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Tradição

e política:

um estudo

do pensamento

de Almir

de Andrade*

Lucia Lippi Oliveira

I - Apresentaçao

o Estado 'Novo não produziu uma doutrina oficial; os discursos de Vargas

podem

ser, e o foram, inúmeras

o que mais se aproxima
rem assumido

de um pensamento

esta feição

direta ou indiretamente
pronunciamentos

explícita.
ligados

do presidente,

dem, linhas de conduta.
ram em doutrinadores,
A1mir

Sua ênfase

a ação política

do governo

às tradições

projeto político

e permitindo

que ocupem

(1941-

Neste

texto

intérprete

do

é a de relacionar

culturais

brasileiras.

de sua proposta

E é

e o êxito

POlítica,

urna posição

pOlítico-cultural
então crítico

ber a atenção

de Vargas.

Seu artigo,

de A Nova política

inaugurando

atrai~

de destaque

do novo regime

da ~evista

comentando

do Brasil,

aparece

no

foi

do Brasil,

os quatro

o
rec~

primei-

na Revista doBra

este enfoque.

* Este trabalho faz parte do projeto de pesquisa
políticas

-

do regime.

de Andrade,

I

política

enquanto .diretor da Cultura

que fez A1mir

si1 (1)

de or-

base de urna propos

constante

a especificidade

Esta formulação

ros volumes

os

Novo e, principal-

de 37.

ideológico-à

cultural.

do intelectuais

em palavras

Cultura

do regime

ta iminentemente

do seu empreendimento

estavam

traduzir

deste autor enquanto

um projeto

daí que se pode extrair

•

o Estado

a revista

ideó1ogos

a importância

Estado Novo, formulando

t~

da nova ordem.

foi durante

em que dirigiu

destacar

que

ao regime procuraram
transformando-os

como

sem entretanto

Os intelectuais

em intérpretes

1945), um dos principais
pretendo

oficial,

tomados

E é nesta tarefa que eles se transforma

de Andrade

mente no período

vezes

do Estado

Novo desenvolvido

sobre

no CPDOC/FGV.

ideologias

2.

o
Francisco

Estado

Ca~pos,

to Ministro

Novo recebeu
político

da Justiça,

balhos, alguns

publica

se mantém fora da máquina

ções; pretendo
berdade,

elaborada

1940,

ligado ao governo

enquan-

a 1937.

Azevedo

oficial,

publica,

nacional.

Amaral,

a importância

pelo Departamento

de

teria expressado

a Lourival

Novo.

do presidente

sugestão do próprio
terpretações

Vargas,

presentes

de Almir

Fontes,

diretor

dada por Francisco~
do regime,

foi solicitada

haja visto

cultura

depoimento

Uma outra visão do "espírito"

próxima à orientação

.;contribuili-

de Andrade(3),

à interpretação

do

e

Segundo

pos ao Estado

da ideologia

da obra Força,

e publicada

auto

e suas respec-

destas

(DIP), em 1940.

quanto

que

em 1938, O estado

Imprensa e Propaganda

do DIP, seu desagrado

detra-

intelectual

como os pilares

a relevância

sob encomenda

Vargas

reunião

Estes dois autores

Sem retirar

destacar

Em

o Estado Nacional,

tivas obras têm sido considerados
Estado Nacio~al (2).

interpretações.

e intelectual

anteriores

ritário e a realidade

outras

a ele, Almir,por

sua concordância

no artigo da Revista

mais

do Brasil

com as inacima meneio

nado.
Esta multiplicidade
damenta

de intérpretes

a visão de que, efetivamente,

uma doutrina

oficial

nones doutrinários

única.

rígidos

dentro do que se pode
Quais

bros da elite intelectual
defesa de um projeto
crítica ao modelo

Seus postulados
e comportaram

as visões

e política

liberal,

problemas

enfrentados

penetrado

profundame~te

excessos

cónsubstanciado

defenda

exagerado)

estados.

Para eles,

a prova da inadequação

realidade

teria

A

de 1891, e aos
Velha

tinham
encontrar

dos princípios

restringindo

sido dada pela exacerbação

"em duro e intolerável

brasileira.

~ difícil

e entender

mais precisos,

se convertera

a

feder~

República.

ser necessário

al dentro de limites

dos mem-

De um lado,

a República

na Primeira

admitiam

comum.

na Carta

a permanência

em câ

distintos

pela maioria

na vida brasileira.

do Federalismo

(o'regionalismo

autoritária

para a política

listas da forma como eram praticados
os defensores

sempre enfoques

nos anos 30?

pelo país durante

alguém que, no pós-30,

não se pautaram

partilhadas

centralizador

fun-

o Estado Novo não produziu

chamar uma matriz

seriam

e interpretações

Mesmo

combater

a autonomia

estadu-

a competência

do federalismo

dos

à nossa

do presidencialismo,

personalismo,,{4),

seus

que

correspon

-

3.

dendo de fato a ~~ unitarismo

baseado

no suborno político

das uni-

dades da federação(S).
Este debate quanto
dencialismo

ocupou

a elite política

te o períOdO do Governo
tituinte(6).

de histórico~social

uma fórmula

de 30.

Várias

brasileira

capaz de combinar
de salvação

tismo em sua vertente

-

dura~

propostas

são colocadas

e parlamentarismo,

a realida

nacional,

unitário" (7) até a combinação,

de centralismo

e do presi

e se acentou nos debates daCons

do país ao projeto

desde o "federalismo
esdrúxula,

do federalismo

e intelectual

Provisório

Procurava-se

tivo ·da Revolução

aos males

obje-

em pauta,

aparentemente

defendida

pelo

tenen-

nordestina(S).

Outro componente

do pensamento

político

nos anos

30

se

exclusivo,

das

refere à defesa do papel predominante,

prioritário,

elites no processo

social.

Descartando

a visão

rousse-

do indivíduo

e acentuando

o nível

de ign~

niana de bondade

de mudança

natural

rância e despreparo
veis da reconstrução
treinadas
gavam·às
nha.

das populações,
nacional

só restam como atores

as elites

nas academias,· repudiavam
únicas

o bacharelismo,

forças organizadas

portadoras

mento especializado,

dade nacional.

zes brasileiras,

entre

só a convivência

de intelectuais

dominantemente

mas também

enquanto

en-

quando

Alrnir de Andrade
de diferentes

intérprete

O

para as raí-

políticas

e a evo

e o tradicional

Vinculando

atribuia

da feitu

nas mãos do novo artesão.

o moderno

trata a obra de Almir de Andrade.
brasileiras,

vigente

as condiçõp-s da reali

entre novas fórmulas

raizes culturais

de trein~

das idéias importadas.

matéria-prima

brasileira,

vas doutrinárias,

a dicotomia

se voltar· para as nossas origens,

verdadeira

e a Mari-

exige a .":formação

sido obscurecido

pela influencia

~ desta combinação
lução histórica

e as que se li

possuidoras

do "novo" vem associada

ra do pacto republicano

embora

legal".

O país real teria

novo regime deveria

idéias,

de solucionar

tre o "Brasil real" e o "Brasil
A proposta

entretanto,

de novas

capazes

que

do país -- o Exército

A crença no papel das elites,

de novas elites,

intelectuais,

possí-

a obra de Vargas
possibilitava
origens

ao intelectual

da vida nacional.

que

.•.

as
não

e perspect~

um papel

pre-

4.

A presença
nas da Cultura
Casasanta

...

política

Nelson

1

de Barros,

Gilberto

distintas

verdade

ferentes

aspectos

Freyre,

revista

saltar os aspectos
lecida.

tro lado da moeda:
construção
midade
ticipam

da ordem.

d

e, ou seJa,

a poslçao

Na relação
que examinar,
crenças

e valores

poder.

Este percurso

destaque

e oposição

interessados

dos intelectuais
valores

em assinalar

A tradição

na

ê construída

par-

.

a

dos

da socieda-

SOCla

política

A primeira

a aproximação

decisiva-

. 1 (10)

na hlerarqula
e

das i~

A importância

pelas elites

aspectos

dimensão

pelo esfor-

e contribui

, . .

os intelectuais

não apresenta

a legiti-

na formulação

política.

duas vertentes.

da

sobre a vida socialqua~

do passado

que ocupam

o ou-

que estão no poder

um papel vital

que justificam

à ordem estabe-

como especialistas

da autoridade

entre

costum.a res-

como participantes

'e burocratas

porém,

de atrair

no empreen-

que fundamentem

de interpretações

pelo menos,

favorá-

essa capacidade

do seu reconhecimento
. -

das condições

das

por Almir de Andrade.

crítica

de uma dimensão

deriva

.

pr~

ser o progresso

que merece

e dirigido

Estes,

intelectuais

para contribuições

da revista.

~ exatamente

buscando

mente para a, legitimação

d!

da

Os políticos

d

abordando

pelo DIP, era uma forma de participar

sobre o passado.

ço de recuperação

(recursos

na

da vida, desempenham

terpretações

- ,

Publicar

o papel

tanto da criação

simbólica

de seções

O descompromisso

caso, estamos

to os intelectuais.

bem diferen

sobre o papel dos intelectuais

da tradição,

ou-

de experi-

da revista

decorrente

no contexto

de rebeldia,

No presente

Ne-

ar

programado

A literatura

Jaime

de alguns

do novo regime.

cultural

Filho,

Pinto entre

trajetórias

onde se mostrava

para seu campo mesmo os opositores
dimento

Mario

Cada seção, entretanto,vi:nha

da literatura,

editada

pági-

Amaral,

portadores

do DIP), a programação

era assim diluído

legitimação

Vieira

editoriais

com o novo regime(9).

oficial,

nas

(Prudente de Morais

Âlvaro

e que seguiram

com o regime.

da ciência,

ticulistas

Venâncio

de intelectuais

cedida de uma apresentação,
veis advindas

Azevedo

da vida do país abriam espaço

"descomprometidas"
artes,

Ricardo,

Francisco

que as qualidades

abunâarrtes provindos

significativas

Pedro Dantas

a convivência

ências passadas

t

Cassiano

José Maria Bello,

tros -- atesta

figuras

~'VerneckSodré,

to), Ademar Vidal,

teso

de inúmeras

,

.

temos

se refere

dos intelectuais

as
ao

inéditos e específicos

5.

ao caso brasileiro.
sempre

inúmeras

explicações,
ll

lidades
li

O papel do conselheiro

superiores

dentre

elas,

do homem de ciência,

recebeu

do Príncipe
a que aponta

identificado

para as "qua
à figura

do

sábio" .
Na outra vertente,

ao procurar
projeto

absorver

de q'overno ,

rio a crença
decendo

O regime

às inspirações

é

históricas

as aspirações

dizer:

de união.

com a vida, com as mais genuinas

ção popular.

A política

teúdo socialmente

à cultura

útil, um sentido

ob~

de formar

coletivo

mais

de um p~

"Existe entre a cul-

A cultura

ca em contato

empresta

seu

Nesta perspectiv~

do inconsciente

traço vigoroso

de

suas instituições

capaz de captar,

pode

Estado

em 1937 assume como ideã-

de seu tempo.

dai que Almir de Andrade

tura e a política

a lógica do

como co-participantes

instaurado

é visto como aquele

d í.r et.a e imediata,
E

os intelectuais

explorar

de que cada povo deve construir

o intelectual

VOe

cabe-nos

fontes

põe a polít~
de inspira

uma organização,

de orientação

-

umco~

para o bem comum"

(11)
A relação
pelo próprio
de Letras,

entre o intelectual

Vargas

no discurso

em 1943.

dém recíproco
isolamento,
às tarefas

de ingresso

Para ele, desde

ticos e intelectuais

caminharam

a torre de marfim
práticas,

e de ação".

brasileiro:

rais, uma função

a simbiose

Nesta

"Cabe-lhe,

pOlí-

o "des-

reclamavam

o

de ação, dedicados

(•.. ).

as possibilid~

Só no terceiro

necessária

fala, Vargas

ativa, coordenadora

expressando

por seu turno,

e dizer

Brasileira

da Academia,

Os literatos

(.•. ). Os homens

desacreditavam,

cênio deste século operou-se
mia no cenário

a fundação

e a mútua desconfiança.

é destacada

na Academia

separadamente,

des reais dos que sabiam pensar
pensamento

e o político

de-

entre homens

define

de

o papel da Acad~

no conjunto das atividades
de tendências,

g~

idéias e valo-

res, capaz de elevar a vida intelectual

do país a um plano

superi-

or, imprimindo-lhe

força e equilíbriO

cria-

direção

construtiva,

dor" .
Este discurso
enquanto

agentes

titui como atores

denota

de um processo
políticos

ra a tarefa de emancipação

o reconhecimento
de transformação

de primeira
cultural.

grandeza

dos intelectuais
nacional e os cons
ao convocá-los

p~

6.

II - História

e cultura

Almir

de Andrade,

de(12), postula
res históricos

um modelo

o desdobrar

za tem uma lei regendo

e

de evolução

e sociológicos.

cas que permitem

não

em sua obra Força,
histórica

da vida

social.

seu desenvolvimento,

rivam da natu~eza
tomado

a partir

também

povo é sua tradição,
mente esta perspectiva

como a natureo mundo

social

necessárias

hábitos

que torna duvidosa

disseque de-

Este é o sentido

das leis: o que molda

seus costumes,

históri

liAs leis naturais,

(FeL, p. 151).

de O espírito

em caracte

situações

Assim

são as relações

das coisas"

liberda-

~ em Montesquieuquebu~

de seus postulados:

o há dois séculos Montesquieu,

e

baseado

são determinadas

guiado pelo acaso ou pelo arbítrio.

cará a fundamentação

cultura

re-

as leis de

E é exata-

e crenças.

a adaptação

um

das leis

de

um povo a outro.
Almir
cos da história

de Andrade
dos povos

ta da vida social.
jetória particular
Esta combinação
do social
dadoras

combina

com uma visão

Cada singularidade

do historicismo

como objetivo

história

e, neste sentido,

conceitos

desta

vadorismo

filosófico.

de estudo

valorizou

"nova ci~ncia"

aceitáveis

entendida

po, como a fusão do passado

cas que importa.

social,

in-

ordem
Os

do conser

e valores

a colo

do

saber.

oculturais

da vida social, já

"científico" (l3) .

corno "a vida desenrolando-se

com o presente

fun

o passado.

dos aspectos

de um espaço

de instituições,

A cultura,

pela

e racionalista

de interpretação

Aqui é o homem

tor de acontecimentos,

legada

seus objetivos

na mesma

(FCL, pp. 65-6, 73) deve ter seu estudo

lise sociológica.

a sociologia

dos postulados

à importância

que podem ser co Locada s dentro
AO história,

aplicado aomu~

positivamente

modernizadora

do passado,

como fontes

social

a aproxima

Entretanto,

cam dentro de uma corrente

urna tra-

por uma lei natural.

originais,

a vida

-

e determinis

percorre

com o evolucionismo

Em seus marcos

corporou

tiva"

histórica

específi

não é nova; pertence às correntes

social)

da sociologia.

aparecem

evolucionista

em um curso ger~l definido

(darwinismo

A revalorização

traços particulares,

no te!!!

corrente

completado

pela aná-

o homem enquanto

de transformações

evol~

produ

-

históri

ou seja, tudo que o homem produz

em

.7

sociedade

no esforço

de suas próprias

coletivo

de adaptação

necessidades

análise de uma sociedade.

aparece

110 estudo

ao meio e de realização

corno o objetivo
da cultura

abrange

todas as manifestações

possíveis

volvida

dentro

e cristalizada

desta

sociedade

ições, obras de arte e pensamento,
unidade de cultura,
todo indissolúlel!l

o passado

tido ao mesmo processo
A cultural

deve produzir
tentes.

permitir

criadora,

específicos

ação.

culturais

deve

Estabili
Ao

da

não pode

distintas

O conceito

vida

ser pen-

Nesta acepção,

ferenças

nacionais.
uso do conéeito
contemporâneas.

anteriores

Representou

na história

em particular.

dar conta da consciência

sobre sua característica

os

povos,
as di-

a noção de avan

e sobre as

uma expressão

O conceito

sobre o ir

dos grupos,

da aristocracia

demais

da consciên-

européia,

de cultura,

por

de uma nação obrigada

específica,

do-

apaga as di

ser, comum entre

envolve

huma-

significa

do racional

as particularidades

sobre os séculos

de cultura
de cada po-

a civilização

de civilização

analisar

geral do gênero

"Civilização

primado

enfatiza

de

do crescimento

melhor.

a cultura

perguntar

exis

de

são expressões

se refere à evolução

enquanto

vez, pretendeu

às condições

com imutabilidade.

a sociedade

o que e, ou deveria

geral, e francesa,

so-

de um povo,

da sociedade.

são formas

dos instintos,

presente

subme-

aptos

um critério

das sociedades.

de uma sociedade

ço de uma sociedade

se encontra

dos traços

e a sociedade

ferenças e acentua

cia ocidental,

um

ser identificada

e civilização

(FeL, p. 164).

sociedades

formando

fixos.

civ~lização

o

se fundem,

deve produzir

e a estabilidade

não pode

mínio cada vez maior
racional"

Na

adaptado

ao seu meio através

a noção de caminhos

no no sentido

instit~

política.

cultural

de vida social

de transformação

vo ~nquanto

dese~

economia,

do espírito

sada dentro de quadroR

envolve

em costumes,

além de ser expressão

e esta quer dizer evolução

o processo

humana

onde os mais

já que a história

Cultura

sociedade

de seleção natural,

o fortalecimento

contrário,

e o presente

da cultura

do homem

dade, entretanto,

da atividade

técnica,

de construção

um sistema

A análise

A adaptação

de uma

na

(~CL, p. 80).

Este processo
brevivem.

de estudo

a procurar

em
sua
a se

consoli-

8.

dar suas fronteiras
ral da Alemanha
elaboração

políticas

(14).

que a trajetória

destes

mais geral incorporada

ser transferida

a outros

Foi na vida política

às ciências

contextos.

Almir de Andrade,

tural substitui,

em toda a literatura

A influência

civilização
ras {15)

Assim,

ceito de cultura,

alemão

comuns da evolução,

cul-

a expressão

e inglês

civi-

fez com

que

de boas manei

de civilização,

o autor

de

coincide

diz que a expressão

ocidental,

o conceito

uma

sociais epasslvel

com a noção de polidez,

sem abandonar

acentua os aspectos

quando

do pensamento

se identificasse

propiciou

Esta interpretação

com a do próprio

lização.

conceitos

e cultu-

enquanto

lança mão do con -

capaz de dar conta de sua interpretação

da

vida

social brasileira.
A cultura

abrange

TOdavia,

Almir vai refletir

sileira,

sobre alguns

toda a atividade
em outro

pontos

desta

da em 1939, nos ajuda a entender

do mar, cinema);
berto Freyre);
fica

da literatura

higiene

Em todas estas manifestações

imbricamento

de questões
tratam

e perspec-

de alguns

carnaval,

(ênfase especial

(romance e poesia);

tuberculose,

bra

Esta obra, public~

(obra de Aleijadinho,

dos r~~os da sociologia

(psicanálise,

guas).

Os ensaios

em sociedade.

Aspectos da cultura

totalidade.

o universo

tivas no qual o autor se insere.
pectos da vida brasileira

livro,

humana

lendas
em Gil -

da cultura

alimentar,

estudo

o autor procura

as-

cient!

de

mostrar

líno seu

com a vida brasileira.

t com o conceito de cultura que o autor vai destacar
trajetória
responde

particular

das sociedades.

a urna concepção

seja, a evolução.

Aqui o que importa

Sua filosofia

nista do século
go natural

guns desvios,
os de ordem

o

XIX, onde a mudança,

O acontecer

e a lei básica

da vida com sentido

da história

do ser humano

aproxima

ou

do acontecer

de aperfeiçoamento
da visão

o progresso,

evoluci6

aparece

-

corno al-

e das sociedades.

histórico,

todavia,

sejam os de ordem política

cultural.

de história cor

do que foi e e o curso de vida humana,

e a crença no desdob~amento
humano.

Seu conceito

a

No apêndice

parece

ter enfrentado

com o liberalismo,

de Aspectos

da cultura

aI

sejam
brasilei

9.

~,

composto

de quatro

nem o nosso século

ensaios,

como caracterizado

abismo entre a cultura
tivações

humanas

••

simples

e o materialismo

dente pelo pensamento
deixou. marcas
dinamismo

caricatura

e matéria,

do mundo,

da unidade org~nica
mos irredutiveis".

e passou

ameaçada

diante

futuro

transformação

das sociedades.

sua diferenciação
que "revigora

entre

ver sem renovar;

entretanto
sem f er ír

nem se pode interromper
nuidade e~volutiva,

ao universo

do pensamento

ma de preservação

- ..

ceber o processo

Inovar,

a integridade

conservador

de
expoe

Renovar
novo

uma grande

so-

"~impossível

vi-

impossível

con-

da vida,

entre renovar

supondo
Nesta

sua cont!

sua fortaleza,

ser este,

interpretação,

en-

pertencem
não umafoE

específica

mesmo que venha

sua

e inovar,

e desordem

como um movimento

evolutiva,

necessário

não se pode inovar sem interromper,

de mtldança social.

quebra da continuidade

de unidade

entretanto,equ!

a provocar

entre desorganização

vista

humana.

é trazer algo de

do status quo, mas uma versão

lugar para a revolução,

seu

o sentido

em 1933,

sem continuar;

Estas distinções

e mudar,

o

e inovação.

suas bases de sustentação,

espontaneidade,,(16).

o

a uni-

todo

torna-se

e desagrega.

renovar

de vista

o sentido

de Andrade,

o que existe".

impossível

"esqueceram

e sobre o processo

da evolução,

que perturba

tinuar sem conservar;

tre transformar

ocidental

a "minar os cimentos",

lução de continuidade

problema

da natureza

as idéias de renovação

e aperfeiçoa

vale a debilitar,

a mutilação

Almir

da realidade

este

humano

completamente

da cultura

o es-

do Oci-

O homem perdeu

da crise de valores

pensar sobr~

A

a vida â base de "antagonis-

a pensar

Para que não se perca

é avançar dentro

ao pensamento

Isto representa

entre

na história

perderam

(ACB, p. 186).

e as mo-

dos ociosos.

e seus continuadores

roubaram

O

distanciada

Este fato novo,

dos seres e das coisas;

conteúdo vivo e realista"

orgânica

e diversão

foi introduzida

desorientadoras,

intenso

dade orgânica

abstrata

a irredutibilidade

cartesiano.

que defi-

por uma crise de valores.

e a vida, entre a cultura

entre espírito

piritualismo

os traços

acabou por gerar uma falsa cultura,

da vida e, portanto,
separação

são colocados

de conhá pouco

de ruptura,

uma

a inaugurar

uma

nova ordem e uma nova tradição.
~ dentro
autor vai se ocupar

desta perspectiva
em recuperar

sobre a mudança

na tradição

aqueles

social

que

aspectos

o
que

10.

representam

os elementos

ra, configurada

em uma unidade

dutora do espírito
representa

de continuidade

contra em cada cultura
Os conceitos
cando este último
representando

um núcleo

problemas"

e nação

de uma cultura

naturais

auto-defesa

frente

A defesa

ção original"

a culturas

da nação,

mais

rica, o nacionalismo

"núcleo de problemas
de outras

"A organização

necessidades

de uma cultura.

do Estado

(FeL, p. 57).

em contato

O doutrinador

embora

crescente

(... } das tendências

seau.

principios

neficios

gerais

egolsticas

e a limitação

e profundo
da

da sociedade,

do

vida

particular,

sociais

se

a paz, o bem-

a custa de
e de

urna

restrições

(FCL, p. 149). Envoldos egoísmos.

g a soci

homem bom; ele não nasce bom como o queria
que deve garantir

com

da cultura,

(a ordem,

individuais"

das

da civilização

se edificou

dos sentimentos

dos instintos

~ o estado

sua

e urna interpr~

cultural

já que a marcha

a felicidade) .. "A civilização

edade que torna o

e cultural.

às correntes

sendo urna criação

deve cumprir urna função geral,
dá no sentido de realizar

intimo

é o intérprete

em decisões.

veu a educação

Para a Amé

sua técnica,

político

as traduz em ações,

sempre

-

do espírito

(... ) é a concretização

social, e ao se integrar

expansão

de

de expan

nacionais.

sentido da evolução

estar,

seus

específicos, urna equ~

histórico

O pensamento

da vida, gerada

O Estado,

.•.

dos

pela vigência

culturas

as

é natural que deva possuir o seu sistema de vi

da política.

a vida"

com

fortes e em processo

surge corno imperativo

histórica,

tação intelectual

de culturas,

como a condição

Já que cada cultura tem sua literatura,
formação

"Cada nação,

especifica

aparece

(FCL, p. 27), se justifica

e de conquista

especifi;-

de conformidade

(FCL, p. 53). O nacionalismo

en

característicos.

se superpõem,

e com a fisionomia

que cada

a sociologia

ou de um grupo

soluções,

Ela

signifi

mostrou

um nível mais alto de organização.

o espírito

suas tendências

individual

particulares,

de problemas

de cultúra

corno tra

de uma cultura.

Assim como a psicologia

criar as suas próprias

guerreiro

política

de problemas

brasilei-

A nação aparece

na vida social o que a personalidade

indivíduo e um complexo

são.

nacional.

e da organização

ca no mundo psicológico.

procura

da vida social

à totalidade

jã que "as disparidades

dos homens

Rous

os be-

e as desproporç~es

11.

entre os homens não dependem

só. de suas capacidades

renças

também

individuais:

dependem

das pelo predomínio

..

dos mais egoístas,

liberalismo

varo apenas atender

propiciou

a interesses

generalizantes

feração das desigualdades
s1tuação,

preservar

sa desenvolver

e ambições

cria

e

dos

individuais,

universal,

e injustiças,

"força é o único meio de realizar

com

seus
a proli

para que cada um po~

sem ocupar o espaço
eficientemente

de distribuição

ori-

corrigir.tal

é que o Estado precisa

esta tarefa

dando

permitiu

cabe ao Estado

de igualdade

suas potencialidades

ordem, de trabalho,

das forças que visa

Corno o liberalismo,

e de alcance

as condições

Para poder realizar

mana"

dos mais ambiciosos

a emergêngia

gem a grande número àe injustiças.
principios

artificiais,

(FeL, p. 20) .

mais ousados"

o

de situações

e de suas dife

do outro.
ser

qualquer

de riquezas

forte:
ideal de

e de felicidade

hu

(FCL, p. 19).

o

autor se agrega

ceitos de liberalismo
pessoa

e democracia.

Esta

uma criação

con-

"é uma consagração

sooã a L, uma afirmação

humana na ordem

suas necessidades,

à corrente ocupada em separar os

da

dos direi tos e

de oportunidades

das

iguais para

todos

".'

os homens

se expandirem

dentro

brio social, uma dosagem
zo de ninguém
fedendo

sadia da liberdade

e sem o sacrifício

a democracia,

sentido histórico
ideais

dos limites

rejeita

fossem

liar sempre o interesse

o liberalismo;

na, e tem suas origens

respeito

este um dos grandes
peito à pessoa

este está falido,

seu

humana.

soa humana aproxima

seus

..~preciso

individual.

é um regime de opressão

não é ~~a conquista

da civilização~
no direito

da evolução

romano.

ao indivíduo.

méritos

embora

u

a lei no lugar do arbítrio,

de crescente

De-

do homem.

comum· com o' interesse

do indivíduo

mo, mas ~~a conquista
colocando

(FCL, p. 189).

democráticos.

o indivíduo

a valorização

equilí-

de cada um sem prejuí-

do bem comum"

o Estado existe em benefício

Almir,

pelo

foi o de ter sido antidemocrático,

aparentemente

gime que esquece

impostos

ao pensamento

Para

do liberalis
do

huma-

direito,

a este processo
também

social da Igreja

Esta identificação

sua visao

(17).

O autor considera

da doutrina

Todore-

da cultura

A evolução

corresponde

conci

do indivíduo
doutrinário

ser

-- o rescom a pesda

Igreja

12.

Católica.
A democracia

proposta

tem por base os valores
r

trinária

corno fundamento

da cultura

nacional

o "espíri to do direi to romano

gra às teorias

conservadoras

lores, à cultura,
de valores
lado~ ~lmir

de Andrade

ja democrático.

mostra

A garantia

lema do direito

romano

de um governo.

a preocupação

para o regime

democrático,

aos va-

no reino do

consenso
Por

outro

de que este governo

não prejudicar

(FeL, p. 188) corresponde

sem que se tenha que apelar

.

se

é a lei.

democrático

"viver honestamente,

dar a cada ~~ o que é seu"
pen?amento

t

dou -

se, inte-

ao relacioná-Ia

coletivo.

que se funda a legitimidade

Estado

e por inspiração

Esta proposição

fi.

de democracia

a um projeto

de um novo

O

ninguém;

à essência do
para os princi

pios liberais.
A legitimidade
la tradição

da cultura

parte do patrimônio
condenação

de

um

nacional,

e por uma outra

da civilização

ao arbítrio,

é dada, ao mesmo tempo, pe-

governo

ocidental

a vigência

tradição,

-- o apreço

de uma dominação

que faz

à lei,

a

de tipo racio-

nal-legal.
A democracia
que oferece

se expressa

a possibilidade

mana, assim ela envolve
"reconhecimento
des que devem

"um movimento

ser amparadas

da liberdade

dentro

A liberdade,

como condição

cepção

que

implica
Estado

para a expansão

a delimitação
cabe garantir

(FCL, p. 185).

do Estado",
e o

culto

(FCL, pp. 189-90).

do indivíduo".

human~

Esta

do ceu, mas um fruto

privado

a "justa expansão
pelo Estado.

con-

da luta
do

mas um meio de realizar
da nova democracia.

como aut.o+r ee Líz aç ao da personalidade
de um espaço

o

de qualida-

que nasce do trabalho,

"não é uma dádiva

Cada personalidade

devem ser amparadas

hu

da personalidade

(FCL, ~p. 202-3) é o fundamento

A liberdade

da personalidade

pelo Estado",

que não é uma forma de comodismo,

o bem comum"

e

como portadora

do todo social

maior que as conquistas

e do sacrifício",
trabalho

humana

"uma liberdade

a leis

de humanização

e cultivadas

dos limites

de liberdade,

submetido

de desenvolvimento

da personalidade

"tem um sentido

no governo

para

humana

sua realização.

Ao

de todas as capacidades"

é portadora
Esta relação

de qualidades
entre

democracia

que
e

13.

"

liberdade

nao se encontra

de s ,

Deve-se

garantir

possa

desenvolver

desenvolvimento

equidade,
zação.

pio e uma meta,

sua garantia

da pessoa
~ difícil

bre este aspecto

Este é o equiv~

como princípio

de equilIbri.o,de
toda a civilie um princI

-

é o livre desen

através do trabalho.
se chegar a uma compreensão

do pensamento

de Almir

mais

de Andrade.

abrangente

so

Seu conceito

não é o da liberdade
elementos

antiga nem o da liberdade moderUS'
de ambas
}. A liberdade que
está

postulando

não é a do indivíduo,

térios

é o bem comum.

é a lei, sua condição

agregue

é o da pessoa.

(trabalho) ao espaço público

primeiro

um

O limite do

dizer que a democracia

na, embora

privado

diferenciadas.

é o alvo para o qual se dirige
podemos

de qualid~

-ond í.çóe s para que cada

de

A democracia

Sintetizando,

de liberdade

a igualdade

das personalidades

de justiça

volviménto

na no~ao de igualdade

suas potencialidades

lente da democracia.

..

baseada

ao segundo.

relativos

O público,

(bem comum):

todavia,

relação

com a cultura,

Estado,

por guardar

pressao

de tudo o que é fundamentalmente

um instrumento

com o movimento

de socialização

rais e intelectuais

circunscreve

dos homens,

evolutivo

intrínseca

da vida

dentro

econômicas,

o

por cri

mas por

sua

social. O

com a cultura

social

das forças

das coletividades"

espaço

não se justifica

à vontade e ao interesse
uma relação

Ele une o

"é a

do

ex-

homem,

políticas,m~

(FCL, p. 203).

111 - Visão de Brasil

Dentro

destas premissas

se volta para discutir
buscar
••

no passado

rito brasileiro.
assim dizerT

•

As tradições

constituem

histórica

de mundo,

de seu discurso
caracteriza

uma lei social,

imanente

espírito

do futuro.

que se vão estabelecendo

nacional,

"Sua essincia

o

autor

é a

de

o espí
são

por

à própria vida social"

é a elas que devemos respeitar.

o verdadeiro

a tend~ncia

A tônica

aquilo que de mais pertinente

"uma direção

(FCL, p. 92), e
mostram

o Brasil.

e desta visão

As tradições

o significado

do passado

esti nas conexões

entre o novo e o antigo,

nos

entre

e

de sentido
as

trans-

.

-'

14.

formaç6es

atuais e as suas causas histõricas~
Quais as tradições

Andrade?

A primeira

nização portuguesa
siderados

se refere

no Brasil.

como "os primeiros

gico da realidade

Freyre

da sociologia,

aspectos

marcado

alida~e

social,

grandes
dentro

pelas

2) encarna

3) é uma libertação

tos e

parciais

ainda dominavam
crítica

fatos sociais
pretação;
desses

e metódica;

na sua pureza

6) finalmente,

na sua unidade

obra de Gilberto

experimental,

(tolerância

lhor colonizador,

uma demonstração

vilização

no Brasil

de tenacidade,

de heroismo

Esta colonização
polItica

original.

conseqüências
a predominar

fenômenos

de um chefe.

advindos

psicológime-

"Longe de ser,
da ci-

construtora,

foi

deslocada

patri-arcal.

Duas

local passou

e b) o brasileiro

que não se corporificam

o contato

o

(FeL, p. 97).

e social

Se o "coronelato"

do localismo,

da

lado, urna mentalidade

paz a.o senhor

gerais,

mas

em For-

a história

o meio"

politica

às leis e principios

diante

de um pais tro-

de energia

gerou, por outro

sobre os interesses

inter-

que o fizeram

advêm desta mentalidade: .a) c interesse

nou refratário
gura concreta

os traços

às condições

espantoso

das mãos do -Estado para a família,
•

1939, reaparecem

na. luta contra

A.autoridade

dos

Estas qualidades

do homem,

de

e que o dissolve

negra e indigena.

de falência

é um exemplo

de raça, que

4} é uma atitude

o complexo

do português~

das culturas

portanto,

de preconcel

que foge do complexo,

desde

capaz de se adaptar

pical e aos elementos

e mais completa

de simElicidade

Aqui são reforçados

e plasticidade)

da r~

antes de qualquer

(ACB, p. 37-8).

acentuadas

ça, cultura e liberdade.

os

5) tenta um restabelecimento

sadia que absorve

Freyre,

repr~

sob todos

os preconceitos

traduz uma atitude

substancial"

1)

viva e dinâmica

intimidade

fatos -- não de uma simplicidade

de uma simplicidade

cos

considerada

todos os ensaí'stas anteriores;

disciplinada

autor.

para a orientação

de toda a espécie

-- inclusive

con-

socioló-

pelo

caracterIsticas:"

na sua maior

espontaneidade;

Freyre,

histõrico-cultural"

assumida

uma concepção

de

da colo-

de um estudo

definitivo

da cultura,

apreendida

posições

de Gilberto

do mãtodo

seguintes

por Almir

excepcionais

ensaios

um movimento

totalitária

possíveis;

às qualidades

a linha de pensamento

iniciou

senta uma visão

recuperadas

Os estudos

brasileira,

(ACB, p. 35}-definem
Gilberto

brasileiras

1FÇL,.p.9l).

se torna fi-

e o "caudilhismo" são

direto

entre o

governo

15.

e o governado
concreta,

fez com que o brasileiro

Intima,

pessoal

cordial",

Este "homem cordial"
da concepção
do Brasil.

política

que marcam

primárias,

ao sentimento

a energia

e bravura

de fraqueza:

Almir reconhece
tajosos,

da Cunha,

que estes

tendo em vista

diferenciando-se

os feitos

racional

do

tipo

Não é a bondade

ê otimista

comprovam
atra-

paradigmático.

aspectos

em relação

dos traços psicológicos

desvanmas

ao possí

do homem brasi

consciente.

Sua

é usá-Ios como fundamento de uma doutrina política

dos, tornadas

pessoais

entre

principalmente

de fórmulas

República,

vro não há menção

e govern~

Revolução

concretas

nos anos

para o Estado.

de Oliveira

em sua análise.

Viana

Em seu

comunista 'de 35, utilizada

para a decre~ação

turais, o Iocalismo

da Carta

e G personalismo

de 37.

que legitimam

e

sobre a his

ã Revolução Paulista de 32, ao crescimento

tegralisrno, ou ã intentona

p~

de 30

vivenciados

corno os ensaios

que ganham relevo

da história

Sua interpretação

políticas

interpretações,

Torres,

justificativas

Primeira

na análise

não se atém a fatos políticos

30, nem ao debate
são as grandes

Império,

o novo regime de 37.

tória do Brasil

governantes

para

pelo estilo de Vargas.

são estes os traços repassados
lítica do Brasil:

se

necessidades,

em uma orientação

do

Este não

históricos

de novas

o Estado Novo e como base, das relações

de Alberto

Raizes

Mais uma vez Canudos,

o apar~cimento

leiro, desde que sejam usados
pretenção

(19).

em

advindas

surge como exemplo

Buarque,

se aproxima

de Holanda

traços podem apresentar

de Sérgio

vel aproveitamento

de Andrade

de camaradagem.

do homem cordial.

·vês da, pena de Euclides

e ,seu traço predom~

pessoais,

a cordialidade

homem que está em jogo, ê o espírito
equivale

forma

marca toda a vida do homem brasileiro.

por Sérgio Buarque

São as relações

de co Lon í.z'açâo

permanece,

de que nos fala Almir

desenvolvida

"a uma

(FeL, p. 102).

de dominação"

Esta mentalidade
nante, o "espírito

se habituasse

e

lido ig

como uma das

são as raízes eu!
o novo regime

e

a figura de Vargas.
Nesta
positivamente'.
dência

volta

ao passado,

O Império

localista

10 poder central.

o período

imperial

sempre foi realista

e regionalista
As províncias

que existia
e municípios

é

analisado

e brasileiro;

a ten-

era contrabalançada

p~

eram respeitados, mas

1
16.

o prestlgioe
cessos.

aautoridade

unificavam

O poder moderador, sImbolo

cia, se encontrava

encarnado

ção da vida política
ta ressonância

nos anos 30.

Podemos

Autores

ter um mínimo

quanto

ao papel

de uniformidade

Estes autores,

entretanto,

tas em relação

ao momento

gionalismo

fende a aoligarquia
manência

defende

e o programa

do presidencialismo

rantidores

da democracia

a Revolução

Os homens que fizeram
ra compreensão

da Aliança

a revolução

nacional.
distin-

forte

Sodré de-

propoe

a per-

dos partidos --'g~

a política

imperial

dos tenentes

após

não foram mantidas

pela

alienígenas,

e as condições

com as tradições

Em 1930, pela primeira

véz,

truir um regime,

é descobrir

fuso, agitado
A Constituição

a

da revolução

(FeL,

política

ideologias

que havia
estranhas,

falido

(idealismo

dos males de
colonial

um regime
encontramos

os males

e reforçou-a

sem qualquer

r~

raiz,

e imperial.

"os alicerces

p ,:119). ~ fácil desnovo

e eficiente

um ambiente

por uma onda de paixões -regionalistas
de 1934 só fez agravar

libe-

descentralização

foram abalados
11

a

da

do povo desencade-

sofria

da política

ideológica

Depois

influências

e levaram

e estruturais

desse regime de importação
que o substitua.

modi-

(FCL,p. 111).

11

entre os princípios

A República

o difícil

Sofriam

conseqüências:

mentais

do regime.

poli tica

e norte-americana

O desacordo

que vieram

de 1889 não tinham uma verdadei-

nacionais.

às suas últimas

perdia o contato

várias

Já Alcindo
Liberali

da nossa evolução

francesa

radical.

ou a falência

a máquina

capaz de man-

de um governo

po l I ticos.

"influências

das realidades

política

ral-democracia
publicano)

(1932).

Santa Rosa criticaor~

,com o funcionamento

do regime

ficar o rí trno tradicional

federalista

em A gê

totalmente

a vigência

-- e critica

Esta sofreu

literatura

propostas

con-

e partidárias.

da de 91.
pelo

coerência ou

r

imp~

de 1930.

As qualidades
República.

políti-

SOdré,

e de sentimento

em que escrevem.

al-

a experiência

do Império,

de costumes

aos partidos

encontrar

Santa Rosa, em A desordem

salvador

ex-

e tolerân

posições

o caso de Alcindo

apresentam

e o federalismo,

capa-z de se sobrepor

ao avaliar

os

Esta valoriza-

XIX pa~ece

que defendem

se reencontram

nese da df.<:sordern
(1933) e virginio
Ambos ~oncordam

de força

do monarca.

do século

citar como exemplo

e corrigiam

do espírito

na pessoa

brasileira

cas as mais distintas
rial.

imperial

Manteve

enxerto

de

unidade.

Pa

I

.•.

"

"...;-

17.

ra que as aspirações
rio urna reviravolta

renovadoras
política.

de 30 nao perecessem,

era necessá

E esta veio do próprio

governo,

com

o 10 de novembro.
Mil novecentos
gens,

à tradição

e trinta

da política

tre a tolerância

e sete representa

brasileira,

e a força, tão típico

e força sem arbítrio,

sem fraqueza

sentàIn -o ésplrito

do brasileiro.

exatamente

de que nos fala Almir

das relações

sociais

As relações

peitada.

sociais

constituem
uma .à outra.

integrando

notar a importância

de Vargas

timentos

As qualidades

da época.

Iam na sua capacidade
tram subjacentes
dial",

os traços que repre-

de Andrade

alterações

a tradição

A tarefa de Almir é relacionar

posta política,

en-

Tolerância

se refere

do homa~ brasileiro,

traços que, segundo o autor, não sofreram
tempo.'

no equilíbrio

do "homem cordial".

A história
singularidade

baseada

a volta às ori

corno intérprete

na vida brasileira.

ao longo

do

com uma

cenário,

pro~

há que' se

dos ideais e dos sen

excepcionais

de ser intérprete

marcadapor

que deve ser re~

a tradição
Neste

a

de Vargas

de valores

A tradição,

se reve -

que se

encon-

o "espírito

é o fundamento do novo regime e da legitimidade

cor-

do governo •

..

'

Assim,

para Almir de Andrade,

contra

respaldo

soalizou
mostrar

na mentalidade

o mando.

Apoiando-se

como se restabeleceu

e as atividades
la "eliminação
tre o governo

a valorização
política

brasileira

nos discursos

o contato

do governo.

da pessoa

de Vargas,

polltica

sociais

Há uma aproximação

maior

peen-

e o povo.

rito de equidade,

justiça,

tolerânci~,

cordialidade

por seu espí(.•• ).

Estas

é que tornam o Estado Novo aquilo que foi: um regime que,

qualidades

discricionário,

sucederam"

(20).

experiências
terpretar

procura

é reintegrada

tiNa verdatleVargas era um homem excepcional

embora

eg

que sempre pes-

entre as tendências

A tradição

dos intermediários".

de Vargas

Para'Almir,

fascistas

a autoridade.

doutrinariamente,

"vargas

direto,

do que muitos

o que diferencia

era exatamente

com qualquer

era fazer o governo
va e executava

era mais democrático

a maneira

tinha éontato

pessoa

ele ouvia

o Estado

que

Novo

de praticar
direto,

se

pelo

das
e

in-

menos

(••• ).- O espírito de Getúlio
as reiVindicações,

de acordo com as exigências

dos interesses

as filtr~
popula

-

18.

res.

~ evidente

ter em doutrina
governante

que um regime desta natureza
política, depende do homem,

(21).

Esta interpretação,

fende, de que o regime

nao pode

da qualidade

que Almir

política,

não leva em conta que a pessoalização

presentar

a mentalidade

doutrina

política

brasileira

conver-

pessoal

de Andrade

de 1937 não pode se converter

política

se

do

hoje de

em

doutrina

do mando

-- por re

à

-- foi incorporada

do Estado Novo de diferentes

formas

e por diver-

sos autores.
Segundo
entes, e também

esta tradiç~o,

a mentalidade

de "corpos intermediários
desnecessário
estrutura

a criação

corporativa

Segundo Almir,
cional,
venciado

definido

política
entre

a perspectiva

pelo espírito

por Vargas,

indivíduos

política

nunca

de governo

da sociedade.
de Vargas,

O caráter na-

direto.

a legitimidade

Era

ou mesmo de uma

foi objetivo

de tolerância,

garantiram

à criação

e o Estado.

tipo de partido

para a representação
corporações

um de seus expo-

que não predispõe

o

de qualquer

organizar

já que contrariava

que tem em Almir

o homem

cordial

e a eficácia

vi-

do re-

gime.
Ao valorizar
Almir deixa de propor
do brasileiro.

concretas

livro onde as discute

preparado

realizado

a pessoalização

formas organizacionais

O único

ro de "município",
Municípios,

o contato direto,

de 1941.

Neste

pequeno

de 1937 como base para a definição

ções e limitações

dos municípios

to é urna exposição

do que a Constituição

cremos, não desempenha
de Andrade.
autores

vao

O município
se ocupar

é tema relevante

dele, na tentativa

zar um outro aspecto .d~ mentalidade

das atribuí

no discurso

política

brasileira:

e,

de Almir

Novo.

de atualizar

-

estete~

aos municipios

no Estado

de

texto,t2

Entretanto,

alocava

um papel preponderante

brasi-

Interamericano

ma a Constituição

brasileiros.

para o Esta

é O conceito

para o 11 Congresso

em setembro

do poder,

Outros

e moderni

-

o localis

mo .

•
IV - Considerações

finais

Se o Estado

Novo teve vários

intérpretes,

podemos

consi-

19.

derar a existência
Amaral

de uma divisão

seria o seu ideólogo,

com um conjunto
conservação

intelectual.

por estar mais diretamente

programático

do regime.

do trabalho

de idéias

Francisco

relacionadas

Campos,

Azevedo

preocupado

à montagem

seu jurista,

na

medida

que sua açao se volta diretamente

para o campo da reformulação

leis e códigos.

pode ser visto

do regime.

Todos,

doutrinadores
-

Almir de Andrade

cada um em sua esfera,

e de construtores

de

como o sociólogo

desempenharam

da nova ordem.

e

o papel de

Chamar

o regime

de

-

37 de Estado Novo significa

atribuir

se tratasse

autêntica

de uma inovação

ra Almir de Andrade,

porem,

buscadas

nas verdadeiras

no passado,

rar em algumas
timidade

dimens~es

pecIfico

traço que ele vai recuperar
para a construção
Podemos

dizer-que

do, sob o controle
contra a cultura
ligando as partes

te sentido,

pode-se

presente

a força

também~s

discursos

outros doutrinadores,

a pouca

sociais)

este

pelo Esta-

como um

criador

atenção

se en-

amálgama

da vida social.

primordial

destacar

culturais.

que dedica

Esta dimensão

de Vargas,

configurando

é

e

(esfera da pessoa)

sobre as tradiç~es

do Estado Novo.

um tipo e~

mobilizado

(representado

tem como atividade

entender

de ser

a histó-

melhor.

o equilíbrio

do regiMe moldado

tos institucionais

passível

(produto das relaç~es
e garantindo

criaram

na "cordialidade",

da lei) e a liberdade

Almir de Andrade
a continuidade

entre

a legi-

brasileira,

e governados

tornando-o

são

Este autor vai ~roc~

A vida política

de uma sociedade

nacional.p~

ou seja, na tradição,

sociais baseadas

como

da nova política

ralzes.

do passado,

entre governantes

de relaç~es

na vida política

as justificativas

para o novo regime.

ria das relaç~es

a ele algo de inédito,

aos aspec-

organizacional,

vai ser desenvolvida

uma divisão

Ne!

do trabalho

por

intelec

tual.
A especificidade
política

às tradiç~es

fundamentação
legitimação
mento

O Estado

culturais

da nova ordem,
e estabilidade.

ao regime.

que receber

da proposta

A liberdade

garantias

aparece

brasileiras.

buscando

através

a

elementos para sua

de valores

e a igualdade

aação

Ele se ocupa com

no passado

~ o consenso

Ja que os homens

como fiador,

do autor é relacionar

que dá funda-

de oportunidade

são diferentes

e

têm

egoístas.

das leis, do equilIbrio

da

20.

sociedade

hierarquizada.

que deve manter

~ ele também,

a linha de continuidade

corno guardião

da

entre passado,

cultura,

presente

e

futuro.
A figura

de Vargas

que encarna

o espírito

pel, Vargas

passa

A relação direta
de ~st~uturas
configura

da cordialidade.

a representar

intermediárias,

a pessoalização
do mito Vargas

Esta representação

como aquele

Ao desempenhar

a mentalidade

simb61ica

no Estado Novo vai ter continuidade
ra.

em sua doutrina,

política

entre governo e povo, prescindindo

uma das dimensões

ra do "pai".

aparece,

este

brasileira.

da existência

do mando,

certamente

representada

pela

que, cremos,

se

napol{t!ca

pa-

populista

figuinicia

brasilei-

21.
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