os espaços onde habitam. A 
socióloga Maria Arminda do Nascimento  Arruda, em Modernismo e Regionalismo no Brasil: entre inovação 
e tradição, reflete  sobre a temática que circunda o romance daquele período:  

“Singularizados pela dedicação dominante ao gênero romance  

e, em especial, por uma narrativa de cunho marcadamente  

social, essa geração foi reconhecida pelo caráter empenhado de  

sua escrita, pela condição de retratistas privilegiados das  

injustas realidades locais e regionais, pela incorporação na  

narrativa dos pobres, dos trabalhadores comuns, dos  

marginalizados sociais, das mulheres, das crianças.” 

(ARRUDA, 2011, p. 193) 
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Graciliano Ramos, que nasceu em Alagoas e durante sua infância percorreu  diversas cidades do 
nordeste, configura-se como um dos principais romancistas da  década de 30. Vidas Secas é certamente seu 
mais aclamado romance, por trazer um forte  apelo à temática regional característica da literatura daquele período: uma 
narrativa 

centrada em uma família de retirantes nordestinos que se deslocam pelo tempo e pelo  espaço a fim de fugir 
dos flagelos da seca.  

Apesar de trazer uma narrativa mais introspectiva e não tão documental como  Vidas Secas, o 
romance Angústia, publicado em 1938, também traz reflexões sobre  temas importantes que permeavam a 
sociedade brasileira na década de 30. Antes de adentrar a obra propriamente dita, é importante ressaltar que 
a biografia de Graciliano  Ramos se choca constantemente com as ficções construídas em seus romances – o 
que  pode auxiliar no desenvolvimento de hipóteses para entendê-los. Ramos passou sua  infância no interior 
do Alagoas, já que seu avô era um senhor de engenho: 

“Graciliano Ramos já escrevera parte de suas memórias em  

Infância (1945). Tratava de sua meninice subjetivamente sofrida  

no interior do estado de Alagoas, onde se sentia oprimido pelos  

adultos, apesar de descender de uma família privilegiada. Seu  

avô foi senhor de engenho, depois arruinado. O pai era  

comerciante, dono da loja de tecidos Sincera, em Palmeira dos  

Índios. Graciliano viveu no Rio de Janeiro, então capital  

federal, por um breve período na juventude, de agosto de 1914 a  

agosto de 1915, trabalhando em jornais, sobretudo como  

revisor. Ainda não lograra a pretendida colocação de destaque  

no meio jornalístico quando a tragédia familiar da morte de três  

irmãos pela peste bubônica o levou a retornar a Palmeira dos  

Índios. Logo se casaria e ficaria com a loja do pai, antes de  

assumir postos públicos”. (RIDENTI, 2014, p. 476) 

O romance Angústia foi finalizado e publicado quando Graciliano Ramos estava  na cadeia, detido 
após o levante comunista de 1935. A prisão de Ramos nunca foi  totalmente explicada, já que ele nunca foi 
oficialmente processado ou interrogado e, na  época em que foi preso, sequer era filiado ao Partido Comunista 
Brasileiro – fato que só  ocorreu em 1945. Ainda assim, seus onze meses na cadeia o marcaram profundamente 
e  originaram outra obra clássica do autor – Memórias do Cárcere –, que só viera a ser finalizada e publicada 

postumamente.  

Falando especificamente de Angústia, objeto de análise deste artigo, Ramos  apresenta Luís da Silva, 
personagem central do romance que é um funcionário público  e, nas horas vagas, atua como um escritor 
bastante frustrado. Desgostoso em relação à 

todos os aspectos da vida e à todas as pessoas que o rodeiam, Luís pode ser classificado  como um 
protagonista extremamente amargo, seco – características que comumente fazem parte da escrita de 
Graciliano Ramos. 

A narrativa funciona de uma forma não-linear, perambulando por diversas  memórias de Luís – 
principalmente relacionadas à sua infância, passada na fazenda do  avô, Trajano Pereira de Aquino Cavalcante. 
Estas memórias relacionadas ao sertão,  apesar de criarem um contraponto com à vivência de Luís já na cidade 
de Maceió – 

onde estabeleceu-se na vida adulta –, também servem para evidenciar que, desde a  infância, a vida do 
protagonista havia sido marcada por amarguras e falta de afetividade.  Antonio Candido, em Ficção e 
Confissão, reflete sobre o personagem central do  romance: 

“É um livro fuliginoso e opaco. O leitor chega a respirar mal no  

clima opressivo em que a força criadora do romancista fez  

medrar o personagem mais dramático da moderna ficção  

brasileira - Luís da Silva. Raras vezes encontraremos na nossa  

literatura estudo tão completo de frustração. Com efeito, Luís  

não é um frustrado como Bento Santiago, o professor Jeremias  

ou Belmiro Borba - que se envolvem numa cortina de ironia,  

mediocridade cética ou lirismo. Mas um frustrado violento,  

cruel, irremediável, que traz em si reservas inesgotáveis de  

amargura e negação”. (CANDIDO, 2006, p. 47) 

É em Maceió que Luís da Silva conhece Marina, sua vizinha, e termina  adentrando um relacionamento com 
a mesma. Em pouco tempo, os dois decidem pelo  noivado e o protagonista dedica todas as suas economias – que 
não eram muitas – à  organização do casamento. O relacionamento – e consequentemente o breve momento  de 
satisfação de um protagonista inteiramente amargurado – começa a ser permeado por  diversos conflitos, pois 
Luís torna-se obcecado pela figura de Julião Tavares, homem  rico, proveniente de família igualmente rica e 
influente, e que representa uma ameaça, já  que, por sua posição social privilegiada, pode dar à Marina todos 
os caprichos materiais  os quais ele não pode.  



46 47

Julião Tavares de fato torna-se responsável por afastar Marina de Luís: o  casamento sequer ocorre e 
ela adentra um novo relacionamento, agora com um homem  que personifica tudo o que Luís odiava. Tomado 
por uma avalanche asfixiante de 

ciúmes e o aprofundamento de seu descompasso mental, Luís decide que a única saída  para tal descompasso é 
assassinar Julião Tavares – num ato que mescla o desejo de  vingança com o desejo de libertação. Este clímax, 
apesar de ser construído  paulatinamente desde o momento em que Julião Tavares é introduzido na história, 
só  ocorre no fim do romance. 

As memórias da infância do personagem Luís da Silva na fazenda do avô  remetem à infância do 
próprio Graciliano, que também cresceu no contexto da  oligarquia nordestina. O fato de Luís ser funcionário 
público também pode remeter à  biografia de Ramos, já que o mesmo ocupou diversos cargos públicos. 
O crítico literário  Antonio Candido, também em Ficção e Confissão, reflete sobre os possíveis aspectos  
autobiográficos presentes em Angústia. 

“E não é difícil perceber que deu a Luís da Silva algo de muito  

seu: a vocação literária, o ódio ao burguês e coisas ainda mais  

profundas. [...] Poder-se-ia talvez dizer que Luís é personagem  

criado com premissas autobiográficas; e Angústia, autobiografia  

potencial, a partir do eu recôndito. Mas no processo criador tais  

premissas (que cavam funduras insuspeitadas no subconsciente  

e no inconsciente) receberam destino próprio e deram resultado  

novo - o personagem. [...] Assim, parece que Angústia contém  

muito de Graciliano Ramos, tanto no plano consciente  

(pormenores biográficos) quanto no inconsciente (tendências  

profundas, frustrações), representando a sua projeção pessoal  

até aí mais completa no plano da arte. Ele não é Luís da Silva,  

está claro; mas Luís da Silva é um pouco o resultado do muito  

que, nele, foi pisado e reprimido. E representa na sua obra o  

ponto extremo da ficção; o máximo obtido na conciliação do  

desejo de desvendar-se com a tendência de reprimir-se, que  

deixará brevemente de lado a fim de se lançar na confissão pura  

e simples”. (CANDIDO, 2006, p. 59-62) 

A partir de um olhar prematuro e que avalia a ficção pela ficção, a narrativa  trazida por Angústia 
pode lembrar uma tragédia grega reformulada, sem a presença de  entidades mitológicas e com pitadas 
autobiográficas. Num olhar mais aprofundado, 

porém, nota-se que a obra pode funcionar como uma grande metáfora para o contexto  sócio-político do 
Brasil na década de 30 – e isto será explorado nos capítulos seguintes.  

II – Sobre animalização: usos e sentidos em ‘Angústia’ 

Como já foi mencionado no capítulo inicial, os romances que marcaram a  década de 30 não tinham como 
compromisso modernista simplesmente desconstruir elementos da tradição literária – atitude que predominou 
na primeira fase do movimento  –, mas sim explorar temáticas que afetavam a sociedade brasileira naquele 
período e  gerar uma descentralização da literatura que focava-se predominantemente na região  sudeste do 
país.  

Os romances desta geração são muitas vezes taxados de romances neo-realistas,  por atualizarem a 
preocupação social engendrada pelo Realismo adicionando o  elemento psicológico à mesma. Em Angústia, 
onde Luís da Silva faz, durante todo o  livro, um monólogo interior que mescla passado e presente para 
desembocar no ponto  mais profundo de sua psique, é possível perceber características não somente de teor  
realista, mas também naturalista – principalmente as que envolvem a questão da  animalização humana. Este 
aspecto é analisado por Marcus Rogério Tavares Sampaio  Salgado, doutor em Ciência da Literatura pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro,  no artigo A balada do homem abatido: um estudo comparativo entre 
Os ratos e  Angústia:  

“Há uma profusão de animais referidos ao longo da  

obra, que chamam atenção pela negatividade em relação  

ao homem ou por sua insignificância: sururu, verme,  

formiga, carapanã, cobra etc, sem falar nas  

metamorfoses pelas quais a linguagem verbal extrapola  

o dado biogenético, como a ‘raça de cachorro com  

porco’. Mesmo o narrador considera-se um ‘percevejo  

social”. (SALGADO, 2016, p. 159) 

Em Angústia, a questão da zoomorfização ronda toda a narrativa. Com as  conexões constantemente 
estabelecidas pelo mesclar do passado e presente, percebe-se  que a brutalidade e a amargura sempre moldaram 
a vida do personagem central, Luís da 



48 49

Silva. Seu comportamento quando a narrativa está no presente pode ser explicado por  eventos do passado, 
onde, sempre atrelado à vivência na fazenda do avô e no convívio  com os bichos, termina convencendo a si 
mesmo de que absorveu o comportamento dos  animais. E não só isso: elenca tais zoomorfizações à todos ao 
seu redor.  

As visões zoomórficas aparecem para delinear uma gama de personagens. Luís  da Silva, imerso em 
um espiral delirante após ver Marina, sua noiva, trocá-lo por Julião  Tavares – homem abastado que é capaz de 
dar à ela os caprichos materiais com os quais  Luís não podia arcar –, embarca num fluxo de consciência que 
mescla passado e  presente de uma forma caótica.  

Na primeira descrição que faz de si mesmo – e é uma descrição que vem pelas  palavras do pai, Camilo 
Pereira da Silva, quando Luís ainda era criança –, o narrador  conta: 

“Meteram-me na escola de Seu Antônio Justino, para  

desasnar, pois, como disse Camilo quando me  

apresentou ao Mestre, eu era um cavalo de dez anos e  

não conhecia a mão direita” (RAMOS, 1971, p. 25) 

Infere-se, desde este ponto, que a criação de Luís da Silva havia sido uma  criação marcada pela 
brutalidade e pela comparação com elementos animalescos. Ao  longo de todo livro, sempre que o narrador 
lembra-se de memórias relacionadas à  infância, geralmente há algum aspecto zoomórfico ligado à mesma – e 
isto ocorre não  somente devido à sua vivência na fazenda, mas devido ao fato de que sempre se  identificou 
com os animais que o rodeavam:  

“Eu tirava as alpercatas, arrancava do corpo a  

camisinha de algodão encardida, agarrava um cabo de  

vassoura, fazia dêle um cavalo e saía pinetando, perêrê,  

perêrê, perêrê, até o fim do pátio, onde havia três pés de  

juá. Repetia o exercício, cheio de alegria doida, e  

gritava para os animais do curral, que se lavavam como  

eu [...] Quando eu ainda não sabia nadar, meu pai me  

levava para o Poço da Pedra, segurava-me um braço e  

atirava-me num lugar fundo. Puxava-me para cima e  

deixava-me respirar um instante. Em seguida repetia a 

tortura. Com o correr do tempo aprendi natação com os  

bichos e livrei-me disso. Mais tarde, na escola de  

Mestre Antônio Justino, li a história de um pintor e de  

um cachorro que morria afogado. Pois para mim era no  

Poço da Pedra que se dava o desastre. Sempre imaginei  

o pintor com a cara de Camilo Pereira da Silva, e o  

cachorro parecia-se comigo”. (RAMOS, 1971, p. 26-27) 

Nos fragmentos acima, é possível perceber que o pequeno Luís, primeiro,  equipara seu comportamento 
de banhar-se na chuva com o fato dos animais também se  lavarem desta maneira. Depois, o narrador eleva 
os animais ao status de fornecedores de  conhecimento – pois diz que aprendeu a nadar com os mesmos. 
Finalmente, Luís admite  ver-se como um animal, ao dizer que o cachorro da história contada pelo Mestre  
Antônio Justino parecia-se com ele. 

Pode-se também observar, no trecho destacado acima, a violência e brutalidade à  qual o narrador-
personagem sempre esteve sujeito: para ele, o ato de ir mergulhar com o  pai era uma ‘tortura’, pois era 
lançado à própria sorte em uma área funda do rio. Ao  correlacionar o cachorro da história de Mestre Antônio 
Justino consigo mesmo, o  protagonista enxerga-se afogado, morto.  

Luís da Silva torna a falar de si mesmo quando decide retornar ao dia em que o  pai falecera. Narrando 
o momento em que chega em casa e depara-se com o cadáver do  pai, Camilo Pereira da Silva, “coberto com 
um lençol branco que lhe escondia o corpo  até a cabeça” (RAMOS, 1971, p.28-29), o ainda pequeno Luís 
comenta que sentia-se  como “um bichinho abandonado” 

(RAMOS, 1971, p.29) e, ao perceber que falhava em emocionar-se com a morte de  Camilo Pereira da Silva, 
retoma a tão emblemática frase usada pelo pai para defini-lo:  “Isto é um cavalo de dez anos e não conhece a 
mão direita” (RAMOS, 1971, p.29). 

“Eu estava ali como um bichinho abandonado,  

encolhido na prensa que apodrecia. Ouvia o barulho de  

um descaroçador de algodão, próximo, no Cavalo 

Morto. E via o corredor da nossa casa, por onde  

passavam a batina de Padre Inácio, a farda de cabo José  

da Luz, o vestido vermelho de Rosena e o capote do  

velho Acrísio” (RAMOS, 1971, pg 29)



50 51

Diante da morte do pai, Luís da Silva animalizava-se, incomodado com sua  incapacidade de expressar 
corretamente seus sentimentos diante da situação que  transcorria. Animalizava-se ao sentir-se oprimido em 
meio à toda gente que viera para  acompanhar a morte de Camilo. Encolhia-se, retraía-se, “com mêdo daquela 
gente que  nem me havia mandado buscar à escola para assistir à morte de meu pai” (RAMOS,  1971, p.29-
30). 

A referência aos animais ganha um novo tom quando o narrador faz uma grande  mistura entre as 
memórias afetivas de sua infância na fazenda, a morte do pai e a  decadência que provavelmente tomara conta 
da região rural onde crescera – tudo num  mesmo parágrafo.  

“Encostei-me ao muro, escorreguei por cima da madeira  

bichada, adormeci pensando nos mergulhos do Poço da  

Pedra, nos bolos e nos pés de Camilo Pereira da Silva.  

E, enquanto dormia, ouvia a cantiga dos sapos no açude  

da Penha, o burburinho dos intrusos que se acavalavam  

no corredor, o barulho do descaroçador de algodão no  

Cavalo-Morto. Vozes chegavam-se, confusas, e eu não  

conseguia aprender o sentido delas. Visões também.  

Via a casa da fazenda, arruinada, os bichos definhando  

na morrinha, o chiqueiro bodejando, relâmpagos  

cortando o céu. A chuva caía, eu andava pelo pátio, nu,  

montado num cabo de vassoura”. (RAMOS, 1971, p. 

30) 

Neste parágrafo fica evidente o denso fluxo de consciência que atinge o  narrador-personagem. A 
primeira imagem – a da madeira bichada – já traz uma ideia de  algo que está sendo consumido, tragado. Esta 
imagem é rapidamente substituída pelas  memórias dos mergulhos no Poço da Pedra e dos bolos consumidos 
na fazenda. Logo,  porém, Luís volta-se para os pés mortos do pai para, logo em seguida, falar sobre a  cantiga 
de sapos. Este som animalesco, segundo Carina Lessa em ‘Graciliano Ramos – O desarranjo interior e a 
estética da história’, faz parte de um recurso bastante presente  nas obras do escritor: a utilização de sons para 
refletir o reviver de experiências  negativas e dar suporte à memórias involuntárias.

“É interessante, inclusive, a forma como o autor insere  

dentro da fala do narrador a noção de repetição de um  

som que desperta para desarranjos inconscientes, com  

os quais o personagem revive a experiência negativa.”  

(LESSA, 2017, p. 129) 

É exatamente o que se passa neste parágrafo: o narrador é invadido por imagens  terríveis, sendo a primeira 
delas pés mortos do pais. Os sons continuam exercendo  importante papel na construção do parágrafo: 
primeiro quando Luís fala sobre ‘o  burburinho dos intrusos que se acavalavam no corredor’. Neste trecho, 
há uma  mesclagem entre os sons perturbadores e a animalização: o burburinho é causado por  intrusos que 
se ‘acavalavam’. Aqui, o verbo é utilizado com a noção de amontoar-se,  aglomerar-se, mas pode facilmente 
remeter à ideia de uma cavalaria – que obviamente  geraria um barulho estrondoso.  

O narrador prossegue trazendo uma miríade de aspectos sonoros que terminam  desembocando em 
seu descompasso e delineando passado e presente: o barulho do  descaroçador de algodão, vozes confusas 
que chegavam e não traziam sentido,  relâmpagos cortando o céu, chuva caindo. Todos estes recursos sonoros 
terminam  permeando a visão decadente que se mostra da fazenda: os bichos definhando e o  chiqueiro 
bodejando – ou seja, berrando, o que configura mais um som desesperador.  

A partir destas observações iniciais, percebe-se que a personalidade do  protagonista é moldada para ser 
animalizada desde sua infância – seja pela convivência  direta com os animais ou pelo tratamento brutalizado 
que sempre recebeu dos adultos  que o rodeavam. Era, afinal, “um cavalo de dez anos e não conhecia a mão 
direita”.  Havia internalizado esta ideia, e a mesma o perseguiria ao longo de sua existência. Ao  falar, por 
exemplo, de sua casa na cidade, o narrador diz que tem “vivido em inúmeros chiqueiros e que provavelmente 
esses imóveis influíram no meu caráter” (RAMOS,  1971, p.50). Esta afirmação certamente contribui com a 
hipótese de que o espaço físico 

influenciava diretamente as percepções de mundo do personagem.  

Os verbos que Luís usa para expressar suas próprias ações são cruciais para o  desenrolar da história. 
Ao longo de sua trajetória entre passado e presente, construções  como ‘rosnar’, ‘farejar’ ‘emburrar’ e ‘bodejar’ 
são frequentes no romance. Além disso,  há constantes comparações que o narrador faz entre ele e bichos, 
como “eu andava 

como um bode” “eu sou um bicho do mato”, “sentia-me como um cachorro acorrentado,  como um urubu 
atraído pela carniça” ou ‘retraía-me como um animal acuado’. Estes  processos de animalização começam a 
atingir todos os aspectos da vida de Luís, que  agora mora na cidade e não tem mais sua vivência atrelada ao 
ambiente campestre – 

mas ainda assim compara tudo e todos à bichos.  
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“Logo que me afastava da repartição, tudo mudava. Tropeçando  

no paralelepípedo, via, meio encandeado pelo sol, os  

transeuntes juntarem-se e apartarem-se, e isto me parecia cheio  

de malícia. Havia intenções reservadas nos homens que se  

acercavam das mulheres, havia promessas nos olhos das  

mulheres que se desviavam dos homens. Automóveis abertos  

exibiam casais, automóveis fechados passavam rápidos, e eu  

adivinhava nêles saias machucadas, gemidos, cheiros  

excitantes. Todos os veículos transportavam pecados. A cidade  

estava em cio, era como o chiqueiro do velho Trajano. Que  

perigo! Três horas escondido – e cá fora esta gente desenfreada,  

bodejando, com estilo, com demoras e requintes, mas  

bodejando como os bodes do velho Trajano”  

(RAMOS, 1971, p. 170-171) 

Neste trecho, fica evidente que as visões do narrador-personagem sobre a cidade  não conseguem, em 
nenhum momento, elencar algo positivo na mesma. Apesar de  admitir que as pessoas andavam ‘com estilo, 
com demoras e requintes’, Luís, ainda  assim, diz que tudo isso acontecia de uma forma animalizada, que o 
lembrava dos bodes  da fazenda do avô. É possível, aqui, perceber a aplicação do passado zoomorfizado do  
personagem na sua vivência urbana.  

Certamente, há duas imagens zoomórficas que, em meio à tantas outras, ganham  um destaque na 
narrativa: a imagem do rato e a imagem da cobra. Os ratos, que  aparecem logo no início da narrativa a partir 
da súplica interna do narrador-personagem  em não querer ser um roedor, permeiam diversos trechos do 
romance. 

Constantemente, Luís da Silva diz ter um rato que lhe rói as entranhas, e as  imagens deste rato 
assumem diversos significados: o rato lhe rói quando ele toma  consciência de sua pobreza; o rato lhe rói 
quando ele pensa em mulheres – ou na falta  delas; o rato rói suas aspirações literárias, quando consomem 
grande parte de um 

caderno de poemas autorais escritos pelo personagem central; os ratos são visitantes  constantes na casa onde 
Luís mora, não o permitindo ‘ter um lenço inteiro’; o rato é  utilizado para descrever comportamentos de 
Marina; o rato é uma das primeiras  palavras utilizadas para descrever a figura ameaçadora de Julião Tavares 
e seus  descendentes. Os ratos, sendo assim constantes, despontam na narrativa como  elementos que marcam 
sempre algum momento de descompasso do protagonista: 

“Os ratos não me deixavam fixar a atenção no trabalho.  

Eu pegava o papel, e êles começavam a dar uns  

gritinhos que me aperreavam. Tinham aberto um buraco  

no guarda-comidas, viviam lá dentro, numa chiadeira  

infernal. [...]Afinal íamos encontrar o armário dos livros  

transformado em cemitério de ratos. Os miseráveis  

escolhiam para sepultura as obras que mais me  

agradavam. Antes, porém, faziam um sarapatel feio na 

papelada. Mijavam-me a literatura tôda, comiam-me os  

sonetos inéditos. Eu não podia escrever. [...] Os ratos é  

que me roíam a paciência. Corrote, corrote – era como  

se roessem qualquer coisa dentro de mim.” (RAMOS,  

1971, p. 100) 

Marcus Rogério Tavares Sampaio Salgado, no artigo A balada do homem  abatido: um estudo 
comparativo entre Os ratos e Angústia, reflete sobre o super-signo  dos ratos na construção do romance em 
questão: 

“O rato é, portanto, essa ruína de homem: Luís da silva,  

cujos sonhos já superados de fazer carreira na literatura  

jazem num caderno onde escrevera cerca de duzentos  

sonetos, os quais fora vendendo a dez mil-réis para  

‘moços ingênuos’(RAMOS, 1996, p. 45), a ponto de  

sobrarem apenas ‘cinquenta folhas amarelas e roídas  

pelos ratos’ (RAMOS, 1996, p. 45). De fato, o quarto  

que Luís da silva habita é visitado por ratos, que lhe  

corroem a saúde física e mental. [...]Desumanizado  

pela brutalidade de suas condições socioeconômicas, o  
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narrador sente no âmago da subjetividade a presença de 

um dispositivo feroz dentro do qual, por sua vez, rói-lhe  

um rato, como soberano desse corpo do qual apossa-se  

da energia calórica.” (SALGADO, 2016, p. 159) 

Já as cobras aparecem com frequência a partir do momento em que Luís da Silva  começa a sentir-
se ameaçado pela figura de Julião Tavares. Em um trecho do romance, ele chega em casa para encontrar 
o homem e Marina, de quem já era noivo, flertando.  Ali, enquanto toda a situação transcorre, Luís 
subitamente lembra-se de um  acontecimento de sua infância – que envolve cobras: 

“Lembrei-me da fazenda do meu avô. As cobras se  

arrastavam no pátio. Eu juntava punhados de seixos  

miúdos que atirava nelas até matá-las. Às vezes a  

brincadeira se prolongava, mas afinal as cobras  

morriam, e perto dos cadáveres ficavam montes de  

pedras. Certo dia uma cascavel se tinha enrolado no  

pescoço do velho Trajano, que dormia no banco do  

copiar. Eu olhava de longe aquêle enfeite esquisito. A  

cascavel chocalhava, Trajano dançava no chão de terra  

batida e gritava: - ‘Tira, tira, tira’. (RAMOS, 1971, p. 

88) 

Esta imagem da cobra circundando o pescoço do velho Trajano começa a  permear a narrativa e 
significar quase sempre a apresentação de uma tensão envolvendo  Julião Tavares. Conforme a tensão entre 
ele e Luís toma um nível crescente, as  representações das cobras intensificam-se: sempre que era tomado pelo 
sentimento de  ódio em relação à Julião, o narrador-personagem lembrava-se da cobra enrolada no  pescoço 
do avô. 

Tudo ganha um ar ainda mais intenso quando Seu Ivo, frequente presença na  casa de Luís e descrito 
como “um cachorro que entra nas casas sem se anunciar e  sempre a pedir comida” (RAMOS, 1971, p.59), dá 
de presente para Luís uma corda. O  protagonista do livro age com certo pavor ao perceber o presente e diz 
para Seu Ivo não  querer o mesmo, suplicando para que livre-se do objeto. Para Luís, a corda iria ou enforcá-
lo, ou transformar-se subitamente numa cobra e mordê-lo. Em meio ao 

descompasso gerado pela corda, o narrador, enquanto bebe aguardente, lembra-se de  nova história de sua 
infância: 

“Lembrei-me de Chico Cobra, um curandeiro que na  

vila andava sempre com um cabaço cheio de jararacas.  

Quando Chico Cobra matou um homem na feira, entrou  

na mata, fêz um rancho de palha e cercou-se de  

surucucus e outros viventes semelhantes. Tôdas as  

diligências da polícia para prendê-lo falharam. Nunca  

ninguém chegou ao rancho do criminoso: à distância de  

quinhentas braças o que se via eram barrocas com  

enormes rodilhas de serpentes”. (RAMOS, 1971, p. 

154) 

A partir da história relembrada envolvendo Chico Cobra, Luís termina admitindo  que a corda trazida 
por Seu Ivo causava um ‘desconchavo nas suas ideias’ (RAMOS,  1971, p.157) e que ele imaginava ‘laçadas 
e espirais’ (RAMOS, 1971, p.157).  Subitamente, passa do estado de pavor para um estado de euforia, ambos 
causados pela  presença da corda em cima da mesa. Este trecho evidencia que a corda, que a princípio  o 
fez tremer, agora desnudava-se como um instrumento que poderia ser dotado de  alguma utilidade – o que é 
comprovado quando Luís usa a mesma para assassinar Julião  Tavares.  

Um outro aspecto que recebe imagens zoomorfizadas ao longo de Angústia são  as representações 
envolvendo o sexo e as mulheres. Ao caminhar pela cidade e perceber  casais juntos, o narrador confessa sentir 
‘furores de moralista’ (RAMOS, 1971, p.38) e  usa os termos ‘cães’ e ‘cachorrada’ para referir-se às imagens 
de pessoas demonstrando  amor em público. Em outro trecho, Luís embarca numa memória que envolve uma  
‘rapariga desbragadíssima’ que ‘não tinha decôro, amava aos gritos, como os gatos’.  

As imagens zoomórficas e brutalizadas do narrador-personagem em relação ao  sexo dirigem-se, em 
sua maioria, à figura das mulheres, a quem chama, ao longo da  narrativa, de piranhas, franguinhas, putas, 
dentre outros termos sempre cunhados no  sentido pejorativo. As imagens não somente animalizadas, mas 
depreciativas das  mulheres em Angústia ocorrem principalmente em relação à figura de Marina, com  quem 
Luís termina embarcando num noivado antes que toda a tragédia envolvendo  Julião Tavares ocorra. A primeira 
palavra que o protagonista usa para descrever Marina 

é ‘lambisgóia’ (RAMOS, 1971, p.45) e, mais a frente, Luís a descreve da seguinte  maneira: 
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“Frívola, incapaz de agarrar uma idéia, a mocinha  

pulava como uma cabra em redor dos canteiros e pulava  

de um assunto para o outro. O que me aborrecia nela  

eram certas inclinações imbecis ou safadas. [...]  

Estúpida. Lia as notas sociais, casamentos, batizados,  

aniversários, coisas dêste gênero. Estúpida.” (RAMOS,  

1971, p. 53-54) 

Conforme a amizade que surge entre o protagonista e Marina avança, ele segue  cunhando termos 
zoomórficos para descrevê-la, chegando a referir-se à mesma como  uma ‘franguinha que pôs-se a ciscar” 
(RAMOS, 1971, p.69). Uma passagem traz uma  violenta analogia feita por Luís, que imagina que Marina 
fora serrada viva, uma ideia  que, apesar de ‘absurda e sanguinária’ (RAMOS, 1971, p.72) traz para o narrador 
‘uma  grande satisfação’ (RAMOS, 1971, p.72). Neste trecho, ele compara Marina à uma  lagartixa, dizendo 
que a parte inferior de seu corpo representava o rabo do bicho, que  movia-se mesmo após a divisão corpórea.  

No momento em que Luís vai até à casa de Marina para anunciar para a mãe, D.  Adélia, que pretende 
casar-se com sua filha, o narrador-personagem traz uma das mais  estruturadas imagens zoomórficas do 
romance: 

“Marina apareceu, enroscando-se como uma cobra de  

cipó e tão bem vestida como se fôsse para uma festa.  

Ao pegar-me a mão, ficou agarrada, os dedos  

contraídos, o braço estirado, mostrando-se, na faixa de  

luz que entrava pela janela. Isto me dava a impressão de  

que o meu braço havia crescido enormemente. Na  

extremidade dêle um formigueiro em rebuliço tinha  

tomado subitamente a conformação de um corpo de  

mulher. As formigas iam e vinham, entravam-me pelos  

dedos, pela palma e pelas cosas da mão, corriam-me por  

baixo da pele, e eram ferroadas medonhas, eu estava  

cheio de calombos envenenados. Não distinguia os 

movimentos dêsses bichinhos insignificantes que  

formavam o peito, a cara, as coxas e as nádegas de  

Marina, mas sentia as picadas – e tinha provavelmente  

os olhos acesos e esbugalhados. Com uma sacudidela,  

desembaracei-me da garra que me prendia e tornei-me  

um sujeito razoável”. (RAMOS, 1971, p. 81) 

Páginas à frente, já após concretizar o noivado com Marina, as formigas  metafóricas imaginadas por 
Luís materializam-se na realidade: chegando do trabalho e  adentrando a Rua Macena, onde morava, entra em 
choque ao encontrar a noiva  papeando com a figura de Julião Tavares. O narrador diz que ‘a cólera engasgava-
me’  (RAMOS, 1971, p.87) e define Tavares como um cachorro que tinha pés de pavão. Já  imerso em dívidas 
feitas para o casamento, Luís rapidamente convence-se de que a  ocasião não ocorrerá, pois sabe que Marina 
está encantada por Julião. Aparentemente  conformado, ele confessa: 

“De todo aquêle romance as particularidades que  

melhor guardei na memória foram os montes de cisco, a  

água empapando a terra, o cheiro dos monturos, urubus  

nos galhos da mangueira farejando ratos em  

decomposição no lixo. Tão môrno, tão chato!”  

(RAMOS, 1971, p. 98) 

Este trecho evidencia que até o único momento em que o narrador-personagem é  atingido por algum 
acontecimento positivo – o até então romance com Marina –, as  memórias que guarda de tal acontecimento 
são igualmente brutalizadas e  zoomorfizadas, como todos os aspectos de sua vida.  

A partir do término do noivado, Luís torna-se cada vez mais obsessivo  em relação à figura 
de Julião Tavares, afinal o mesmo era o responsável não somente  por tirar-lhe Marina, mas por personificar 
todos os aspectos que Luís abominava. As  descrições envolvendo Tavares ao longo do romance sempre foram 
negativas – antes  mesmo do personagem envolver-se com Marina. Seguem as considerações de Luís para  
apresentar a figura de Julião:

“Os jornais andaram a elogiá-lo, mas disseram mentira.  

Julião Tavares não tinha nenhuma das qualidades que  

lhe atribuíam. Era um sujeito gordo, vermelho, risonho,  
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patriota, falador e escrevedor. No relógio oficial, nos  

cafés e noutros lugares frequentados cumprimentava 

me de longe, fingindo superioridade. [...] Conheci esse  

monstro numa festa de arte no Instituto Histórico. [...]  

Conversa vai, conversa vem, fiquei sabendo por alto a  

vida, o nome e as intenções do homem. Família rica.  

Tavares & Cia, negociantes de secos e molhados, donos  

de prédios, membros influentes da Associação  

Comercial, eram uns ratos. Quando eu passava pela Rua  

do Comércio, via-os por detrás do balcão, dois sujeitos  

papudos, carrancudos, vestidos de linho pardo e  

absolutamente iguais. Êsse Julião, literato e bacharel,  

filho de um dêles, tinha os dentes miúdos, afiados, e  

devia ser um rato, como pai” (RAMOS, 1971,  

p.56-57) 

Monstro e rato são os primeiros termos utilizados por Luís para descortinar a  ameaça representada por 
Julião Tavares: desde o contato inicial com o homem, o  protagonista sabia que sua influência minava tudo 
ao redor – e confirmava aquilo que  sempre achou de si mesmo: era um percevejo social que jamais chegaria 
ao nível de  aclamação de Julião. Termos como cavalo, canalha, intruso, bandido e patife são  utilizados para 
descrevê-lo. Quando este passa a circundar Marina, Luís começa a  demonstrar lados ainda mais sombrios de 
sua psique – o que culminará no assassinato  desta figura tão ameaçadora.  

Ao longo de toda a narrativa trazida por Angústia, as imagens zoomórficas  apresentadas pelo romance 
de Graciliano Ramos moldam a conexão entre passado e  presente do narrador-personagem: se na infância 
sua relação com os bichos dava-se pela  vivência na fazenda do avô, na vida adulta a animalização de seu 
cotidiano era gerada  por aspectos que circundavam a vida na cidade – e que se tornam ainda mais intensos a  
partir do desenrolar da relação de Luís da Silva com Marina e Julião Tavares.  

III – Estimulando conexões e reflexões

A década de 30 trouxe diversas mudanças envolvendo o cenário político  brasileiro – e estas mudanças 
atingiram a produção literária no país daquele período. Com a queda gradual da República Velha, gerada por um 
movimento político-militar, e  o sistema oligárquico entrando em colapso, o Brasil começou a sofrer um processo de  
urbanização e industrialização. Estas temáticas foram incorporadas pelos romancistas da  década de 30, que se 
debruçaram cada vez mais sobre temáticas político-sociais.  

Em Angústia, de Graciliano Ramos: uma narrativa de tempos sombrios,  Fabiano Ferreira Costa Vale, 
doutor em Literatura pela Universidade de Brasília, reflete  sobre o impacto das transformações político-
sociais na obra de Graciliano Ramos:  

“Graciliano, de acordo com Denis Moraes, capta em 

Angústia a atmosfera exterior relativa à primeira  

década de 1930. O autor alagoano transforma a  

província numa espécie de microcosmo para os  

problemas que estavam atingindo diretamente tanto o  

Brasil quanto o mundo, significativamente  

representados na ascensão de regimes autoritários, a  

grande recessão instaurada após a crise de 1929 e as  

contradições que caracterizaram a transição da  

sociedade semicolonial brasileira para a capitalista”.  

(VALE, 2016, p. 29). 

A obra de Graciliano Ramos que talvez mais reflita sobre o cenário político social brasileiro na década de 30 
é São Bernardo, que narra a ascensão e o declínio de  Paulo Honório, um fazendeiro. Ainda assim, Angústia, 

ainda que de uma maneira mais  subjetiva, pode ser entendido como uma metáfora para o contexto do 
período.  

O primeiro indício desta correlação entre ficção e cenário político reside no  grande saudosismo que 
Luís da Silva, personagem central da obra, nutre em relação à  seu passado na fazenda do avô, Trajano Pereira 
de Aquino Cavalcante. Em vários  trechos da obra, o narrador-personagem demonstra uma nostalgia em 
relação à seu  passado rural – que contrapõe-se com sua caótica vivência na cidade. Em um destes  trechos, 
ele diz:
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“Não preciso de automóveis nem de rádios, viveria bem  

numa casa de palha, dormiria bem numa cama de varas,  

num couro de boi ou numa rêde de cordas, como  

Quitéria, como o velho Trajano e Camilo Pereira da  

Silva. Para que me habituei a ler papel impresso, a ouvir  

o rumor de linotipos? Desejaria calçar alpercatas,  

descansar numa rêde armada no copiar, não ler nada ou  

ler inocentemente a história dos doze pares de França”.  

(RAMOS, 1971, p.168) 

Estas lembranças do passado rural, que até aqui tiveram como única função  explicar o comportamento 
animalizado de Luís da Silva, também podem ser úteis para  delinear um protagonista que, agora imerso na 
vivência urbana, vê seu passado como  um ponto de não-retorno, e agarra-se somente às memórias que lhe 
restam – sejam elas  positivas ou negativas.  

Apesar de afirmar que no campo era ‘tudo tão simples’ (RAMOS, 1971, p.197),  o narrador-personagem 
mescla memórias desta simplicidade com visões que  demonstram a completa decadência daquele passado 
rural – o que confirma a ideia de  que o mesmo representa um ponto de não-retorno. Numa citação já analisada 
no  capítulo anterior, Luís da Silva diz:  

“Vozes chegavam-se, confusas, e eu não conseguia  

aprender o sentido delas. Visões também. Via a casa da  

fazenda, arruinada, os bichos definhando na morrinha, o  

chiqueiro bodejando, relâmpagos cortando o céu. A  

chuva caía, eu andava pelo pátio, nu, montado num  

cabo de vassoura”. (RAMOS, 1971, p.30) 

Na mente do protagonista, seu passado rural estava arruinado, definhando, e  tudo o que lhe restava, 
agora, era a vivência no meio urbano. Sobre esta vivência, Luís  da Silva evidencia constantemente que o dia 
a dia na cidade lhe incomoda, e admite:  “falta-me tranquilidade, falta-me inocência, estou feito um molambo 
que a cidade puiu  demais e sujou” (RAMOS, 1971, p.31). Esta declaração evidencia uma característica  muito 
gritante em Angústia: a importância do espaço para delinear as ações dos  personagens.

Se as constantes imagens zoomórficas presentes no romance explicam-se  pela vivência do 
narrador-personagem num espaço rural, sua degradação psicológica é  muito influenciada pelo espaço urbano. 
Em A angústia de viver na cidade, Ana Claudia  Aymoré Martins, da Universidade Federal de Alagoas, reflete 
sobre a influência da  cidade na dissolução da psique do personagem central: 

“Luís da Silva é o herdeiro desvalido de um Brasil  

rural em dissolução no contexto de 30, que recorre,  

em vão, a fragmentos de um passado sertanejo,  

semifeudal, que já não sustenta mais o presente: as  

lembranças do avô, um típico coronel do sertão, e  

do pai obcecado por romances de cavalaria (cuja  

morte o solitário menino não consegue lamentar),  

apontam para essa dupla referência a um mundo  

pré-industrial e quase medieval, que o processo de  

modernização autoritária da Era Vargas solapava” 

(MARTINS, 2015, p. 158) 

O mundo no qual Luís da Silva cresceu não existia mais, e não havia mais  refúgio sequer em suas 
memórias infantis. E não era somente a cidade enquanto espaço  físico que frustrava o amargo protagonista: 
as relações de poder que se desenrolavam na  mesma também tornam-se cruciais para avaliar o descompasso 
psicológico do  personagem. Luís apresenta-se como uma pessoa que possui diversas dívidas – e chega  a 
cortar caminhos pela cidade para não lidar com seus credores.  

Fica evidente que, além da cidade aparecer com um viés negativo devido ao  simples fato de configurar-
se como um espaço urbano, ela também aparece como fator  catalisador na penúria financeira do narrador-
personagem. Sobre isto, Ana Claudia  Aymoré Martins também reflete, em A angústia de viver na cidade: 

“A dinâmica da inter-relação entre Ser e mundo, na  

economia do texto, faz da cidade o espaço da  

degradação e da interação negativa para o homem  

desenraizado da tradição nobiliária e reduzido, no  
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espaço urbano, à penúria (material, identitária e  

afetiva). Na cidade, a identidade tradicional e 

definidora do interior nordestino é reduzida até  

chegar a um quase anonimato: aos nobiliários cinco  

nomes do avô, Trajano Pereira de Aquino Cavalcante  

Silva, seguem-se os três nomes do pai, Camilo  

Pereira da Silva e, por fim, essa longa linhagem de  

velhos proprietários rurais desemboca em ‘um Luís  

da Silva qualquer’, sem fama, poder ou fortuna”.  

(MARTINS, 2015, p. 159) 

A penúria financeira de Luís da Silva, que já é exposta em momentos iniciais do  romance, torna-se 
ainda mais evidente quando o mesmo decide noivar com Marina – que faz diversas exigências materiais 
para que o casamento se materialize e que quer,  inclusive, que Luís mande fazer um smoking, para deixar 
de andar em ‘roupas mal amanhadas’ (RAMOS, 1971, p.53). A partir daí, o narrador põe-se a fazer um 
grande  malabarismo com suas finanças a fim de conseguir dar à Marina algo mais do que um  ‘casamento 
de cambembe’ (RAMOS, 1971, p.82), como a própria diz.  

Ao realizar os procedimentos para a ocasião, Luís, ao gastar dinheiro, utiliza a  expressar ‘sangrar’ para 
evidenciar o quão doloroso era para ele investir suas poucas  finanças em um casamento. Sentia necessidade 
de ‘explicar que sou pobre, não posso  comprar camisas de sêda, pó-de-arroz caro, seis pares de meias de 
uma vez’ (RAMOS,  1971, p.84). Não bastava ser vilipendiado por sua vivência na cidade, era também  
vilipendiado por uma situação financeira esdrúxula – já que seu trabalho na repartição  não era suficiente para 
dar-lhe uma vida confortável.  

Todo o descompasso gerado pela situação financeira se intensifica quando Luís  percebe a ameaça 
representada por Julião Tavares, que é rico e pode oferecer à Marina  todos os caprichos materiais que ela 
deseja. Partindo deste princípio, pode-se  correlacionar a figura de Julião à figura do capitalismo em si: 
enquanto Luís representa  um sistema oligárquico falido e decadente, Tavares é a personificação de um novo  
sistema, robusto e cheio de possibilidades. 

No momento da narrativa em que chega e casa e percebe, pela primeira vez, um  flerte entre Julião 
e Marina, Luís, apesar da raiva que sente no momento, admite que  tornou a ‘baixar a cabeça, desanimado’ 
(RAMOS, 1971, p.89) e continuou ‘a olhar os  pés dos raros transeuntes que passavam na rua’ (RAMOS, 
1971, p.89). Em diversos  trechos do romance, fica evidente a reação sempre inferiorizada que Luís apresenta 

diante de Julião Tavares. Até numa simples viagem de bonde o homem mostrava-se  superior: 

“Em tôda a parte era assim. Derramava-se no bonde, e  

se alguém lhe tocava as pernas, desenroscava-se com  

lentidão e lançava ao importuno um olhar duro. Eu  

encolhia-me, reduzia-me e, em caso de necessidade,  

sentava-me com uma das nádegas. As viagens se  

tornavam horrivelmente incômodas, mas havia-me  

habituado a elas, e ainda que o carro estivesse deserto,  

não poderia espalhar-me como Julião Tavares: receava  

que me viessem empurrar e tomar, sem pedir licença,  

algumas polegadas da tábua estreita”.  

(RAMOS, 1971, p. 193). 

E Luís da Silva não era o único que se anulava diante da figura de Tavares:  segundo o narrador 
personagem, Pimentel, ‘forte na palavra escrita, anulava-se diante  de Julião’ (RAMOS, 1971, p.61) ; ‘Moisés, 
apesar de falar cinco línguas, emudecia  (RAMOS, 1971, p.61); ‘eu, que viajei muito e sei que há doutores 
quartaus, metia  também a viola no saco’ (RAMOS, 1971, p.61). Ou seja, todos ao redor do homem  sentiam-
se inferiorizados e reduzidos.  

Não é por acaso que o termo ‘rato’ é frequentemente usado para descrever não  somente Julião, mas 
todos os seus descendentes: são ratos porque, com toda a sua  influência, terminam corroendo as relações 
sociais e minando o significado das mesmas  – fazendo tudo girar em torno de capital financeiro.  

A reação contra Julião começa a ser ensaiada a partir do momento em que Luís  descobre que o mesmo 
engravidou Marina. Deste ponto em diante, torna-se fixo na  mente do protagonista o plano de assassinar seu 
nêmesis – num ato que certamente lhe  trará vestígios de libertação. Seguindo Julião por uma madrugada após 
ele sair da casa  de uma mulher, Luís admite que se a situação ocorresse na luz do dia, provavelmente  seu ódio 
não seria tão grande: ‘sentir-me-ia miúdo e perturbado, os músculos se  relaxariam’ (RAMOS, 1971, p.199). 
Mas como tudo se desenrolava na noite, ele diz: 

“Agora tudo mudava. Julião Tavares era uma sombra,  

sem olhos, sem bôca, sem roupa, sombra que se 

dissipava na poeira de água. A minha raiva crescia,  

raiva de cangaceiro emboscado. Por que esta  
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comparação? Será que os cangaceiros experimentam a  

cólera que eu experimentava?”  

(RAMOS, 1971, p.199) 

Era no escuro que Luís sentia-se em par de igualdade com Julião Tavares: no dia  a dia, na cidade, nos 
bondes, nos bares, nos encontros casuais do cotidiano,  inferiorizava-se, retraía-se, como um ‘bicho inferior’. 
Porém ali, no escuro, sentia-se  como um homem e dizia a si mesmo: ‘eu era um homem, ali era um homem’ 
(RAMOS,  1971, p.201). Com a corda que havia recebido de Seu Ivo no bolso, persegue Julião  pelas ruas 
até o momento em que o enlaça, o enforcando até a morte, e sob os  pensamentos de que ‘a obsessão ia 
desaparecer’: 

“A obsessão ia desaparecer. Tive um deslumbramento.  

O homenzinho da repartição e do jornal não era eu. Esta  

convicção afastou qualquer receio de perigo. Uma  

alegria enorme encheu-me. Pessoas que aparecessem ali  

seriam figurinhas insignificantes, todos os moradores da 

cidade eram figurinhas insignificantes. Tinham-me  

enganado. Em trinta e cinco anos haviam-me  

convencido de que só me podia mexer pela vontade dos  

outros. Os mergulhos que meu pai me dava no poço da  

Pedra, a palmatória de Mestre Antônio Justino, os  

berros do sargento, a grosseria do chefe da revisão, a  

impertinência macia do diretor, tudo virou fumaça”  

(RAMOS, 1971, p. 202) 

O trecho acima é de suma importância para compreender a sensação de  libertação que atinge Luís da 
Silva ao assassinar Julião Tavares: estava libertando-se  não somente daquele homem, mas de diversos aspectos de 
inferiorização que moldaram  a sua vida, desde a infância. Livrava-se de toda a sua existência brutalizada, que tanto  lhe 
angustiava. Enquanto manipulava a corda no pescoço do homem, sentia-se liberto  das opressões que o moldaram 
durante toda a vida. Recusava-se a ser ‘uma criatura 

mordida pelas pulgas’ (pg 129), a curvar-se ‘para a terra, como um bicho’ (RAMOS,  1971, p.129).  

Robson dos Santos, em Sociedade e Literatura no Romance ‘Angústia’, de  Graciliano Ramos, reflete 
sobre a relação entre o assassinato de Julião Tavares e a  metáfora envolvendo a sociedade capitalista:  

“O pano de fundo desse romance é a sociedade  

burguesa, onde triunfam os espertos e os medíocres, e  

por isso cheia de desigualdades humanas, imoralidades,  

injustiças. Luis da Silva considera essa sociedade a  

responsável pela falta de maiores perspectivas na sua  

existência apagada. Na ânsia de libertar-se das barreiras  

asfixiantes, ele é dominado pela idéia fixa da vingança e  

mata o rival, o inimigo tangível, símbolo de tudo que  

ele odeia”. (SANTOS, 2004, p.138) 

Se em Vidas Secas, o romance mais popular de Graciliano Ramos, o  embrutecimento dos personagens 
era gerado pela seca, em Angústia este  embrutecimento dava-se pela cidade e pelo capitalismo – que 
personificados na figura  de Julião Tavares, revelam-se como fortes mecanismos de opressão e controle. As  
imagens zoomórficas presentes na narrativa podem representar um um ‘bicho’ na  modernidade: um homem 
com um passado oligárquico navegando pela urbanização e  industrialização da grande cidade, enquanto 
imerso em memórias de teor rural.  

Em um momento do romance, Luís da Silva faz o que talvez seja um de seus  mais pungentes monólogos 
– e revela todo o seu fluxo de pensamentos em relação à sua  existência: 

“Como certos acontecimentos insignificantes tomam  

vulto, perturbam a gente! Vamos andando sem nada  

ver. O mundo é empastado e nevoento. Súbito uma  

coisa entre mil nos desperta a atenção e nos acompanha.  

Não sei se com os outros se dá o mesmo. Comigo é  

assim. Caminho como um cego, não poderia dizer  

porque me desvio para aqui e para ali. Frequentemente  

não me desvio – e são choques que me deixam 

atordoado: o pau do andaime derruba-me o chapéu, faz 
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me um calombo na testa; a calçada foge-me dos pés  

como se tivesse encolhido de chôfre; o automóvel pára  

bruscamente a alguns centímetros de mim, com um  

barulho de ferragem, um raspar violento de borracha na  

pedra e um berro do chofer. Entro na realidade cheio de  

vergonha, prometo corrigir-me – perdão! perdão!, digo  

às pessoas que me abalroam porque não me afastei do  

caminho. As pessoas vão para os seus negócios, nem se  

voltam, e eu me considero um sujeito mal educado.  

Tenho a impressão de que estou cercado de inimigos, e  

como caminho devagar, noto que os outros têm  

demasiada pressa em pisar-me os pés e bater-me nos  

calcanhares. Quanto mais me vejo rodeado mais me  

isolo e me entristeço. Quero recolher-me, afastar-me  

daqueles estranhos que não compreendo, ouvir o  

currupaco, ler, escrever. A multidão é hostil e terrível.  

Raramente percebo qualquer coisa que se relacione  

comigo.” (RAMOS, 1971, p.140). 

Este trecho evidencia o deslocamento entre o protagonista e o espaço urbano por  onde perambula, sem 
nenhuma relação de afetividade entre o narrador-personagem e o  mesmo. Partindo dessa premissa, Angústia 
mostra-se uma avalanche asfixiante de  mundo que deságua sobre seus leitores. E o mundo como ele, de fato, 
é: brutal, violento,  seco, nefasto, zoomórfico. 
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RESUMO

 Este artigo pretende caminhar sobre a vida e obra de um dos maiores expoentes da intelectualidade brasileira: 
Darcy Ribeiro. Portanto, o presente estudo tem como proposta apresentar a base do seu pensamento social e o 
impacto de algumas de suas contribuições nas diferentes áreas em que atuou. Como sabemos, Darcy possuía 
muitos em um só eu, um verdadeiro camaleão do conhecimento, transitando pela pauta indigenista, passando 
pela literatura, caminhando pela defesa da educação pública e seguindo os rumos da política. O fato é que 
veremos aqui, a inquietude de um homem multifacetado, que nos deixou um legado de muitos ensinamentos, 
perspectivas e aspirações. Um intelectual que pensou o Brasil e se dedicou a ele, uma figura histórica capaz de 
cooptar uma legião de admiradores e opositores. 

Palavras Chave: Darcy Ribeiro – intelectual - Cultura – Educação- Politica 

 

ABSTRACT

This article intends to walk on the life and work of one of the greatest exponents of Brazilian intellectuality: 
Darcy Ribeiro. Therefore, the present study aims to present the basis of his social thinking and the impact of 
some of his contributions in the different areas in which he worked. As we know, Darcy had many in one self, 
a true chameleon of knowledge, moving through the indigenous agenda, passing through literature, walking 
in defense of public education and following the direction of politics. The fact is that we will see here the 
restlessness of a multifaceted man, who left us a legacy of many teachings, perspectives and aspirations. An 
intellectual who thought of Brazil and dedicated himself to it, a historical figure capable of co-opting a legion 
of admirers and opponents.

Keywords: Darcy Ribeiro - intellectual - Culture - Education - Politics

INTRODUÇÃO

 

O campo de estudo que pretendemos aqui mergulhar ficou conhecido como “História dos intelectuais”. 
Trata-se de uma ampla área de pesquisa que apresenta inúmeras possibilidades de analise, situada na interseção 
de diferentes esferas da historiografia, como: História Política, História Social, História das Ideias, História 
Cultural. Investigar a trajetória de um intelectual significa estudar aspectos de uma sociedade e um tempo 
histórico, haja vista que, se torna imprescindível contextualizar o personagem ao ”lugar” social ocupado por 
ele. (CORREA, Rubens 2015)

Todavia, ter o intelectual como problema da investigação exige do pesquisador um cuidado constante 
no que se refere ao distanciamento do objeto analisado. Isso quer dizer que, ao estudar personagens com 
envergaduras históricas como as de Darcy Ribeiro, é preciso que o historiador identifique o homem pode de 
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trás do “mito” para que assim, possa obter um olhar mais ampliado e critico, não deixando se envolver pelo 
“canto da sereia”. Essa nada mais é que umas das tarefas mais desafiadoras, pois figuras como Darcy possuem 
a capacidade de fascinar. Diante deste paradigma, cabem a nós, pesquisadores que somos buscáramos o 
afastamento necessário para não impactar no resultado da pesquisa.

As palavras de Bomeny denotam essa percepção, 

Eleger Darcy Ribeiro fonte de interesse e investigação acadêmica é um desafio. Se 
há um razoável consenso a respeito de Darcy é a dificuldade de tratar esta figura 
intelectual e pública sem controlar passo a passo, as muitas impressões apaixonadas, 
nada imparciais, que sempre provocou quer de seus fiéis admiradores, quer dos que 
sobre ele mantinham as maiores restrições (BOMENY, 2001, p.25).

Como tantos outros intelectuais brasileiros e até mesmo latino-americanos, Darcy Ribeiro conciliou 
durante sua vida, prática e atividade intelectual. Desta maneira, ficou conhecido por ser um homem voltado 
para a ação, que segundo Candido Alberto Gomes (2010) era um verdadeiro “construtor de sonhos na pratica”. 
Natural de Montes Claros, Minas Gerais foi sua primeira de muitas outras moradas. Nascido no ano de 1922, 
durante sua trajetória se inventou e reinventou, terminando sua vida aos 74 anos de idade, na condição de 
Senador da República e um consagrado intelectual. 

Entre os muitos depoimentos concedidos a imprensa dizia que poderia ser o melhor naquilo que 
pretendia ser, se assim direcionasse seus esforços a apenas uma área. Porém, sua inquietação e curiosidade 
aguçada fizeram com que ele se revestisse de diferentes “peles”(metáfora usada pelo próprio) com variações 
constantes. Dono de uma alma imperativa, não se contentava em ser e/ou se dedicar a um só campo do 
conhecimento, isso fez dele um homem plural e ao mesmo tempo singular, um amante do saber, um apaixonado 
pelos diferentes universos que o conhecimento o permitia alcançar. 

Como podemos perceber até o presente momento desta introdução, Darcy possuiu uma vasta formação 
intelectual, revestindo- se de diferentes roupagens: a de antropólogo, etnólogo, educador, escritor e politico. 
Em linhas gerais, o artigo não pretende dar conta de sua vasta e ousada biografia, ou se quer necessariamente 
pontuar de maneira cronológica seus tantos feitos, uma vez que, não seria próprio ao espaço que este texto 
destina. 

Em “Os intelectuais a organização da Cultura”, o pensador marxista Antonio Gramsci dizia que: “Todos 
os homens são intelectuais, poder-se-ia dizer então; mas nem todos os homens desempenham na sociedade a 
função de intelectuais” (GRAMSCI, 1982 p.7). Na esteira desta afirmação, o nosso objetivo é chamar atenção 
para as funções desempenhadas por Darcy, para isso apontaremos algumas de suas facetas, a de intelectual 
combativo, engajado, utópico, crítico e por vezes polêmico.

Dividiremos este trabalho em três etapas nas quais consideramos necessárias, a primeira dedicaremos 
a sua luta pela causa indígena e sua formação como antropólogo e etnólogo. A segunda parte, examinaremos 
o seu pensamento sociológico a partir de sua intepretação do Brasil. Por ultimo e não menos importante, sua 
trajetória como educador e politico. 

O antropólogo, etnólogo e indigenista Darcy Ribeiro

 

Darcy Ribeiro foi um homem de causas, e uma delas era a causa indígena. Tudo começou quando 
a antropologia e a etnologia entraram em sua vida. Ainda muito jovem cheio de verdades e convicções se 
revestiu no engajamento por esta pauta, se tornando uma das grandes referências na área. 

Não podemos mencionar sua trajetória como antropólogo sem antes nos referirmos a sua primeira 
experiência universitária, a de estudante de medicina. Em 1939 Darcy ingressa na Faculdade de Medicina de 
Belo Horizonte, mas logo interrompe sua formação. Em meio ao autoritarismo do Estado Novo, ousa-se em 
se tornar um ativo militante do Partido Comunista do Brasil – PCB, no qual também se afastaria nos anos 
seguintes. É neste contexto de ruptura com a medicina que as Ciências Sociais de fato entram em sua história. 
Seu engajamento político a frente do PCB e o contanto com as leituras marxistas que tivestes, podem, em certo 
grau, ser consideradas como uma das chaves explicativas que o levou a se interesse pelo campo da sociologia. 
(MATTOS, André Luís, 2007)

Uma de suas características marcantes era a inquietação, e é ela que o leva a capital paulista, quando 
de fato se torna aluno da Escola Livre de Sociologia Politica – (ELSP) no ano 1942. Na condição de estudante e 
bolsista da ELSP experimentou o que havia de melhor no campo da sociologia, passando a ter contanto com professores 
renomados que se tornaram para ele grandes referências. Pontuaremos nesta ocasião três importantes antropólogos 
decisivos em sua carreira: Donald Pierson, Herbert Baldus e  Charles Wagley. O primeiro, fundamental para o 
seu ingresso como bolsista da ELSP, quem diretamente o concedeu a bolsa de estudos. O segundo torna-se seu 
principal mentor e apoiador. E por ultimo, mas não menos relevante o norte-americano Wagley, que segundo 
o próprio Darcy foi quem possibilitou o seu primeiro contato com o mestre Anísio Teixeira. 

Nas palavras de Marc Bloch (2001) “A História é a ciência dos homens no tempo”. Nesta perspectiva, 
Darcy foi um homem de muitos tempos, portanto sua história contribui para pensarmos o Brasil em seus 
diferentes momentos. A fase em que se dedicou aos estudos em São Paulo, o país vivia um processo de grandes 
transformações que orientavam o cenário politico, marcado pelo declínio do Estado Novo e o crescimento das 
ideias democráticas motivadas por meio luta pela redemocratização. São Paulo em especial, ganhava novos 
contornos diante desta conjuntura. Deste modo, a cidade crescia a passos largos e já se apresentava como o 
principal centro econômico do país, um evidente polo cultural, além de ser considerado um grande celeiro da 
intelectualidade brasileira em virtude das universidades que abrigava, consideradas de ponta em comparação 
ao padrão universitário da época. (MATTOS, André Luis, 2007)

 É nesta atmosfera de importantes mudanças no cenário nacional e local que Darcy constrói sua vida 
acadêmica. A ELSP o forneceu o “chão teórico” para se aventurar no campo da antropologia e etnologia, 
o possibilitando se tornar o primeiro brasileiro a se envolver em pesquisa de campo. Antes dele somente 
etnólogos estrangeiros tinham realizado tal feito, entre eles podemos citar como exemplo o francês Claudes 
Lévi-Strauss em sua expedição no centro sul do Brasil, bem como seu próprio mentor, o alemão Herbert 
Baldus. 

A primeira expedição de Darcy teve como fator decisivo sua aproximação com o professor Baldus, 
que por sua vez, o indicou por intermédio de uma carta de recomendação ao Marechal Cândido Rondon, o 
ultimo já no fim de sua vida e consagrado como uma grande liderança a frente da defesa da causa indígena no 
Brasil. Contratado como “naturalista”, pelo Serviço de Proteção aos Índios- SPI, Darcy Ribeiro conduziu sua 
pioneira experiência de campo, realizada no Sul do Mato Grosso, permanecendo durante dez anos no “Brasil 
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desconhecido”. Durante esse tempo se aproximou cada vez mais da concepção de “rondoniana”, passando a 
desenvolver uma visão critica a respeito dos povos indígenas e se tornando adepto a ideologia protecionista. 
Além disso, foi capaz de reunir um estimável material etnográfico, que posteriormente serviram como base de 
suas obras, entre elas “Religião e mitologia Kadiwéu” (1950) e “Arte Kadiwéu” (1951). 

Portanto, a partir desta experiência Darcy se tornou muito mais que um etnólogo/antropólogo, mas 
também um homem comprometido com a causa indígena. Sua vivencia ao lado dos povos originários fez 
dele um pesquisador e militante, um autentico discípulo de Rondon. Os índios desde então sempre estiveram 
presentes em sua vida. Em suas palavras:

Estabeleci assim um divisor de águas, entre os que entendem que 
é possível e legítima uma posição neutra, indiferente, diante do drama indígena – o 
que me parece abominável, como seria a de um médico que não se interessasse pelos 
doentes, mas pela doença – e nós, que assumimos uma atitude de fidelidade aos povos 
que estudamos, incorporando o problema indígena na temática de nossas pesquisas como 
uma das questões cientificamente mais relevantes e humanisticamente mais frutíferas 
(RIBEIRO, 1997b, p. 156. In: MATTOS, 2007)

Os anos cinquenta configura o momento em que Darcy começa a ganhar projeção a nível nacional. 
Nesta ocasião, assume a direção da Seção de Estudos do SPI e organiza ao lado de colaboradores o “Museu 
do Índio” na capital federal – Rio de Janeiro. Em suas considerações:

O Museu do Índio foi criado por mim em 1953 como a parte visível da Seção de 
Estudos que eu dirigia no antigo Serviço de Proteção aos Índios. Ao lado das atividades 
de natureza científica e cultural, indispensáveis ao SPI, o Museu foi criado com o 
propósito específico de desmentir os preconceitos usuais que a população brasileira 
desenvolve em relação aos índios. Nesse sentido, o Museu do Índio era um órgão 
singular entre os vários museus etnográficos do mundo, que exibiam o índio como um 
ser exótico e feroz. (Darcy Ribeiro, acervo D.C 19/ 12/ 1991).

Além deste fato Darcy realiza outras relevantes expedições pelo Brasil, e é neste contexto que ao lado 
dos irmãos Claudio e Orlando Vilas-Boas elaboram o plano de criação do Parque indígena do Xingu, localizado 
no Brasil central, uma politica pública de amparo e proteção aos povos originários. Na defesa do projeto Darcy 
ressaltava o dever do Estado brasileiro em oferecer as condições necessárias aos povos indígenas, preservar 
sua cultura e demarcar seus territórios. Além das justificativas humanitárias também salientava o interesse 
cientifico sobre a região, que se mostrava intocada do ponto de vista de suas riquezas biogeográficas. 

Em tese, Arthur Orlando Caria Filho salienta que; 

A realização desse projeto beneficiou diversas tribos da região que estavam sob o 
risco de perder os seus territórios com o avanço das ocupações de terra para criar 
pastagens de gado. Além disso, e mais importante, criou um modelo de abordagem 
para a questão que tem sido até os dias de hoje o grande responsável pela recuperação 
do contingente populacional indígena e pela preservação da autonomia dos diversos grupos 
enquanto entidades étnico-culturais.2 Antes da implantação do Parque, as tribos corriam o risco 
de ficar isoladas umas das outras e de perder condições ecológicas de sobrevivência. O 
Parque Indígena do Xingu possui uma área de vinte e oito mil quilômetros quadrados 
e quatro mil habitantes, pertencentes a quatorze diferentes etnias, e a história da sua 
criação revela, sobretudo, a luta de Ribeiro e dos irmãos Villas Bôas para fazerem 

prevalecer os interesses das etnias tribais habitantes da região do Xingu. (CARIA 
FILHO, Arthur, 2013, p23)

Não podemos nos esquecer de que o projeto teve Darcy como personagem central para a sua aprovação, 
visto que, foi ele quem de fato intercedeu e apresentou ao presidente Getúlio Vargas. A apresentação do plano 
elevou a pauta indígena, que por  consequência passou a ganhar notoriedade a nível nacional. Todavia a 
concretização do projeto ocorreu em 1961 durante o Governo João Goulart, mesmo ano que Darcy venha a se 
tornar Ministro da Educação e Cultura. 

De acordo com Bomeny (2001), Darcy definia-se como intelectual, entretendo, recusava o rótulo de 
acadêmico. Como ilustra Gomes (2010,p 26), “A carreira acadêmica lhe parecia uma roupa muito apertada, 
muito sisuda, estreita e bem comportada demais”. Mesmo recusando tal titulo, é oportuno lembrar que Darcy 
contribuiu e muito para o campo cientifico brasileiro, organizou e dirigiu em meados dos anos cinquenta o 
pioneiro curso de pós-graduação em “Antropologia Cultural” do país, ministrado nas dependências do Museu 
do Índio, com o objetivo de formar novos quadros de pesquisadores na área. Além disso, torna-se neste instante 
professor contratado da Universidade do Brasil, a frente da recém-criada cadeira de Etnografia Brasileira e 
Língua Tupi da Faculdade de Filosofia. Segundo Mattos, 

Esta seria sua segunda chance de conseguir uma cátedra em antropologia, 
objetivo almejado, mas não alcançado em sua tentativa de conseguir a cadeira de 
Arthur Ramos, em 1949. Lá, como aqui, encontramos Darcy às voltas com o problema 
da conciliação entre pesquisa e docência, o que o levava, inicialmente, a ponderar a 
proposta, uma vez que se encontrava ainda incompleta a pesquisa sobre os Urubu.( 
MATTOS, 127) 

Essa foi a primeira e eterna “pele” de Darcy. A causa indígena foi uma de suas maiores motivações de 
luta por um Brasil mais justo e habitável. Durante seu percurso tornou-se o maior discípulo de Rondon, bem 
como um notório antropólogo indignado, comprometido com as ideias científicas e humanitárias. 

O pensamento Mameluco: a genealogia do Brasil 

É inegável que Darcy Ribeiro foi uma das grandes mentes que pensaram o Brasil, assim como ele 
imponentes nomes da nossa intelectualidade se dedicaram a interpretar a nossa genealogia. Citamos como 
exemplo Cai Prado Junior e sua obra “Formação do Brasil contemporâneo” (1942) , Gilberto Freire em Casa 
Grande & Senzala (1933), Sergio Buarque de Holanda em seu clássico Raízes do Brasil (1936), entre outras 
figuras e obras que apresentam em comum o empenho de entender e explicar o Brasil, cada qual com sua 
originalidade e tradição de pensamento social. 

A partir dos anos 1930 há o surgimento de grandes obras empenhadas em analisar a história do Brasil. 
Consideramos que este fato não pode se descolar do momento politico em que o país estava imerso. A década 
de trinta foi um verdadeiro caldeamento de fatos históricos, começando pelos efeitos da Revolução de 1930, o 
entusiasmo e o legado do movimento modernista, o processo de urbanização e industrialização cada vez mais 
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pujante, o surgimento e a chegada de novas ideologias, entre outros muitos acontecimentos. 

O que importa para nós é observar que os anos trinta representaram para muitos de seus contemporâneos 
o “novo”, as portas abertas para um país moderno. A efervescência da época desenvolveu uma atmosfera 
cheia de possibilidades, que por sua vez, motivou intelectuais no esforço apreenderem um diagnostico do 
Brasil e do brasileiro. Deste modo, muitos escritos que consideramos grandes clássicos da historiográfica 
foram desenvolvidos e publicados neste período. Além disso, um fato importante é que durante este momento 
ocorre à institucionalização acadêmica da sociologia no Brasil, com a criação de cursos universitários, o que 
viabilizou a pesquisa no campo das Ciências Sociais. (LIEDKE FILHO, 2005)

Darcy por sua vez foi fruto de um novo contexto, contudo, carregava muito dos anseios e o entusiasmo 
da geração que o antecedia, não é atoa que eis considerado um dos maiores discípulos do mestre Anísio 
Teixeira, um dos luminares que compunha a geração de intelectuais e educadores dos anos 30. Ao lado de 
importantes figuras, como Guerreiro Ramos, Florestan Fernandes, Celso Furtado, Costa Pinto entre outros, se 
forjava uma nova geração, essa muito marcada pela forte presença do pensamento sociológico. (BOMENY, 
2001)

A geração dos anos cinquenta, segundo Adelia Miglievich Ribeiro (2018), ganhou destaque pelo 
empenho de seus intelectuais na defesa de uma sociedade moderna e democrática. Helena Bomeny (2009) 
complementa ao dizer que eram intelectuais que tomaram para si o compromisso de encontrar soluções para 
o Brasil. Conforme elucida Enno Liedke Filho (2005), os anos cinquenta também ficaram marcados pelo 
aparecimento da proposta de uma “sociologia autentica”, vinculada a superação neocolonial, uma teoria 
militante da realidade brasileira com o objetivo de contribuir no desenvolvimento de uma consciência nacional. 

Como pontuamos, a geração que antecedia Darcy produziu imponentes obras relacionadas à formação do 
Brasil. No entanto, com respeito aos grandes clássicos, Darcy Ribeiro observava que a historiografia brasileira 
no que configura está temática, apresentava lacunas que precisavam ser preenchidas e até mesmo rediscutidas. 
Com isso, propôs nada menos que o desafio de desenhar uma nova analise explicativa do Brasil e do povo 
brasileiro. Para ele era necessário, sobretudo descolonizar a nossa narrativa historiográfica “transplantada”. 
Deste modo, pretende fornecer uma teoria da cultura capaz de dar conta da nossa realidade.  

Consideramos neste ponto “O povo Brasileiro”(1995) como a obra em que mais identificamos seu 
pensamento social. Neste livro Darcy pode desenvolver sua interpretação mais completa do Brasil, ou melhor, 
dos diferentes “Brasis” e os seus sentidos. Tal obra escrita durante sua maturidade como intelectual tinha 
por objetivo criar uma teoria geral do Brasil e da cultura brasileira. Sua ousada pretensão era desenvolver 
uma teoria capaz de dar conta da nossa realidade, de maneira clara alcançando o saber popular e não isenta 
ideologicamente. Seu desejo maior era fazer com que o Brasil encontre com si mesmo. (RIBEIRO, 1995)

Seus apontamentos sempre muito críticos e contundentes não fizeram dele um pessimista, para Darcy o Brasil 
é um país do futuro repleto de possibilidades, composto por um novo gênero humano que se deu por meio 
de uma miscigenação nunca antes vista. Em sua expressão, “Estamos nos construindo na luta para florescer 
amanhã como uma nova civilização, mestiça, tropical, orgulhosa de si mesma”. (RIBEIRO, 1995, p 332). Em 
outro momento dizia que  “surgimos da confluência, do entrechoque e do caldeamento do invasor “português 
com índios silvícolas e campineiro e com negros africanos, uns e outros aliciados como escravos.”(RIBEIRO, 
Darcy. Pág. 17)

Um ponto no qual consideramos relevante é o seu posicionamento frente ao conceito de miscigenação. 
Neste caso, seu otimismo não fez de Darcy um “freyriano” adepto da concepção da “democracia racial”. 
Pelo contrário, durante sua obra se mostrou critico o pensamento sociológico de Gilberto Freyre, de que a 
democracia racial seria a harmonia entre as matrizes étnicas, no caso do Brasil, brancos, negros e índios.  Na 
leitura social de Darcy:

(...) a democracia racial é possível, mas só é praticável conjuntamente com a 
democracia social. Ou bem há democracia para todos, ou não há democracia para 
ninguém, porque a opressão do negro condenado a dignidade de lutar da liberdade 
corresponde o opróbrio do branco posto no papel de opressor dentro de sua própria 
sociedade. 

Em linhas gerais, para Darcy é impossível falar em democracia racial a partir da realidade brasileira, 
essa, marcada pela expressiva desigualdade social em virtude do nosso passado colonial escravista. De acordo 
com sua intepretação, a formação do povo brasileiro foi forjada com base em uma gestação étnica conflituosa, 
deste modo considera a nossa miscigenação como a evidencia de uma catástrofe e não um elemento pacificador. 
Avesso a “fabula das três raças”, para ele o entrechoque de índios, brancos e negros foi altamente cruel. Desta 
maneira, enfatiza que “vivemos praticamente em um estado de guerra latente, que, por vezes, e com franqueza, 
se trona cruento, sangrento”. (1995, p, 127)

Nesta perspectiva, Darcy foi contra a ideia de que somos um país pacificado pela miscigenação, com 
isso enfatiza o caráter violento que conduziu a nossa formação como povo, seja ela por meio da violência 
sexual, bélica ou simbólica. A última, conceituada pelo francês Pierre Bourdieu como uma violência que 
se apresenta de maneira sútil, e por vezes, imperceptível, o que viabiliza a manutenção do modus apreendi, 
reproduzindo posições socialmente naturalizadas. Em “O poder simbólico” Bourdieu salienta que “Os símbolos 
são instrumentos por excelência da integração social (...), eles tornam possível o consensus acerca do sentido 
do mundo social” (BOUDIEU. 1989, p,10). 

Darcy em “O Povo Brasileiro” narra uma história marcada pela opressão, pretendendo diante desta 
narrativa contar a história através da perspectiva do colonizado e não do colonizador. Desta maneira, propôs 
por meio de seu esforço intelectual organizar novas categorias de analise e novos sentidos a outras já 
preestabelecidas. 

No desenvolvimento de sua teoria chega à conclusão que a miscigenação se desenvolveu de maneira 
progressiva devido ao fenômeno chamado de ”cunhadismo’. Segundo Darcy o “criatório de gente” se deu por 
meio de um antigo uso indígena de incorporar estranhos a sua comunidade. Em seus termos, o “cunhadismo 
consistia em lhes dar uma moça índia como esposa. Assim que ele a assumisse, estabelecia, automaticamente, 
mil laços que o aparentavam como todos os membros do grupo” (RIBEIRO, pág 63). Tal pratica antes restrita 
aos povos indígenas, passa a ser desempenhada entre colonizadores e os nativos. 

Como cada europeu posto na costa podia fazer muitíssimos desses casamentos, a 
instituição funcionava como uma forma vasta e eficaz de recrutamento de mão-de-
obra para os trabalhos pesados (...). A função do cunhadismo na sua nova inserção 
civilizatória foi fazer surgir numerosa camada de gente mestiça que efetivamente 
ocupou o Brasil. (...) Sem a prática do cunhadismo, era impraticável a criação do 
Brasil. (RIBEIRO, 1995, p. 83)
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É diante deste fato histórico que se inaugura o nosso processo civilizatório hibrido incialmente dando 
origem ao “mameluco” ou “brasilíndio”, filhos de portugueses com indígenas, e posteriormente acentuando a 
miscigenação com chegada dos negros escravizados, transplantados e desafricanizados. 

O brasilíndio como o afro-brasileiro existiam numa terra de ninguém, etnicamente 
falando, e é a partir dessa carência essencial, para livrar-se da ninguendade de não-
índios, não-europeus e não-negros, que eles se vêem forçados a criar a sua própria 
identidade étnica: a brasileira. (RIBEIRO, 1995, p 131, apud. RIBEIRO, 2011)

Como podemos observar até o presente momento Darcy interpreta o Brasil como uma sociedade 
conflituosa, violenta e dinamizada por uma cultura sincrética exoticamente tropical. Por meio de sua ótica, 
nos forjamos como uma sociedade segregada por etnias, uma feitoria escravista, voltada essencialmente ao 
mercado consumidor estrangeiro, um verdadeiro “moinho de gastar gente”. Um povo no qual seus interesses 
nunca foram levados em consideração. Um País atrasado devido ao modo de ordenação social pautada na 
escravidão, voltado para os interesses exportadores, estruturado contra os interesses do seu próprio povo. 
Nesta direção Darcy complemente que,

Não há, nunca houve, aqui um povo livre, regendo o seu destino na busca de sua 
própria prosperidade. O que houve e o que há é uma massa de trabalhadores explorada, 
humilhada e ofendida por uma minoria dominante espantosamente eficaz na formulação 
e manutenção do seu próprio projeto de prosperidade, sempre pronta a esmagar qualquer 
ameaça de reforma da ordem social vigente. (RIBEIRO. 1995. Pág.330) 

Diante deste prisma, em sua obra “O Brasil como problema” (1995) se mostra um critico assíduo 
da elite brasileira, conferindo as classes dirigentes como um dos motivos do nosso atraso e pobreza. De 
acordo com Darcy o Brasil jamais existiu para si mesmo, mas sim para servir. Parafraseando-o dizia que 
somos um povo formado para produzir pau-de-tinta para sustentar o luxo dos estrangeiros. Em outro momento 
produzimos açúcar para adoçar a boca dos europeus e ouro para enriquecê-los, sempre servindo as exigências 
e necessidades do outro, um povo que nunca foi organizado para si, uma espécie de servidão continuada. 

A empresa escravista, fundada na apropriação de seres humanos através da violência 
mais crua e da coerção permanente, exercida através dos castigos mais atrozes, atua 
como uma mó desumanizadora e deculturadora de eficácia incomparável. Submetido 
a essa compreensão, qualquer povo é desapropriado de si, deixando de ser ele próprio, 
primeiro, para ser ninguém ao ver-se reduzido a uma condição de bem semovente, 
como um animal de carga; depois, para ser outro, quando transfigurado etnicamente 
na linha consentida pelo senhor, que é a mais compatível com a preservação dos seus 
interesses. (RIBEIRO, 1995, p. 118)

 

Ademais, Darcy Ribeiro enfatiza em seus escritos a estratificação de classes como uma marca 
significativa na história do Brasil, que por sua vez, produziu a grande desigualdade que opõe e separa as 
classes ricas das pobres, somada a descriminação que recai sobre negros, índios e brancos pobres, sobretudo 
o primeiro com mais intensidade em detrimento do nosso “racismo assimilacionista”.  

Todos nós, brasileiros somos carne da carne daqueles pretos e índios supliciados. 
Todos nós brasileiros somos, por igual, a mão possessa que os suplicou. A doçura 
mais terna e crueldade mais atroz aqui se configuram para fazer de nós a gente sentida 
e sofrida que somos e a gente insensível e brutal que também somos. Descendentes 
de escravos e de senhores de escravos seremos sempre servos da magnitude destilada 
e instalada em nós, tanto pelo sentimento da dor intencionalmente produzida para 
doer mais, quanto pelo exercício da brutalidade sobre homens, sobre mulheres, sobre 
crianças convertidas em pasto de nossa fúria. (RIBEIRO, 1995, p,91)

Conforme a elucidação acima cabe a nós ressaltar que Darcy se aproxima do polemico conceito 
de “Homem Cordial” cunhado por Sergio Buarque de Holanda em “Raízes do Brasil”. Neste ponto, em 
conformidade com Sergio Buarque, afirma a nossa capacidade de ser doce, afável e ao mesmo tempo capaz 
das maiores atrocidades. 

O pensamento contestatório de Darcy nos possibilita a compreender a história do Brasil a partir do 
ponto de vista do vencidos. Ressaltamos “O povo brasileiro” por considerarmos uma obra basilar e abrangente, 
fundamental para compreender sua concepção sociológica, bem como uma leitura imprescindível para o 
entendimento do Brasil. 

O político da Educação  

A Educação e a Politica atravessou a vida de Darcy Ribeiro de maneira sincrônica. Foi durante os anos 
de 1950 que essa aventura de fato se inicia. Com o cenário politico mudando a paisagem do país, o momento 
histórico no qual estamos nos referindo permitiu elevar as esperanças ceifadas pelo autoritarismo do Estado 
Novo. Sendo assim, o período democrático possibilitou a Darcy e uma geração de intelectuais contemporâneos 
a ele, a liberdade de se engajar em projetos de relevância nacional. 

Diante desta conjuntura, se torna colaborador de um dos grandes intelectuais da época, Anísio Teixeira, 
uma das principais autoridades em educação no país, a quem Darcy se tornou seguidor e discípulo mais 
expressivo. Tão diferentes e ao mesmo tempo tão semelhantes, ousaremos a dizer que se completam Anísio e 
Darcy, um verdadeiro encontro de mentes brilhantes. O primeiro considerado um liberal-democrata, o segundo 
um homem de esquerda, trabalhista e socialista. Mesmo alinhados ideologicamente por vertentes distintas, 
foram igualmente acusados de comunista, na medida em que as forças democráticas se enfraqueciam no país. 
(GOMES 2010) 

Conforme elucida Marisa Corrêa (1988), havia neste momento uma forte aproximação das Ciências 
sociais com o campo da Educação. Neste sentido Darcy, convidado por Anísio, passa a atuar como pesquisador 
no Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais CBPE, setor vinculado ao Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais – INEP, órgão do Ministério da Educação e Cultura - MEC. O CBPE tinha por 
principio reunir intelectuais e cientistas sociais para a realização de estudos que serviam como base para a 
elaboração de politicas públicas educacionais.  Além deste objetivo, o centro era encarregado por sanar alguns 
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dos problemas enfrentados pelo INEP, como a ausência de profissionais qualificados, bem como a falta de 
rigidez burocrática. Digamos que o CBPE foi uma “vitrine” que projetou Darcy na área da educação. 

  Ao lado de seu mestre Anísio Teixeira, juntos atuaram como defensores da educação pública de 
qualidade, uma pauta levantada pelos “escolanovistas” da década de 20 e 30,  que ainda se fazia presente com 
um desafio a ser superado.  Além disso, se mostravam contrários ao modelo de ensino privado, que naquele 
momento se beneficiava de verbas publicas. Havia neste cenário uma disputa clara entre católicos privatistas 
e os renovadores, que disputavam entre si o domínio do campo educacional.

Como pontua Bomeny (2009) “O Brasil de Darcy não era um Brasil inviabilizado”. Deste modo 
acreditava nas potencialidades do seu “povo”, com isso era necessário a ele oferece-lo o direito que se tronou 
privilegio da classe dominante, uma educação para todos e de qualidade. Sua indignação e seu antielitismo 
foram uma de suas muitas características, em suas obras, entrevistas e discursos, sempre muito contundentes, 
dizia que o Brasil paga um alto preço pela elite que tem. 

Tomando como referencia Antonio Gramsci, ousaremos aqui aproxima-lo do conceito de “Intelectual 
Orgânico”, em virtude de sua ativa atuação no campo politico em detrimento dos grupos subalternos. Levando 
em consideração esta tipologia Darcy foi um intelectual com vinculação de classe, um homem de ação, que 
promoveu durante sua trajetória projetos socializantes e democráticos, motivados pela defesa de uma educação 
publica e pela causa indígena. Segundo Sameraro, na visão grasciana: 

Não importa o lugar em que o intelectual desempenha a sua função, se no partido, no 
Estado, no sindicato, nos movimentos populares, nas organizações sociais e culturais 
ou na academia. O que conta para Gramsci é a sua vinculação de classe, a relação 
democrática que o intelectual estabelece e o horizonte ético-político que descortina, 
isto é, a capacidade de promover um projeto socializador que reconheça os subjugados 
como sujeitos políticos. Nesse sentido, há em Gramsci uma relação estreita entre o 
conceito de “orgânico” e o de “ético-político”, se considerarmos que os dois remetem 
à universalização da democracia popular.(SAMERARO, Giovanni. 2016. Pág. 387)

Os anos 1960 levou a Darcy a se aproximar cada vez da temática educacional e do campo politico. Ao 
lado de Anísio realizou o seu ousado sonho de construir na nova capital federal uma “universidade necessária”, 
a Universidade de Brasília- UnB. A realização deste projeto que tinha a ambição de ser inovador, pretendia ser 
um modelo universitário que soaria como “tambor de ressonância” para outros estados do país, um verdadeiro 
polo de irradiação de cultura. A mais nova universidade possuía em seu corpo docente uma verdadeira 
constelação de grandes intelectuais, além de uma arrojada arquitetura desenhada por Oscar Niemayer, 
“uma universidade modelo”, à frente de seu tempo, inovadora, sintonizada com os ares de refundação do 
país”(BOMNENY, 2016)

Darcy passou ocupar cargos na politica institucional a partir de 1961, quando foi convidado por Hermes 
Lima a se tonar Ministro da Educação e Cultura do Governo João Goulart. Durante seu mandato presencia 
a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, uma antiga demanda de educadores 
e intelectuais da década de quarenta. Em virtude de sua qualificada administrativa a frente do MEC, no ano 
seguinte é convidado por Goulart a se torna chefe da casa civil, no qual exerceu  a chefia da pasta até o Golpe 
de 1964. É importante sublinhar, que neste momento de sua carreira, a “vertente trabalhista” passa a ganhar 
espaço em seu pensamento politico. O trabalhismo de Jango, com raízes da tradição varguista, entusiasmou 

não só Darcy, como também boa parte do campo progressista da época, o que elevou os ânimos de uma parcela 
da população, que via em Goulart uma figura capaz de realizar reformas estruturais que seriam um passo 
importante para grandes transformações do país. 

O entusiasmo e a euforia do inicio dos anos 60 se deu de maneira efêmera.  O golpe Civil-militar em 
1964 inviabilizou uma serie de projetos, entre eles estava a tão sonhada UnB, uma das instituições universitárias 
mais perseguidas durante o regime militar. Nas palavras de Darcy, “a cada vez que um politico nacionalista ou 
populista se encaminha para a revisão da institucionalidade, as classes dominantes apelam para a repressão e a 
força.” (RIBEIRO, 1995,p22) . Ademais, não é necessário aqui pontuar todo percurso que levaria a deposição 
do presidente João Goulart, neste caso deixaremos em nota a bibliografia para um compressão mais apurada 
dos fatos. 

Em vista deste acontecimento, Darcy assim como muitos intelectuais e políticos, principalmente os 
do campo progressista, foram duramente perseguidos, por serem considerados uma ameaça ao novo regime. 
Diante disso, muitos pedem asilo politico, Darcy, por sua vez, passa a se exilar no Uruguai e posteriormente 
em outros países da América- Latina como Peru, Venezuela e Chile.  Em consequência dos doze anos de exilio, 
torna-se uma figura latino-americana, atuando de maneira ativa por todos os países em que o abrigou, criando 
universidades, participando governos, circunstancia na qual o projetaria internacionalmente. É oportuno 
lembrar que, durante seus tempos de exilio Darcy também se dedicou a literatura, se revestido da “pele” de 
romancista. Nesta ocasião produziu uma serie de obras como “O mulo”, “Maíra”, a “Utopia Selvagem” e 
“Lapa Grande”. 

Sua faceta como politico ainda renderia muitos frutos. No processo de redemocratização do país, 
retorna ao Brasil e passa a se envolver ativamente a frente da politica institucional. Com o movimento de 
reorganização dos partidos políticos, ao lado de seu antigo e novo companheiro Leonel Brizola foi um dos 
fundadores do Partido Democrático Trabalhista – PDT, uma atualização da tradição politica trabalhista 
varguista, neste novo contexto foi chamado por alguns estudiosos de “socialismo moreno” ou socialismo 
em liberdade.  Nas eleições diretas de 1982, Darcy se lança como vice-governador na chapa encabeçada por 
Brizola, a campanha vitoriosa leva essas duas grandes lideranças “carismáticas” ao poder. O carisma no qual 
pontuamos aqui está relacionado com a concepção weberniana do termo, levando em consideração uma das 
facetas do conceito, que seria neste caso, o seu caráter revolucionário.

O carisma, em suas formas de manifestação supremas, rompe todas as regras de toda 
a tradição e mesmo inverte todos os conceitos de santidade. Em vez da piedade diante 
dos costumes antiquíssimos e por isso sagrados, exige o carisma a sujeição íntima 
ao nunca visto, absolutamente singular, e, portanto, divino. Neste sentido puramente 
empírico e não-valorativo, é o carisma, de fato, o poder revolucionário especificamente 
criador da história. (Weber, 1999, p. 328)

 

A frente da maquina pública Darcy se envolve em diferentes projetos, entre eles o mais expressivo 
que foi a criação dos Centros Integrados de Educação Pública – CIEPs, que se tornou a principal bandeira do 
novo governo. Os Cieps configuravam uma nova concepção de escola, diferente daquela que até então tinha 
predominado durante a história da educação brasileira, exceto a experiência de Anísio Teixeira com a “Escola 
Parque” ou “Centro Carneiro Ribeiro” na Bahia.  Na visão de Darcy a escola pública brasileira não passava de 
uma escola mentirosa e despreparada, que por sua vez produzia mais analfabetos que alfabetizados. Neste sentido, os 
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cieps pretendiam quebrar com essa logica, se apresentando como uma escola honesta e democrática. O seu objetivo era 
que as classes populares da periferia carioca tivessem acesso a uma educação de qualidade, comprometida em 
formar cidadãos e, sobretudo adaptada às demais necessidades da população brasileira. 

O projeto ambicioso e revolucionário foi alvo de diversas criticas, entre as mais comuns era entorno 
do seu alto custo de manutenção, bem como considerada por seus opositores como uma politica pública 
“populista”, classificada como “assistencialista” e “paternalista”, considerada como uma de plataforma 
estratégica para alcançar a reeleição. Em Defesa Darcy dizia que, não se tratava de um politica paternalista, 
mas sim uma “política realista, exercida por quem não deseja ver a educação das classes populares reduzida a 
mera falácia ou, o que é pior, a educação nenhum.” (Ribeiro, 1986, p. 48).

Apesar das criticas, os Cieps tornou-se a principal referencia entrono da discussão de escola em tempo 
integral. Nas palavras de Darcy;

O Ciep é uma escola que funciona das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, com 
capacidade para abrigar 1.000 alunos. (...) No bloco principal, com três andares, 
estão as salas de aula, um centro médico, a cozinha e o refeitório, além das áreas de 
apoio e recreação. No segundo bloco, fica o ginásio coberto, com sua quadra de vôlei/
basquete/ futebol de salão, arquibancada e vestiários. Esse ginásio é chamado de Salão 
Polivalente, porque também é utilizado para apresentações teatrais, shows de música, 
festas etc. No terceiro bloco, de forma octogonal, fica a biblioteca e, sobre ela, as 
moradias para alunosresidentes (Ribeiro, 1986, p. 42).

Na esteira de seus fazimentos, idealiza tempos depois a Universidade Estadual do Norte Fluminense 
– UENF, mais uma entre as tantas ousadias de Darcy. Inaugurada em 1993 em Campos dos Goitacazes, a 
primeira universidade pública da região, ganhando status de “A Universidade do Terceiro Milênio”. A UENF 
estaria voltada para a produção cientifica e tecnológica, tendo o seu principal objetivo em sanar alguns dos 
muitos problemas relacionados ao desenvolvimento do Brasil e da região em que se encontrava.  

Ainda no papel de politico se torna Senador da República pelo Rio de Janeiro e pelo PDT.  Um de 
seus projetos como parlamentar foi à elaboração da nova Lei de Diretrizes de Base da Educação, sancionada 
em 1996 e carinhosamente chamada de lei Darcy Ribeiro. No processo de aprovação da lei realça o Darcy 
articulador, eloquente e dotado de habilidades diplomáticas. Em detrimento deste projeto mobilizou aliados 
e opositores, estabeleceu alianças com diferentes seguimentos políticos que não necessariamente condiziam 
com o seu quadrante ideológico.  

Em suma, podemos notar que o tema da educação sempre foi presente em sua vida politica. Na 
condição de discípulo de Anísio Teixeira, foi um dos maiores defensores da educação pública. A frente do 
aparelho do Estado lutou pela concretização de relevantes projetos, como a Universidade de Brasília – UnB, os Centros 
Integrados de Educação Pública – CIEPs, a jovem Universidade Estadual do Norte Fluminense – UENF, entre outros 
tantos “fazimentos”. Com isso, podemos dizer que Darcy foi um construtor de instituições inovadoras e sua 
organicidade fez dele um homem de ideias e praticas, um intelectual/ator movido por paixões. 

Darcy durante sua vida defendeu o “fazer politica”, via no campo politico um espaço estratégico que 
deveria ser ocupado e disputado. Em suas palavras dizia, “Faço política e faço ciência movido por razões 
éticas e por um fundo patriotismo” (Ribeiro, 1995, p. 17). Durante toda sua trajetória a serviço da politica 

institucional, sempre deixou em evidencia seu compromisso com o Brasil e com o povo brasileiro. 

Considerações Finais 

Por fim, buscamos por intermédio deste trabalho, revelar algumas das “peles” revestidas por Darcy 
Ribeiro durante sua trajetória, um homem que segundo Antônio Candido, foi capaz de “vivier muitas vidas 
numa só”. Apresentamos aqui, o jovem antropólogo alcançando sua vida profissional, um defensor da causa 
indígena e da educação pública, um expressivo discípulo de Marechal Rondon e Anísio Teixeira. Também vimos aqui, 
um homem inquieto, um eterno indignado com as injustiças sócias produzidas pela sociedade brasileira. Definir Darcy 
não é tarefa fácil. Neste ponto, Eduardo Galeano ousou em descreve-lo como “ toda Amazônia num metro 
quadrado”, talvez essa expressão seja a que melhor o define.

Observamos na terceira parte do artigo, que a politica entra em sua vida durante o seu processo de 
maturidade como intelectual. No papel de homem publico considerava o campo da politica partidária como 
um meio necessário e estratégico para defender as suas causas e edificar suas utopias, fazendo com que ele 
confrontasse por vezes as restrições histórico-estruturas limitadas pelas instituições. Com o fim de sua vida, 
deixa um legado, e cabe a nós pesquisadores resgatar sua história de vida, bem como seus tantos escritos, que 
contribuem de maneira significativa para uma autoconsciência nacional. 
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