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ENUNCIADO deste ensaio leva, num semblante
algo enfático, uma intenção de rigor. Eu quisera enfrentar as grandes realidades históricas, que se chamam
Portugal e Brasil, de modo a delimitá-las na própria
intimidade, e logo na conexão em que se encontram
no Mundo. A situação que lhes dei e que exprime por
"o processo da história universal" pode parecer redundante. Todas as nações do Ocidente entram necessariamente em tal processo. Acontece porém que o modo
como nele se inserem e a intensidade com que o ativam variam em razão das suas posições iniciais no
nexo do suceder.
A história não é universal por virtude da área do
globo, senão por uma intencionalidade integrante do
homem como ser de razão e de ânimo, erigido no
quadro natural para o dominar e vencer. De certo, a
força histórica, no sentido que toma no Ocidente, dilata
o espaço habitável- e a área do domínio dos meios, a
ponto de podermos ver a humanidade ocidental metaforicamente, como uma mancha oleosa que embebe gradualmente o âmbito da Terra. Bem pode a Ásia, berço
de grandes civilizações sedantes e até hoje incomovíveis
para lá da tangente européia, mostrar indiferença à
expansão e impermeabilidade ao alheio, que sempre o
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sentido do Ocidente, de fundo e raiz eurásica, a cita,
cerca e provoca.
Mas a universalidade da história ocidental não
está imediatamente no seu tropismo ubíquo, na extensibilidade geográfica de um plano e ordem do mundo,
senão no propósito de uma edificação do homem segundo um espírito triunfante da extensão e da resistência. Enquanto o Oriental, dos cimos espirituais do
budismo, desenvolve uma técnica psíquica ao serviço
da negação da vontade, conduzindo o ânimo inerte
ao limiar de uma natureza que, assim, não tem mais
com que o solicite e empraze, o Ocidental faz consistir
todo o seu programa histórico na provocação da natureza por uma técnica adequada, que a transforma e
deriva, — técnica preludiada pelos gregos na visão
cosmológica do mundo, favorecida por Roma no plano
do domínio extensível e no fomento correspondente
(colônias, conquistas, municípios, federações — vias,
marcos, termas, arenas, templos), técnica ensaiada pelo
mundo medieval de visão biomórfica e vontade sacroimperial (mundo já técnico-inventivo lá pelos séculos
.XI-XII): enfim técnica pura, mecânico-formal, com a
Europa do alvor da era moderna, que o século XVÍI
desentranhou em poderio material, surto econômico e
apetite de organização total do globo.
Trocando a fluidez abreviada da síntese históricodescritiva por mera dialética figurativa de tópicos poderemos dizer que, enquanto o Oriental acalma cs
seus apetites excavando a sua humanidade na fusão
aquiescenie ao mundo em torno, o Ocidental obedecelhes, prccurando-lhes satisfação e acalmia no quadro da

natureza, que racionaliza, doma e vai gastando. Assim
se compreende que a China e a índia, focos de civilizações poderosas, as tenham estàticamente criado, afundado e refeito sem verdadeiro ritmo histórico porque
sem movimento, enquanto que as culturas ocidentais
se sucedem diversificando-se emovendo-se : Ásia anterior e Egipto, Grécia, Roma, Europa medieval, Europa
moderna e América. Como notou Jaspers, a aparente
exceção ocidental do Egito e da Babilônia, submersos
nas ruínas imponentes da sua imobilidade, não os
irmana com todo o processo chino e índio, que lhes
sobrevive até o ocaso oriental do século XVII, mas
apenas com o decurso da China primitiva e da índia
do terceiro milênio.
A história universal não é, pois, a mera coleção
das grandes culturas humanas retrospectivamente abarcadas, com os seus estancamentos, hiatos, arritmias,
paralelismos, com aniquilamentos aqui e recursos acolá,
em manchas humanas muitas vezes incomunicantes e
a desconcertantes níveis de maturação e de consciência.
Antes a sentimos (porque história é missão) como a
linha temporal em que os homens se transmitem as
próprias criações com ânimo de quem coopera em
destino que os empolga e transcende. E' nesse sentido
que o Europeu, hoje ampliado ao novo homem Ocidental, é o agente histórico por excelência, e o ideal euroocidental de vida intensiva e dominiosa o fermento da
massa humana, seja qual for o conteúdo cultural que o
provável afluxo das imensas populações asiáticas venha
a dar ao futuro.
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E, aqui, cabe a pergunta: Na vasta articulação das
forças históricas agentes — universalizantes, unitivas
-— que inserção tem Portugal ? como se articula o
Brasil ? E, dada a relação histórico-genética entre o
primeiro e o segundo, como funcionarão ambos no
processo da história universal ? Indiferentemente associados com todas as nações do concerto, ou necessariamente empenhados num nexo privativo e premente,
sem c qual não possam levar a toda a extensão do
processo mundial suas distintas forças ?
Se repararmos que o Ocidente histórico — praticamente Europa e América — não conhece nações que
não tenham provindo de corpos históricos anteriores,
concluiremos que o problema da atual articulação das
nações no processo universal, sob o ponto de vista
da autonomia e da originalidade das forças (que não
do mero poder material estatal) se subsume no problema preliminar das origens. E, assim, nos surgem dois
tipos genético nacionais relevantes. Um, é o tipo europeu da nação mais ou menos vetusta, em que predomina a de surto medieval a níveis temporais diversos.
O grau a que chamarei de "natividade", aproveitando
os conceitos reativos de nativismo e xenofobia, depende da intensidade do processo interno de fusão ou conciliação das pluralidades étnicas, originárias em todas
eías. Historicamente, a nota genealógica da comunidade de sangue, cede ao conato dos fins e do pacto, à
língua co-herdada ou triunfante no processo histórico
peculiar forçoso, à solidariedade interna de fato, na
economia e na defesa contra os inimigos maiores (sen6

do o menor a variedade co-nacional aglutinante ou impositiva), enfim a essa espécie de "sagesse" que nasce
dos fatos consumados na esplêndida evidência de um
destino conveniente e inevitado. Penso, nomeadamente,
na posição dos escoceses no que hoje chamamos a
Inglaterra, na dos catalães em Espanha, na dos flamengos na Bélgica; em grau mais tênue, porventura,
na dos bávaros na Alemanha ou mesmo dos bretões
em França.
Não há uma só nação européia soberana que
possa reivindicar uma unidade étnica inicial absoluta
Todas surgiram de fatores históricos operantes sobre
o plexo indo-europeu ou árico migrado, plexo que recobriu a avançada continental eurásica combinando-se
diversamente com camadas humanas indígenas ou
ocupando espaços mais ou menos ermos e estranhos
a uma intermitente e delével cobertura pré-histórica.
Na quase contemporanidade a que Jaspers chama o
"tempo-eixo", e que decorre entre os anos 800 e 200 antes
de Cristo, vivem Confúcio e Lao-Tsé na China; na
índia, Buda; Zaratustra no Irão; os Profetas na Palestina; na Grécia, Homero, os Filósofos e os Trágicos.
Nestes quase contemporâneos, que se ignoram uns aos
outros, só os Hebreus e os Gregos importam à futura
unidade diversificada do Ocidente, ou seja ao germe
do plano universal do mundo. O monoteismo javético
leva no messianismo a semente da mensagem cristã,
que, alargada aos gentios, proclama a unidade humana
desde a Criação ao Juízo Final. A razão helênica, pensando o mundo como cosmos e o homem como autonomia, erige o "logos" contra o mito, e o indivíduo em
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frente da solidariedade comunal espessa e indiferenciada. O homem torna-se definitivamente espiritual, a
existência dinâmica e problemática. A história, dotada
de noética propulsão, só pede um dínanio que a arranque da esplêndida contemplação e da ideal correspondência do seu meio milênio axial. Esse dínamo,
postado a Ocidente, é o Império Romano logificado
pela Grécia e comovido pelo Cristianismo.
Do seu impulso sobre a orla européia das civilizações arcaicas e dos povos de fresco lançados do
interior aos extremos do continente provirão as nações
modernas, que, pela riqueza do enlace entre velhíssimas culturas autóctones com o mundo greco-romano
cedo cristianizado, reivindicam para si a historicidade
matriz, a prioridade civilizadora. Logo, porém, a ramificação árica inicial, cimento humano da história, transtorna e fragmenta as pretensões regionais européias
ao soíene comando do futuro. Se os Latinos se jactam
do veículo da razão helênioa e do primado da BoaNova, os Germanos alegam a frescura do seu ímpeto
bióico, que rapidamente assimilou a sabedoria mediterrânea combinando-a em felizes proporções com
os seus livres esquemas comunais e o seu alto poder
intelectual e instintivo. Os Eslavos, a que Bizâncio
passou o helenismo e o Evangelho, arrogam-se igual
frescura étnica, a vocação do absoluto e o impulso
ecumênico que os volve atentos e diretos à Ásia, que
os outros europeus tenteiam num vasto e precário
circuito.
Não faltam assim motivos para que as nações que
se sentem a nata do humano e a flor da história tenham

de ceder mutuamente, nisto ou naquilo, um cetro que
mão alguma, a não ser a mão utópica e simbólicoespiritual do Ocidente, pode afinal empunhar. Porque
o drama, a sublimidade do nosso destino está ern que
a razão histórica não elegeu- uma estirpe que aclamasse rainha do mundo e educadora da humanidade, senão
que é ela mesma processo ou devir universal, que a
todos os povos empenha e a nenhum descarrega e
sublima.
Na conduta, porém, da ação histórica ao longe
de cerca de mil anos de mundo lavrado e assunto, não
há dúvida de que, até há pouco mais de um século,
foram as nações européias a direção e o ímpeto. Há
menos de meio milênio, frente a elas e por algumas
delas lançados, erguem-se os fundamentos, e já em
nosso tempo os alçados de um novo tipo de nações
historicamente intensivas, dotadas de um poder de
propulsão e de uma virtualidade de incremento que
as suas primeiras grandes realizações mal deixam entrever. São as nações americanas.
Não as caracteriza, como às outras, esse traço
quase ou mais que rnilenário de perpetuação que se
entronca na profundidade do "tempo-eixo" sem deslocação ou colapso das comunidades humanas que a
vivem. Enquanto as nações européias têm como lei
espiritual a contínua referência à troncaüdade caseira
do mundo antigo e cristão, que as alenta e comove à
pressão do futuro, as nações americanas estabelecem
a sua legalidade sob um imperativo adâmico, que as
convida a sentirem-se sem ascendência efetiva, filhas
do querer singular no solo privativo, obras de uma
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confluência humana que a Europa, por assim dizer,
apenas disparou, e que um espaço continental apenas
polvilhado de uma humanidade primitiva e de duas
grandes civilizações tardias e efêmeras, — a Incaica e
a Azteca, — e no mais inteiramente apartado, virgem,
novo, — informou e está fundindo com a cumplicidade de um tempo histórico sui éeneris: Pois ao contrário do tempo histórico europeu, horizontalmente
processivo, o tempo americano opera em campo estrangeiro e originalmente atrativo e integrante.
Este modo de sentimento das nações americanas
parece todavia mais circunstancial que profundo. E*
a sua maneira tática de afirmação e de plano. Para
conduzir livremente a sua própria existência, a América
tem de construir o seu ser histórico como autodeterminado e comovido desde o íntimo. Há pouco mais de um
século emancipada da tutela da Europa, a América
responde à sobrevivência do sentimento e do ademã
paternal do velho continente com a sua mocidade livre
e autônoma, a sua força ingente, o seu perfil tenso que
já abre uma larga incisão mundial no futuro. E pode
dizer-se que se a inquietação européia é feita do peso
de um passado que o presente já não tem a quem
verdadeiramente transmitir, bem como tecida da angústia em que tem de a si própria conservar-se, a
inquietação americana é premida pelo excesso virtuai
de um futuro para o qual não extrai da sua memória
histórica estrita todo o assento e firmeza que lhe quisera dar.
Ora, parece que esta inquietude americana diminui à medida que, dispensada de reagir ad-micamente
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à pretensão européia avoenga, já hoje confinada aos
resíduos do orgulho histórico e a um excesso de consciência normativa dos fins ocidentais pelos dois continentes repartidos, a América pode aceitar, — para
não dizer "sofrer" — a porção de Europa que leva
necessariamente em si mesma: a Europa que é ela
própria em sentido último espiritual. E é neste sraíus
animi — resignação européia ao processo genético cumprido, à vontade americano no processo histórico-universal em aberto — que creio poder formular-se com
inteira objetividade e passional isenção o problema da
conexão Portugal-Brasil no mundo.
As nações americanas surgem à consciência européia, assumida por Espanha, Portugal, Inglaterra e França, como fundações da Europa num novo continente. A
ampliação geográfica traduz-se na vivência da "descoberta", que Espanha e Portugal reivindicam a justo
título com a concorrência de um navegador italiano
que hipertrofiou o seu prenome no topônimo geral do
que se chamou nuclearmente as índias Ocidentais.
Mas a designação "Novo Mundo" leva algo mais que
a expressão de uma realidade geográfica nova. Descobrimos-lhe, primeiro, uma nota de admiração e empolgamento pelo acréscimo ingente dos velhos continentes conhecidos, e logo o prenuncio da própria dilatação do plano humano do homem. O êxodo puritano
que caracterizou a ocupação e o colonato da Nortamérica oriental eximiu a América Inglesa do perfil
de domínio europeu, pelo menos no complexo de
paternidade histórica arrogante e desvanecida que a
consciência de descobrimento acentuou nos Portugueses
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e a de descobrimento e conquista cunhou nos Espanhóis. O passo das Rochosas e o "rush" minerador
de desbravamento do Far West, aberto em meado do
século XIX a todo o arribadiço, contribuíram para
tornar por assirn dizer cosmopolita uma América do~
minialmente antípoda da sua efêmera lei de Monroe.
Assim, os futuros Estados Unidos, sem deixarem de ter
o vínculo anglo-saxão, puderam constituir-se como uma
autêntica federação mais ou menos empírica de núcleos
ocasionais de primeiros ocupantes, que arvoravam o
desígnio de continuar na nova terra o programa de
vida herdado na proveniência. A virgindade do novo
meio, a sua telúrica grandeza, o isolamento forçoso dos
lugares naturais e constritivos dos exientes como que
prometiam um Gênesis de novo tipo, em que o Criador
liberava o homem no próprio Jardim das Delícias,
dispensando-o da prova da serpente e da espada arcangélica. Milton parecia escrever o Paraíso Restaurado
para os dissidentes britânicos transferidos de margem
no mar alto. Se falhou o plano Villegagnon-Coligny
de uma França Antártica que fosse a lareira dos
huguenotes, o Canadá foi, em parte, "Nova França" na
América. Nassau perdeu, é certo, a partida de um
Recife Mauritzstadt para católicos e calvinistas, dando
ao Pernambuco heróico de André Vidal de Negreiros
e de João Fernandes Vieira a mística nativista de um
"a eles, que são herejes!" Mas algo de "Nova Holanda"
passou mais que à Guiana neerlandesa, demorando no
corpo do Brasil como germe de fausto e ardor científico. E, enfim, Nova Inglaterra significou indife-

rentemente comunidade morai transplantada e homem
novo na terra nova.
Embora o sentimento de fundação a distância e
de transmigração européia venha informar os alvores
de toda a América, a verdade é que comanda mais
livremente a do Norte que a do Sul. O gênio inglês,
religiosamente reduzido à configuração do próprio
ethos, eticamente fechado e destituído de consciência
histórica impositiva, sem o sentido heróico da dádiva
de sangue e da rude expectativa da homenagem correspondente, prático no trato e indiferente ao império
político e militar, facilita o que parece ser, grosso modo,
a primeira lei do ânimo estrutural de Nortamérica.
Assim, os Estados Unidos como que puderam esperar
a hora da densidade humana no seu imenso território,
a fim de se constituírem realmente em nação, sobre a
relação entre um mínimo de constância no solo e na
sociedade e um sistema plástico de fins, meios de trabalho e liberdade. Não será este um status privativo
da América do Norte secular, senão um status americano-universal que as circunstâncias históricas do Norte
do continente permitiram aí realizar com mais nitidez
e folgura.
O orbe espanhol da Amériaa apresenta-se de início,
pelo contrário, como um campo de abordagem seguida
de correria e de conquista. Em vez do êxodo anglo-saxônio, que se traduz em inconformidade ou vencimento na metrópole acompanhado de protesto e de
plano de vida alhures, os "conquistadores" espanhóis
são o cavaleiro e o "andariego" que mudam de área
sem terem mudado de vinculação ética. Há, quando
— 13
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muito, na conquista das índias Ocidentais pelos Espanhóis, um transfert da dignidade e missão da cavalaria
do herói eastelar hidalgo ao porqueiro estremenho que
nasce das próprias façanhas, numa lejania que doura
o brasão e a carga de retorno. . . Como justificação do
espaço e da humanidade depredados na terra nova e
alheia está a afronta gentílica e animista do índio ao
Cristão, a monstruosidade megalítica e sacrificial do
Azteca e do Inca, o paradoxo das calçadas e estátuas
de oiro aos demônios das vertentes dos Andes e das
Amazonas de Orellana, enquanto o Deus vivo, que
teve o templo de Salomão e que foi reconciliado com
os ícones, bem merecia aquele oiro e muito mais!. . .
Das campanhas do México e do Peru aos estabelecimentos mineradores e aos seus tímidos anexos pecuárias e culturais vai o passo histórico do ethos
heróico castelhano ao ethos espanhol dos fundos da
frustrada monarquia universal. E' deste que irrompem
lentamente, sempre ilaqueados pela política de índias de
Sevilha e pela matrícula de Cádis, o colono e o caudilho espanhol sul-americanos, cuja grandeza de agentes
históricos humanizantes avulta na ingrata medida em
que lutam com um estalão de heroísmo arcaico e por
isso mesmo paroxístico.
O caráter primacial dos ocupantes coloniais espanhóis, portugueses e ingleses da América não pode ser
historicamente contraditado pela preexistência de
outra humanidade neste solo. O índio primitivo não
tem história, no sentido de um espírito que se descobre, se erige em razão e supera no tempo o nível da
vitalidade. Se o ânimo agudo que o dota e que a taba
H

converte em feitiçaria, em astúcia pré-histórica e na
cerâmica marajoara como único produto cultural, o
índio seria praticamente natureza. Assim, não foi
tanto a crueldade e a avidez do emboaba que o dizimaram, senão a sua resistência ou relutância à vida
histórica que, apesar da original e humaníssima tentativa dos padres peninsulares das missões e das reduções e da ingenuidade filogenética dos Bacharéis
de Cananéia, dos Caramurus, dos Joões Ramalho e dos
Martins Moreno, como que empenhados em restituir
as cores dos pigmentos à unidade das vésperas do Dilúvio, ou reflui às selvas, onde talvez nem Tarzan
feche os olhos ao último como a um p a i . . . O branco
indianizou-se; o índio recebeu muitas vezes o branco
como os carijós de Curitiba à gente de Martin Afonso:
a ponta de zagaia. . . Mas se o índio insistiu, como
povo, num a-historicismo incomovível, a sua humanidade anímica coloriu a humanidade espiritual de uma parte da vaga humfina que a história lhe lançou às praias,
Muito mais do que o sangue, deu-lhe o segredo da pobre
condição humana tal como seria nos fundos da idade
prometeica: abriu ao europeu oriundo do "tempo-eixo"
a visão, para ele quase apocalíptica, de uma humanidade primigênea, desde o tupi ingênuo, acocorado e manso,
com a sua canoa de palha e as suas mulheres oleiras
que Anchieta partejava, ao tapuia hostil, sem rede nem
culturas, ao guaiacuru ginete, sanguinário e pastor.
Os Caminhas e os Gandavos hão-de exprimir
esse espanto já como quem compreende. Os Padres
traçarão a cartilha da "língua geral", esse doce tupi
que dará os nomes aos rios, aos frutos, às coisas do
15

mistério e do tabu. As índias, enfim, darão ao português alvoroçado e genésico o sacrifício conubial que
a poesia romântica brasileira exumará das tabas, ensinando à Europa os gestos da Paraguaçu baiana, da
pernambucana Arco-Verde, da Tibiriçá paulista.
<Mas tudo isto, se já é América esteme, ainda o
é como contraste e pura citação do espírito europeu
que se dilata. A originalidade americana, a sua autoctonia vai-se forjar neste encontro do mensageiro do
berço oriental do homem, do filho do Deus profético e
da razão helênica na sua processiva e lenta deslocação
para as terras da tarde: Essa marcha do espírito é
a da história. Esse alto dos tempos modernos abre
porventura o campo da verdadeira história universal,
isto é: da ação humana em que já não há perclusões,
tréguas, neutralidades, pois que, frustradas as distâncias, o homem já não tem para onde fugir. É no
limiar desse mundo incitante e tremendo que o avião
da Era técnica acaba de nos deixlar, com uma rudeza
bem diferente do balouço das naus de Cabral. . .
E', pelo menos, curioso que o nome deste gigantesco país, mais do que meia Sul-América, tenha escapado, tanto ao estilo de designação indígena, do tipo
"Guiana", "Peru", "Chile", "Paraguai", como à pretensão batismal européia ou europeizante do tipo "América", "Cisplatina", "Bolívia", "Colômbia", "Venezuela".
A invocação "Vera Cruz" ficou-lhe como um preito
de marinheiros comovidos e ajoelhados diante da Serra
do Mar. E "Brasil" se chama o país, do ponto de vista
do emboaba. "Brasil", ou seja: aquilo que interessava
ao forasteiro, a matéria-prima rubra, purpurígena, que
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desiludiu Vespucci cúpido do mito do metal, mas bastou
a Fernando de Noronha para firmar contrato régio
e aconselhar a terra como boa para lar de cristãosnovos, — quer dizer: lugar de êxodo, Nova Europa,
Terra de Promissão.
A três anos do "adiamento" português e até à
expedição de Martim Afonso de Sousa, desde o Cabo
Frio ao de S. Roque a costa brasílica fica aberta ao
corso europeu de Dieppe, de Saint-Malo, de San Lúcar,
da Corunha, do Porto, de Lisboa, numa prefiguração
da franquia portuária que o Rei português do Brasil
referendará por previdência trezentos anos depois, mal
chegou à Bahia. E' a "terra de todos", ainda sern rei
nem roque, a que três séculos de um senhorio protetor e
exator do colono, do missionário e do indígena não conseguirão fechar a sete chaves a porta ao judeu estranhado, ao francês, ao holandês, ao forâneo, e a que o IV e
V séculos, já totalmente brasileiros na consciência e no
poder, regularão a universalidade do acesso a da compartilha ao ritmo da fixação do tipo nacional suserano
e legitimamente absorptor.
Quando o pau-brasil gecar como estímulo de abordagem e de trato, cansado Fernando de Noronha e
empobrecido na sua ilha, o açúcar e o algodão fixarão a zona praieira do Brasil, abrindo as primeiras
picadas para o entranhamento no sertão. Mas se
Martim Afonso põe termo à terra aberta a todos na
sua fase corsária e fortuita, tem um sócio holandês
para montar o engenho, em S. Vicente, como Duarte
Coelho atrai a Pernambuco os judeus dinheirosos e
apátridas. A própria colonização estritamente portu— 17

guêsa dos primeiros tempos brasileiros obedece ao
princípio necessariamente aristocrático dos colonos responsáveis pelos meios da ocupação. Daí se segue que.
quando não regia o princípio da porta-aberta, em sentido internacional, predominava o pulso livre de tipo
gregário e contratual. Da carta donatária, semi-feudal,
das capitanias repartidas às léguas encabeçadas em
próceres (no caso de João de Barros, o mecenas parecia que dava um rico tinteiro ao seu asiático apologista), vingaram apenas duas dadas. E quando Tome
de Sousa surge em 1549 com o primeiro bastão do mando, não encontra mais que duas feitorias de açúcar nos
mundos e fundos projetados. Todos negoceiam, e a um
tal ponto que, na terra abundante e cálida, que a si
mesma se tem por amiga do ócio, uma das palavras-bordões será "negócio", o vocábulo que o português de Portugal apreenderá cedo como típico de mentalidade brasileira, mesmo quando já translato a situações cie sentido em que o trato e o lucro faltam. De certo, o
senhor-de-engenho tardio, desde a guerra holandesa à
Abolição, será um rendeiro ocioso, inimigo nato do
"marinheiro", do "maroto" e do "mascate". Mas,
mesmo quando provenha de estirpes reiaóis aristocráticas, como as grandes famílias de Pernambuco à
Paraíba, a base dominial não lhe vem de urna concessão
beneficiária pura, senão do crédito e esforço do avô
que instala o trapiche ou do que encomenda cilindros
para triturar a cana. Os sucessores intermédios, sedentes na "casa grande", tiveram sempre que olhar ao
preço do braço e mantê-lo como fundo de reserva.
Se o congo, o angola, o guiné custavam in loco ao
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negreiro um pouco de búzio da Bahia ou três rolos
de fumo sem valor, o senhor-de-engenho tinha de dar
por ele 150 ou mesmo 200 réis de contado. Tudo isso
era trato; e se o latifundiário execrava o judeu ou o
pequeno reinol astuto e móvel, era sobretudo porque
a margem de negócio dele, fazendeiro sedentário, se
achava cerceada pelo ritmo da monocultura.
Assim a ocupação do Brasil se configura com uma
empresa radicalmente democrática, rasando a todos de
início pelo nível do esforço e do ousar. Nem os
senhores-de-engenho formam uma aristocracia possidente antes que o tempo tenha consolidado os domínios
diversamente adquiridos. A estirpe, no Brasil, reconhece-se pela área do domínio, não pelo título deste ou
por livros de armeiro-mor. O reinol expedito e sem
meios nem todo ele fica a arranhar no litoral, como os
caranguejos dia metáfora de Fr. Vicente do Salvador,
o homem que viu o Brasil como a "harpa" das grandes
harmonias. Como não pode riscar limites de fazenda
nas abas da Bahia ou Pernambuco, o pequeno reinol
faz-se sertanejo, ergue a choçfe de embira ou de timbó
como o índio, fortifica-se em paliçada, moqueia a carne
da vacada e come mandioca na cuia, rodeado de balaios e tinelos, faz-se canoeiro em busca dos rios que
parecem não ter cabeceiras.
Dentro em pouco o algodão povoa o sertão baiano,
como o açúcar da Madeira povoara a orla marítima
e a primeira inflexão das picadas ensinadas pelo índio.
Com o primeiro gado trazido de Cabo Verde, Garcia
de Ávila levanta a torre senhorial do Brasil, como
as famílias neo-godas do Portugal leonês e borgonhês
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erguiam as suas "honras" no Entre-Douro-e-Minho
ermado. Na Europa, porém, o couto e a póvoa brotavam em terra que, desde as civilizações dolménica e
castreja, conhecera uma humanidade densa e cultivadora, apenas perturbada pelos choques das múltiplas migrações. Ao passo que o Nordeste brasileiro
se defendia do índio com a desolação da caatinga, e
apenas o rio S. Francisco se polvilhara de gente como
o espectro magnético se coroa de areia fina.
Se o índio americaniza o europeu, é só corno
quem descerra a ponta do véu que encobre uma natureza recelada e profunda. A sua civilização não tem
espírito: tem vitalidade e ânimo. O próprio tupi canoeiro e cultivador não oferece mais do que uma
superestrutura comunitária destinada a garantir uma
vida versátil, assente na guerra, na preia e no animismo, sugestivamente doce mas perigosamente enleante.
Levado ao engenho, que é técnico e fixador, tirânico
e monótono como a água ritmada na roda e a baba
gorgolante do melaço, o índio enviesa-se, interrompe o
trabalho, vê demônios nas coisas, abre os olhos do
branco para as relações furtivas entre os bichos, as
plantas, a doença, a morte, o amanhã. Os padres têm
que tomá-lo à sua conta como a um menino eterno,
e só explorando habilmente o seu instinto mitomórfico
e a sua candura sem palavra conseguirão reduzi-lo um
tanto e servir-se dele como de um mundo menos telúrico que entreabre e ensina o outro mundo, uma natureza falada que abre as portas à natureza bruta.
Compreende-se a ternura sem nome que toma o
brasileiro ao tocar na fonte da sua intimidade com a
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terra pátria, que é o índio. Desde os épicos portuguêsmente arcadizantes do Uruguai e do Caramuru, desde
a Lindóia de José Basílio da Gama e da Moema de
Durão a I-Juca-Pirama, Marabá, Iracema e Ubirajara,
com passo a Cobra Norato, a Macunaima, a todos os
"destellos" poéticos e .novelísticos da grande geração
literária contemporânea, o indianismo é o fundo mítico
da poesia brasileira. O veio negro de uma tradição
doméstica reforçará esse pecúlio poiético, esse trasmundo heróico sobre o qual se desenvolve a temática
literária do Brasil com as infinitas variedades da
morfologia social e histórica — caboclo, cafuso, mameluco, emboaba, mulato — seringueiro, vaqueiro, jagunço,
garimpeiro, bandeirante, gaúcho. . .
Mas o índio e o africano ficarão sempre para o
Brasil, núcleo ocidental humano: o primeiro como o
iniciador forçoso no mistério da terra espessa, já presente à arribada de Cabral como amostra natural e
esculca tímido, presente ao holocausto de Anchieta
como converso e desertor, à ambição de Vieira como
batedor e catecúmeno; o segundo, como o aliado do trabalho e da criação, o manso moderador da cobiça e
do ascetismo, o pai-joão e a mãe-preta, a mucama, a
memória, a paciência, a saudade. A grandeza do
Brasil rniscigênio (não tanto como ele mesmo se crê)
reside nesse fundo sentimento a que chamarei de recuperação humana, que tende a integrar e converter
no seu indeclinável programa de homem histórico,
ocidental, oriundo do "tempo-eixo" através de Roma e
de Portugal, dois povos primitivos, a-históricos, que o
ajudaram a fazer-se povo novo e a constituir-se nação.
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Porque teve de recalcar, mais que assimilar o índio,
o brasileiro converte o esbulho forçoso em ativo remorso, e poetiza. Quem sabe se o tupi-guarani, humanamente fresco como a solidão da terra, lhe não
apontava o caminho de uma vida à tangente natural
(que ele não realizou), — qualquer coisa como a fundura intemporal das grandes civilizações asiáticas, de
cujas vizinhanças mongóis teria chegado o ameríndio?
Se nesta pseudo-pergunta entra logo o rebate da sua
responsabilidade ocidental cristã, o brasileiro lembra-se
talvez de que os próprios padres da Península pareciam
admitir e tentar esse enlace euro-índio na medida em
que se opunham tenazmente à fúria esclavagista de
emboabas e de mascates, os quais, em sua cobiça e
inquietude, se revelavam os genuínos agentes do europeu que concebe o mundo como máquina, plano e
urgência. Os padres zelavam, certamente, com a pureza de sangue o estremar de nativos e adventícios.
Mas não se lhes devia a eles o prodígio de equilíbrio,
o pedagógico compromisso entre a transcendência cristã e o animismo ameríndio, entre o símbolo e o feitiço,
o carisma e o tabu? E o Brasil mameluco parece
responder: "Talvez. .."
Mas o Btfasil íntegro, produto da história universal em quatro séculos e meio de uma evolução
de um núcleo português transmigrado e sempre refrescado de europeus, sem repudiar a mancha intermitente dos seus cabelos escuros e dos seus olhos de
amêndoa sabe que ia taba e o bangüê não são a estruturja do seu habitai, nem a vida nômade e naturista o
modo do seu destino. Um século de cidades tentá22 —

culos e de ruralização policultural, de indústria florescente e de espiritualidade intensiva lhe lembra que o tacape, os bodoques, o dormir à fogueira, a paliçada, e até
a música enervante de maracás e de borés, serão cada
vez mais a miragem sumida no seu horizonte histórico, a ilha silvícola recuada no crepúsculo humano
inevitável das raças fiéis à ucronia.
Mas a história não é retilínea nem conseqüente.
Instala os contrastes, deixa-os desenvolver, harmoniza,
separa, recompõe. Já a Abolição não visa os métodos de
ocupação e do povoamento português senão na medida
em que uma sociedade fundiária e patriarcalmente brasileira os continua contra o interesse de outra sociedade
urbana, laborista, virtualmente rural se lhe dessem os
meios do trabalho no movimento e na liberdade. E circunstância mais singular ainda! — a mesma Abolição, que afinal feria de morte um troço vital do Brasil,
vai funcionar não só a favor do ressurto nacional implacável com quem ficar pelo caminho, mas em benefício indireto desse mesmo Portugal que, pelos seus
funcionários do Reino Unido e "gabinetes secretos" do
Império, fomentou, por um lado, o progressismo brasileiro da escola do Conde de Linhares, e, por outro,
tentou consumar o usufruto colonial escravocrata, que
apenas mudara no estatuto civil dos donos. O mesmo
Portugal que, pelos seus marotos e mascates das estirpes
do Recife e da Bahia (alguns deles imiscuídos no que
de mais brasileiro o Brasil reivindica e consagra — as
entradas, as bandeiras, as boiadas, as correrias gaúchas
das fronteiras fulgurantes do Oeste —) ajudara a criar
o espírito das cidades, de S. Luís do Maranhão por Ouro
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Preto a Porto Alegre, de S. José do Rio Negro por
Cuiabá ao Rio, viria a colher boa parte do fruto da
substituição do trabalho escravo pelo trabalho livre
no Brasil.
São Paulo, depois de se haver feito o batedor do
Brasil central e planáltico com as bandeiras, coroa a
obra um pouco sentimental dos abolicionistas baianos, cariocas, praieiros, lançando-se nas soluções práticas e urgentes da mão de obra e do povoamento, que
não pode parar, a fim de que o Brasil não afrouxe no
seu viso fulgurante ao futuro. E' certo que de cerca de
108 mil escravos paulistas em 1886, dois anos depois
apenas 40 rnil estariam forros pela abolição. O Brasil,
porém, aprendera que não podia contar com o dinamismo do negro pela simples liberalização do seu estatuto de trabalho, e, a breve trecho, ensaiada pelo senador Vergueiro a imigração estrangeira na colônia
paulista de Ibiacaba, o número de italianos subia de
27 mil em 1887 a 80 mil no ano seguinte.
O refresco árico da população do Brasil tornava-se iassim corolário do reabastecimento do trabalho
e do incremento da ocupação. Não era devolvido a
Portugal o privilégio das entradas humanas, — em parte porque havia a ajustar velhas contas de subrançaria
metropolitana e de abuso de gestão colonial, mas principalmente porque ao Brasil, no fundo da sua consciência histórica inconfessada mas lumínica, é que competia arbitrar o momento em que Portugal devia perder
o zelo de fundador, para se resignar à simples, grandiosa missão de ponte de passagem da humanidade cristã
de um continente velho a um novo.
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Este sublime anelo retrospectivo que, de Alencar
a Teodoro Sampaio e a Rondon, procura salvar a alrua
infantil do povo iniciador e violentamente recalcado
ao ritmo das picadas sertanejas, revive-o o brasileiro
enfrentando o negro humilde, ádvena como o próprio
"marinheiro" e por ele conscrito ao inferno vivido do
engenho, ao ergástulo da mina, à labuta da fazenda
do fumo e do café, enfim à visão do tronco na grilheta
doméstica que o pobre devolveu em mimo, lenda e
fidelidade. E fazendo-o herói nacional ao lado do missionário, do bandeirante, do nordestino e do gaúcho, é
do seu sofrimento e da sua candura que se serve para
dar o golpe de morte nos últimos redutos da civilização
plantadora e escravocrata que, tendo esboçado o Brasil
e criado os seus viveiros de gente, paradoxalmente prolongava o clima da colônia e a "consigne" da extração.
Se o Brasil de Alencar e de Gonçalves Dias estru*
tura a consciência poética nacional referindo-a à terra
pelo índio, o Brasil de Nabuco, de Patrocínio, de Jerônimo Sodré, de Oastro Alves, abala o olvido brasileiro
da missão nacional sustada e arcaizante. Luís Gama,
escravo forro, acende a campanha da abolição em São
Paulo; o Visconde de Rio Branco preludia em 1871,
com a lei do ventre livre, o idealismo jurídico brasileiro, a que seu filho e Rui Barbosa darão um dos
mais belos lineamentos teoréticos de consciência universal. O próprio D. Pedro II, fechando com chave
de oiro a obra da dinastia portuguesa do Reino Unido
e do livre-cambismo, cúspide do Brasil independente,
como que subverte, com um sorriso de bom legislador
o mundo inviável de barões que o rodeavam e susti-
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nham. Como um fruto maduro, o Brasil moderno e
livre cai da árvore portuguesa, que, ainda ramificada
no Império, como que se deixa voluntariamente abater,
certa do vigor da semente.
Não fora um preto que, batendo num oficial português, acendera o rastilho da revolta do Recife de
1817 guiada pelo Leão Coroado, esboçando na efêmera
República Pernambucana, depois da imolação mineira,
os Estados Unidos do Brasil? Uma vez mais, os negros
como símbolo passivo do colonato português, forneceriam o alerta para a nova largada do Brasil emancipado e adulto.
Pouco importa que a política migratória paulista
das vésperas da República, abrindo largamente as portas do Brasil ia levas de toda a Europa, pudesse ter
um ressaibo de ressentimento histórico e um certo
ar de menosprezo que alvejava os portugueses. O
mesmo se deu com as medidas demográficas postenores, que atraíram a Santa Catarina e ao Paraná os
núcleos alemães que, como outrora os Holandeses pela
porta da invasão, e durante o Império os Suíços de
Nova Friburgo e de Petrópolis, temperaram o Brasil,
a seu modo, com o espírito industrial e cultivador sedante, com o amor germânico à disciplina e à fidelidade ariana. O Brasil cá estava para os envolver
e arbitrar, persuadi-los à doce comunhão do clima
e da gente eclética, ensinar-lhes a nova "língua geral"
indelével e livre em quatro séculos de história, forçá-los,
quando preciso, à velha lei comum, inclusivamente
servindo-se (que o humor do forte é bondade) de uma
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bela resposta forjada no português brasileiro: "Não
seja cacete". . .
Pedro Calmon, lúcidamente, escreve : "A grande
imigração marcou, mais que qualquer outra diferença,
a separação entre o Brasil luso-americano, histórico,
e o Brasil contemporâneo" — isto é, o Brasil que já não
pode nem deve temer que alguém duvide que é ele
próprio a consciência e a vontade da sua grande
missão ocidentalizante no mundo. Portugal assinaloulhe o âmbito da terra inocupada, infundiu-lhe o núcleo
humano e, com ele, um ideal de vida que ele próprio
recebera, por Roma, da Grécia e do Cristianismo.
Retirou de tudo isso o preço das plantações, da extração
e do habitai obtido para os inquietos ou e os despossuidos do seu grêmio de velha metrópole, — que aliás
também conhecera (e não só com o Afonso Henriques
de 1128 a 1839, com as duas gerações oprimidas de
1580 a 1640) a paciência e o pó mordido do jugo
alheio, senão a tristeza e o inerte fastio da colônia.
Era natural que o missionário relutasse em sagrar o
catecúmeno, quer por um apego semelhante ao que
os padres mostravam pelo calumim das tabas, cuja
infantilidade evanescente lhes ia tirando pouco a pouco
as delícias femininas e edênicas da criação e da tutela, quer porque todo o regente em menoridade toma
o gosto ao erário do futuro rei, sem dar por isso. . .
E também era natural que o catecúmeno achasse a
catequese arrastada para além do aprender do "PadreNosso", ou mesmo incômoda quando ainda se encontrasse Razoavelmente a meio caminho.
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"Catecúmeno"?! A imagem, apesar de pedida a
um dos lances mais genuinamente formativos da realidade histórica brasileira, — a presença dos Padres missionários, parteiros, tecelões de fibra, canoeiros e diplomatas do Brasil heróico que vai de Anchieta e
Nóbrega a Cardim e a Vieira, pelo menos, — verifica-se
imprópria, afinal. Porque não há um brasileiro criado
e formado por um "marinheiro" reinol, senão nuclearmente um português que a América transforma em
brasileiro dando-lhe terra e vida, ensinando-o a humanar no sangue primitivo que em si tinha e no que
ele próprio trouxera pecaminosamente nos porões dos
negreiros, sujeito à "quebra" como a água e o vinho
das barricas! Não há um pai português e um filho
brasileiro, mas um mesmo homem histórico que meio
milênio de viagens, de plantações, de minas, de lucro,
de doutrina, de guerra, teto e amor, praticamente entregou a um destino próprio e pessoal, e que, em noms
do fiai do Deus uno encarnado no extremo ao maré
nostrum para o gesto do "ite et docete", estará, creio
eu, sempre aberto aos europeus que cá cheguem e
queiram viver e procriar à lei das "terras da tarde".
Este é o nexo inquebrantável entre Portugal e
Brasil no processo da história universal. Contra o
seu íntimo urdume já nada pode a nação agente iniciadora: nada pode também a nação agente iniciada.
A história tem isto de seu, que é querida nos homens
que a fazem pela vontade espiritual que a expande
e coordena. E quando os fatores humanos da história crêem que a glória e o senhorio são mais do que
estímulos processivos — "astúcias da razão" lhes cha28 —

mava Hegel abusando do mito dialético, - - vem então
o imprevisto, aninhado no fatum do rapto de destino,
no r/ccorso ou na catástrofe, ensinar-lhes que o futuro
só tem referência a Deus. Nisto, pelo menos, estão
de acordo Santo Agostinho e Hegel, Bossuet, Ranke e
Dilthey, pouco importando que uns creiam que a história é a educação do gênero humano pela divindade,
outros que o Espírito se revela a si mesmo ao termo
do processo temporal, outros que a própria razão
é que é histórica ou cambiante. O que interessa é
sentirmos que o universo, no homem, passa por um
pluriverso, e que não podemos mais do que sofrer a
diversidade no eu que aponta ao uno.
Dizia Ranke que cada nação se encontra numa
relação direta e absoluta com Deus. Esta verdade
basta parla desencorajar todo e qualquer suntuoso empresário da história, — seja ele povo clássico, com sede
em Eneida ou Lusíadas, seja César (o qual, como se
sabe, deu a "Kaiser" e a "Tzar". . .
Abre-se diante de nós, precisamente agora (o
"agora" de um tempo em que perdemos de vista as
gerações, e ao qual por isso um século a mais ou
a menos não transtorna a rude urgência), um horizonte humano que se caracteriza pela sensação de
que a Terra deixou de ser historicamente dilaíável,
aberta aos estímulos dominiais das nações até agora
centradas no próprio e exclusivo incremento. Os
impérios europeus ultramarinos assentes em feitorias,
frotas, protetorados, domínios, uniões, vêem-se abalados à pressão do princípio da autarquia ensinado como
jus gentium e paradoxalmente ensaiado ao longo
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como método mitigador da constrição imperial
de tipo militar e econômico sobre raças culturalmente peculiares e grupos nacionais embrionários ou
mantidos em política anestesia. A mesma Europa inglesa, alemã, italiana, francesa, holandesa, que talhara
os espaços longínquos como logradoiros privativos, foios unindo e entretecendo como fontes de matérias
primas, mercados, pontos de apoio, comutadores humanos. O vapor, o dínamo elétrico, a combustão interna,
a hulha branca, a energia atômica, o telégrafo, o telefone, a T. S. F., a televisão, negaram o que a roda, a
vela, a pólvora, e até os primeiros desses elos ergéticos haviam afirmado, isto é: comunicações lineares .
e elásticas, nem tão lentas que quebrassem o ritmo
de uma como que sucção planetária a partir de um
único reservatório de consumo ávido e requintado —
o Ocidente tentacular de Londres, Hamburgo, Anvers,
Roterdão, Bordéus, Marselha, Nápoles, Nova York.
S. Francisco, — nem tão céleres que ameaçassem a
rede de arrasto mundial, há três séculos apenas ajeitada
nalgumas malhas irnperialistas.
Mas a própria corrida técnica à fruência expansiva contaminou e serviu a humanidade dos âmbitos
explorados. O velho batedor ocidental, cruzando-se nos
seus múltiplos caminhos com o seu vizinho e concorrente, teve que mutuar os nós da devassa comum,
lançar o cabo de vai-vem ou recebê-lo das mãos dos
povos que fora acordar na sua oclusão primitiva, nos
sistemas históricos fechados da Ásia interior e litoral,
na pútrida superfície africana, indonésia e oceânica da
vida sem ratio nem ímpeto. Agora, praticamente sem
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distâncias, quebrados os grandes aparatos potenciais
europeus em duas guerras a vinte anos apenas de intervalo de um imenso processo reunitivo, o Ocidente vê-se
saturado de planismo mecânico e imperialismo econômico, cindido em dois pólos que se buscam, rninazes e
. dialéticos, no escuro.
E' a horia tremenda da história universal em sentido planetário, que Jaspers esquematiza como quarta
éíape da marcha da humanidade, provavelmente para
a união: sendo a primeira a prehistória com o surto
da linguagem, do fogo e do instrumento prometeicos,
a segunda a eclosão das grandes culturas plurimilenárias e estáticas, a terceira o prenuncio cristão ou "tempo-eixo". Que vamos nós fazer? — este espantoso "nós"
ainda tão "alterado", este "nós" de frente a frente que
metafisicamente se converte no "vete tu es homo
abscondifus" em que Deus nos devolve talvez o cósmico
enigma a decifrar. . .
A resposta não tem sentido que não seja o que
o tempo necessariamente receia para nos não deixar
presumidamente coeternos num mundo onde falo há
quase uma hora e onde há muito mais que fazer. . .
Mas ainda há perguntas que a Esfinge consente, senão
ao seu rosto tremendo, pelo menos entre simples turistas de um ameno cruzeiro Rio-Lisboa-Alexandria.. .
E uma delas é esta: Se o mundo caminha, através da
guerra total ou de um vasto processo de concentração
e de concerto, para a organização da humanidade
como universal detentora de um mesmo espaço ter— 31

ráqueo, sem soberanias que possam fundamentalmente
manter o defeso tradicional dos âmbitos de fruência e
de cultura — economias autárquicas, sistemas militares independentes, esferas de influência reservadas, —
que papel distribui o destino aos grandes campos históricos desenvolvidos e coesos até hoje ? Que posto terá
no futuro o mundo anglo-saxônico, com o seu desdobramento geográfico de que foi companheira a vontade
ética e escambista expressa na língua inglesa ? o
mundo hispânico transatlântico que extrai da mesmidade espiritual do Quixote as místicas irridentas de
Filipe, Bolívar e Alvear? o mundo lusitano (como lhe
chamou Gilberto Freyre para evitar ao mesmo tempo
a equivocidade "ibérica" e a hipertrofia portuguesa),
mundo que afirma, na Europa, na América, na África
e ainda na Ásia, circunstâncias diferentes numa língua
que o força a reminescer uma primitiva unidade ?
Portugal foi, já agora, o ínfimo finisterra europeu
que abriu e assinalou à humanidade ocidental o caminho do Oriente originário e o campo das terras da
tarde devolutas ou absortas numa vida tangente à
natureza. A sua missão deslocadora cumpriu-se em
cerca de dois séculos de rotas, elos e entradas; o seu
mandato de fundador, expirando na América há mais
de urn século, reiterou-se nas duas costas de África
sensivelmente há o mesmo tempo. Chama-se Brasil,
agora, a responsabilidade americana desse pródromo
europeu da história de um mundo universo. Começando num Porto Seguro, num pau de tinta e num enge32 —

nho de cana movido por negros, bois e índios que» 3
fugiam do inferno técnico insinuando ao intruso o
inferno verde, — tudo isto referindo a uma pobre Sé
de palha e a um branco de barba negra munido de
leme ou breviário, — o Brasil alargou-se a cerca da
urn terço da América, a mais que toda a Europa, a
quarenta vezes o porto (Portugal) da arrancada. Há
mais de cem anos que o antigo anexo histórico erige
no mar tranqüilo o seu corpo já próprio e.amplexivo.
Que alma diversa o anima na vida que não pára num
mundo ainda e sempre racionável, compreensível e
urgente ? O seu solo promete firmeza e o seu ar liberdade a vastos múltiplos ideais da humanidade que em
surtos prodigiosos de advento e de proliferação o integra . As futuras requisições mais ou menos amáveis
de habitai e de energia, os êxodos possíveis, as "respostas em carta fechada" às próprias "chamadas" de
gentio, correrão a forjar essa alma cujo pressentimento, assim, interessa e comove ao mundo inteiro.
Seja como for, porém, já ninguém tira à voz do Brasil
o modo e o comando do f/erí.
Essa voz ainda é a mesma que, pondo ordem e
amor na "pequenina casa lusitana", está fazendo outras
casas em muitas vezes o espaço em que se construiu
a primeira. Um milhão e meio de cognados chegou
para traçar estes alicerces de povo em cinco séculos
de caminho e atingiu os umbrais do nosso tempo em
número que garante ,a Portugal o ramo que os pedreiros costumam pôr nos tetos novos, e muitas fiadas da
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telha que ainda há-de ser precisa para que na casa
grande não chova. De Cabral a João Fernandes Vieira
ficavfam à espalda da empresa dois ou três milhões
de portugueses e de brasileiros natos. Ao nível de
tempo a que estamos, mais de cinqüenta milhões no
Brasil e já perto de dez em Portugal dizem "sim" ou
"não", conforme os casos. Não é pois de esperar que,
seja qual for a qualidade dos homens e dos atos pluriversos que a história universal nos traga, se venha a
dizer "sim" ou "não", tanto cá como lá, de outra
maneira.
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