


Os reflexos das características dos colonizadores portugueses no Brasil foram
uma colonização não planejada, realizada por dois tipos de pessoas:
aventureiros e trabalhadores. Essas pessoas logo se adaptaram ao trabalho
na colônia, transformando-a em grandes latifúndios de monocultura. O
segundo marco da formação brasileira é o patriarcado rural. A
“cordialidade” descrita por Holanda faz com que o brasileiro sinta, ao
mesmo tempo, o desejo de estabelecer intimidade e o horror a qualquer
convencionalismo ou formalismo social.

Sérgio Buarque de Holanda (1902 – 1982)
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Sérgio Buarque de Holanda realiza uma análise sobre a família tradicional e as
mudanças para a sociedade urbana moderna. Ainda naquela época o peso da
família tradicional era grande, assim, durante o processo de urbanização houve
uma dificuldade na formação da sociedade urbana moderna. E é então que
surge a ideia do homem cordial, que se refere aos homens como pessoas que
obedecem aos imperativos do coração, e não a normas impessoais e abstratas.
De um lado, Sérgio Buarque assinala a modernização da sociedade brasileira, de
outro, o conservadorismo que tenta bloquear essa modernização. Para Sérgio
Buarque, o tipo ideal que explicita esse processo contraditório é o homem
cordial. Ele seria a chave analítica para compreender como certos setores da
sociedade brasileira resistem ao processo de modernização. Segundo ele, a
modernização representa a construção de uma nova sociabilidade, que coloca
em risco o universo das relações de favorecimento.



Caio Prado Júnior descobriu que as formas de produção aqui instaladas
obedeciam a um único objetivo: servir aos mercados dos países europeus. Tudo
o mais se subordinava a isso. Esse era o sentido da colonização de um país cuja
história foi um capítulo da História do Comércio europeu. O homem branco
europeu, segundo Prado, não tinha aptidão para viver e trabalhar nos trópicos,
logo, os colonizadores buscaram na escravidão a mão de obra para atuar aqui.
Assim, desenvolveu-se um modelo de exploração colonial escravista. A
colonização brasileira foi baseada na exploração, e não na povoação (como
ocorreu nos Estados Unidos).

Caio Prado Júnior (1907 – 1990) 
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Em sua obra Formação do Brasil Contemporâneo Caio Prado Jr. propõe-se a
realizar um balanço geral da colônia. No seu ponto de vista, o período colonial
representa a síntese de três séculos de colonização e a porta de entrada para
acompanhar e interpretar o processo que resultou no Brasil atual. Para ele, a
colonização é apenas “um episódio, um pequeno detalhe daquele quadro
imenso” que foi a expansão ultramarina europeia. A colonização brasileira pode
ser associada ao que Caio Prado Jr. diria ser uma “vasta empresa comercial”.
Desse modo, apenas o que estivesse ligado à grande exploração teria vida
orgânica na colônia e praticamente toda a vida colonial, seja no âmbito social,
político ou cultural estaria subordinada a isso. Para ele, se o que caracterizou a
colônia foi sua vida voltada para fora, para o mercado externo, a nação deve
justamente ter como fundamento a vida interna.



Florestan demonstrou como a transição da Colônia até a República, incluindo a abolição
da escravatura, ocorreu sem rupturas institucionais de fato. Ele identifica a manutenção
do padrão de dominação de classe, com o cultivo de heranças escravocratas refletidas nas
dinâmicas sociais do país. A burguesia brasileira não precisou realizar uma revolução para
concretizar o modo de produção capitalista. Aqui, o capitalismo e as dinâmicas
imperialistas e de escravização se entrelaçaram para fazer surgir o que ele chama de
"capitalismo dependente". Tal dependência faz com que a burguesia brasileira
precise realizar concessões ao capitalismo central para conseguir manter qualquer tipo
de relação, uma vez que não está “no mesmo pé de igualdade”. Hoje, isso se observa
na desindustrialização do Brasil e na condição de exportador de commodities.

Florestan Fernandes (1920 – 1995)
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Para Florestan Fernandes, de um lado o mito da democracia racial acabou por consolidar,
por exemplo, a crença de que a situação do negro se deve a sua própria incapacidade de
superar dificuldades sociais, tais como o desemprego e a pobreza. Por outro lado, o mito
desresponsabiliza o branco e o isenta (sobretudo os brancos da classe dominante) dos
efeitos da abolição e da degradação da situação da comunidade negra no Brasil. Nos
últimos anos, entretanto, essa questão vem sendo trabalhada por outro ângulo. O mito da
democracia racial não seria simplesmente um mecanismo de acobertamento das
desigualdades e discriminações, mas também reproduziria a ideologia da identidade
nacional que impede a construção da igualdade entre os brasileiros. A questão da
democracia racial foi discutida também por Gilberto Freyre em seu Casa-grande & senzala,
que considera como característica específica da cultura brasileira o encontro racial entre
negros africanos, brancos europeus e indígenas brasileiros. Freyre via esse encontro com
bons olhos, na medida em que o convívio entre as “raças” teria se tornado democrático e
salutar para a sociedade como um todo.


