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Resumo:  
O objetivo principal do presente artigo será situar, por meio de uma chave sincrônica de 

análise, o estudo das relações de favor empreendido por Roberto Schwarz, diante das 

formulações de Maria Isaura Pereira de Queiroz e Maria Sylvia de Carvalho Franco, suas 

coetâneas, uma vez que elas se encontravam ligadas ao contexto intelectual e institucional 

da Universidade de São Paulo (USP), no qual tais relações estavam em debate. Para tal, 

tomar-se-ão, como referências principais, os seguintes livros: O mandonismo local na vida 

política brasileira (1969), de Queiroz, bem como seu texto intitulado “O coronelismo numa 

interpretação sociológica” (1975) e, de maneira mais breve, “Política, ascensão social e 

liderança num povoado baiano” (1968); e Homens livres na ordem escravocrata (1969), de 

Franco, intelectual que é tida pelo crítico como uma referência inescapável para suas 

formulações a respeito do favor. Em relação aos trabalhos de Schwarz, conceder-se-á 

ênfase aos livros Ao vencedor as batatas (1977) e Um mestre na periferia do capitalismo: 

Machado de Assis (1990), levando em consideração ainda alguns de seus artigos que 

permitam mensurar sua contribuição particular para a discussão do favor. 

 
Palavras-chave: Roberto Schwarz; relações de favor; interpretações do Brasil; 

pensamento social brasileiro. 

 
Abstract:  

The main goal of the present paper is to set up a framework, by means of a synchronic 

method of analysis, to study the relationships of favor as carried by Roberto Schwarz, 

focusing on the formulations worked out by Maria Isaura Pereira de Queiroz and Maria Sylvia 

de Carvalho Franco, both his coevals, and both inserted in the intellectual and institutional 

context of the University of São Paulo (USP), where these issues were in debate. With this 

purpose in mind, we shall adopt as our leading references, the following books: O 

mandonismo local na vida política brasileira (1969), by Queiroz, as well as her article “O 

coronelismo numa interpretação sociológica” (1975) and, more briefly, “Política, ascensão 

social e liderança num povoado baiano” (1968); e Homens livres na ordem escravocrata 

(1969), by Franco, a scholar considered by Schwarz an indispensable reference for his 

approach to favor. As for the works by Schwarz, we shall emphasize the books Ao vencedor 

                                                 
1 Este artigo apresenta alguns dos resultados de minha dissertação de mestrado, intitulada O favor e 

a sociedade brasileira: a interpretação de Roberto Schwarz (2015).  

2 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (PPGSA/UFRJ). Email: khelayel@gmail.com  
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as batatas (1977) and Um mestre na periferia do capitalismo: Machado de Assis (1990), 

taking also into consideration the study of some of his articles that allow to evaluate his 

particular contribution to the discussion of favor.  

 

Keywords: Roberto Schwarz; relationships of favor; Brazil interpretations; brazilian social 

thought.  

      

 

Introdução 

 

Este artigo se debruçará, através de uma chave sincrônica de análise, sobre os 

trabalhos de Maria Isaura Pereira de Queiroz e Maria Sylvia de Carvalho Franco, no intuito 

de situar comparativamente o estudo das relações de favor empreendido por Roberto 

Schwarz diante das formulações de suas coetâneas, ligadas ao contexto institucional e 

intelectual da Universidade de São Paulo (USP)3, no qual tais relações estavam em debate. 

Procurar-se-á reconstituir, parcialmente, tal debate, movimento que permitirá qualificar a 

especificidade da contribuição do crítico literário sobre a questão do favor em relação aos 

esforços das duas sociólogas. Tal movimento pode auxiliar, ainda que não seja a proposta 

aqui delineada, a localizar Schwarz diante de uma certa vertente da sociologia política 

brasileira, que se debruçou sobre os efeitos do favor para a vida política do país, vertente 

essa mapeada em artigo por André Botelho (2007), diante da qual o autor localizou as 

principais contribuições de Queiroz e Franco.     

                                                 
3 Sistematizando a trajetória acadêmica de Roberto Schwarz, o crítico literário cursou sua graduação em 

Ciências Sociais na USP, formando-se no ano de 1960, tendo participado do famoso seminário d'O capital na 
mesma instituição, o qual teve início em 1958. Posteriormente, Schwarz migrou para o campo dos estudos 
literários, tornando-se Mestre em Teoria Literária e Literatura Comparada pela Universidade de Yale, nos Estados 
Unidos. Em 1976, doutorou-se pela Universidade de Paris III, Sorbonne, em Estudos Latino-Americanos, 
produzindo sua tese intitulada Ao vencedor as batatas. Segundo conta Schwarz, foram as circunstâncias que o 
encaminharam para a realização de seu doutorado em Paris, pois ele não tinha planos sistemáticos a este 
respeito, o qual se deveu, em grande medida, às circunstâncias repressivas impostas pela ditadura militar 
(SCHWARZ, 2009). Para uma discussão mais aprofundada sobre o seminário d’O capital da USP, vale a pena a 
leitura da tese de doutorado de Lidiane Rodrigues (2011), A produção social do marxismo universitário em São 
Paulo: mestres, discípulos e 'um seminário' (1958-1978), e do texto de Milton Lahuerta (2008),“Marxismo e vida 
acadêmica: os pressupostos intelectuais da crítica uspiana ao nacional-desenvolvimentismo”, para ficarmos com 
dois dos esforços empreendidos nessa direção. Nesse mesmo contexto, Maria Isaura Pereira de Queiroz foi 
assistente da Cadeira de Sociologia I, primeiramente, entre os anos de 1951 e 1958 e, posteriormente, da 
Cadeira de Sociologia II, entre 1958 a 1960, com a qual vem sendo mais identificada (CARVALHO, 2010). 
Queiroz tornou-se Livre-Docente em 1963, fundando ainda o Centro de Estudos Rurais e Urbanos da USP, em 
1964 (Ibidem). Maria Sylvia de Carvalho Franco também integrou a Cadeira de Sociologia I da USP, tendo 
ocupado vários cargos docentes (MALAGUTI, 2013). Homens livres na velha civilização do café, estudo 
empreendido pela socióloga foi apresentado como tese de doutoramento na USP, no ano de 1964, sob 
orientação de Florestan Fernandes. Decorridos cinco anos, sua tese foi publicada, com modificações, pela 
editora do Instituto de Estudos Brasileiros, o IEB, também pertencente à USP, com o título de Homens livres na 
ordem escravocrata (VEIGA JÚNIOR, 2010; MALAGUTI, 2013).    
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  Alguns trabalhos já se voltaram para a questão do favor na obra de Roberto 

Schwarz. Para alguns autores haveria uma descontinuidade na reflexão do crítico sobre o 

problema, quando contrapostos os livros Ao vencedor as batatas (1977) e Um mestre na 

periferia do capitalismo (1990), pois, neste último, o favor não apareceria como elemento 

central para a caracterização da ambivalência do narrador de Memórias póstumas de Brás 

Cubas (1881), de Machado de Assis (Ré, 2005; Bergamini Jr., 2009), analisado por 

Schwarz4. Todavia, ainda que o favor não emerja nesse livro com a mesma frequência como 

em Ao vencedor as batatas, seu papel, a meu ver, permanece flagrante. Só é possível 

compreender o caráter ambivalente do narrador de MPBC, e da sociedade a que ele se 

refere, levando-se em conta a dualidade entre direitos (norma burguesa) e favor (patriarcal), 

dado que este seria, na visão do crítico, componente central da sociabilidade brasileira, 

fortemente mobilizado pelo narrador volúvel. Concordando com Paulo Arantes (1992), os 

potentados oitocentistas oscilavam permanentemente entre os polos da igualdade civil, 

vinculado à modernidade europeia aclimatada ao Brasil, e dos “laços morais do favor”, 

ligado ao país colonial. O favor desempenharia, deste modo, na obra de Schwarz, o papel 

de pressuposto para o “descentramento” das ideias e instituições importadas, conforme já 

foi assinalado (COSTA, 2012).  

  Em suma, defendo que a problemática do favor constitui, conforme discutirei adiante, 

além de ferramenta teórica heurística para as formulações de Schwarz, fio condutor que 

perpassa a sua obra, ligando o passado e o presente de nossa formação, uma vez que o 

crítico encaminharia para o centro de sua análise “o perfil efetivo do escravismo, do 

patriarcado, do mando, do arbítrio, da dependência e do favor” (BUENO, 2013, p.139). 

Entendo que o corpo-a-corpo entre os textos de Schwarz vis-à-vis os trabalhos de Queiroz e 

Franco, suas predecessoras, tal como proponho, permitirá mensurar, sincronicamente, a 

especificidade da contribuição do crítico para o debate acerca das relações de favor.    

 

A problemática do favor e a dimensão rural/urbano 

 Pode-se tomar como ponto de partida, para esta análise, a entrevista concedida por 

Roberto Schwarz a André Botelho e Lilia Schwarcz (2008c), na qual o crítico assinalaria a 

                                                 
4 Em Um mestre na periferia do capitalismo, Schwarz analisa o romance Memórias póstumas de Brás Cubas, de 

Machado de Assis. O crítico evidencia que a volubilidade não constitui uma idiossincrasia de Brás Cubas, 
personagem-narradora do romance, mas um aspecto generalizável para a classe dominante brasileira como um 
todo, que oscilava constantemente entre dois polos distintos de orientação da conduta: o polo do receituário 
liberal-burguês e o da sociedade escravista (SCHWARZ, 2000b). A volubilidade constituiria ainda, deste modo, o 
princípio formal desse romance de Machado de Assis, enformando a desfaçatez de classe do narrador (Ibidem). 
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existência de poucas diferenças entre o seu trabalho e o de Maria Sylvia de Carvalho 

Franco – considerada pelo crítico como uma referência inescapável para a discussão do 

favor5 -, uma vez que ambos divergiriam, segundo ele, somente em relação ao objeto de 

estudo. Tal constatação, por parte de Schwarz, deve-se ao fato de que os romances de 

Machado de Assis abririam uma frente analítica inexistente em Homens livres na ordem 

escravocrata6. Seu movimento teria sido o de redescobrir o favor no complexo de 

personagens construído pelo escritor carioca, situado na Corte, transportando, deste modo, 

para o Rio de Janeiro oitocentista, o esquema por ela analisado no mundo rural (SCHWARZ, 

2008c). Nas palavras do crítico: “Eu não tenderia a ver divergências de fundo com Maria 

Sylvia, antes uma diferença de objetos. No essencial houve colaboração, a querela é 

secundária” (Ibidem, p.153). É importante lembrar ainda que as formulações de Maria Isaura 

Pereira de Queiroz sequer são mencionadas por Schwarz ao longo da entrevista, não 

obstante ela examinar, em detalhe, a questão do favor ao longo de seus trabalhos, 

parecendo ter pontos de contato marcantes com as reflexões do crítico. Além disso, a 

questão da mudança social, amplamente tratada por Queiroz, e discutida por sua fortuna 

crítica (VILLAS BÔAS, 2006; CARVALHO, 2010; BOTELHO & CARVALHO, 2011; LOPES, 

2012), parece reverberar na forma pela qual Schwarz entende o processo social brasileiro, 

constituindo um diálogo “velado” entre o crítico e a socióloga7. Em resumo, a grande 

contribuição de Schwarz consistiria, segundo ele mesmo, na análise da atuação do favor em 

pleno contexto urbano. Todavia, minha hipótese é que tal afirmação possa ser lida a 

contrapelo e, portanto, relativizada, pois tanto os trabalhos de Queiroz8 quanto os de Franco 

                                                 
5 Vale ressaltar que Franco desfere críticas, em entrevista não por acaso intitulada como “As ideias estão no 
lugar”, de 1976 - apesar de ter sido, segundo Schwarz, uma referência imprescindível para a sua reflexão sobre 
o favor - à sua interpretação em “As ideias fora do lugar”, artigo publicado primeiramente pela revista Estudos do 
CEBRAP, em 1973, antes de ser recolhido no livro Ao vencedor as batatas, em 1977. Para uma análise 
pormenorizada sobre a fortuna crítica de “As ideias fora do lugar”, vale a pena a leitura do artigo de Bernardo 
Ricupero (2013), “O lugar das ideias: Roberto Schwarz e seus críticos”.   

6 Homens livres na ordem escravocrata é fruto da pesquisa realizada por Franco, sobre “a velha civilização do 
café” que, no século XIX, resplandeceu nas áreas do Rio de Janeiro e de São Paulo, pertencentes à região 
específica do Vale do Paraíba (FRANCO, 1997). 

7 Faz-se necessário assinalar que, levando em consideração os livros Ao vencedor as batatas (1977), Um mestre 
na periferia do capitalismo (1990) e Duas meninas (1997), Roberto Schwarz cita somente “O coronelismo numa 

interpretação sociológica”, texto escrito por Queiroz, em apenas uma nota de rodapé (SCHWARZ, 2000a, p.163).   

8 Lucas Carvalho (2010) subdivide, por exemplo, o estudo da mudança social na obra de Queiroz em três níveis 
distintos, dentre os quais, a questão da mudança social seria encarada a partir do “ângulo da relação campo-
cidade” (CARVALHO, 2010, p.123).     
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concebem, de formas distintas, a relação de continuidade existente entre o rural e o urbano, 

conforme veremos adiante9.  

  Ao proceder a leitura das interpretações de Queiroz e Franco, pode-se perceber 

diversos elementos que permitem a observação da relação de continuidade estabelecida 

entre o rural e o urbano em suas formulações. Pode-se dizer que ambas as autoras se 

enquadram no rol de importantes intérpretes do país que indicaram no mundo rural os 

fundamentos da vida política brasileira, cujos efeitos teriam se mostrado duradouros no 

curso do processo de urbanização (LIMA, 2011). Queiroz mostra, numa chave diacrônica, 

em O mandonismo local na vida política brasileira (1969), como o poder privado dos 

proprietários rurais se fez presente na Colônia e, até mesmo, na Primeira República. Tal 

ligação entre os mundos rural e urbano, e entre o passado colonial e o presente republicano, 

seria permitida graças ao mandonismo dos grandes senhores rurais, que teria se 

perpetuado ao longo dos séculos. 

 Segundo a autora, entre os proprietários rurais e seus tributários e agregados, 

seriam criados vínculos estreitos de “serviços mútuos” e de “amizade”, derivando desta 

relação a instituição do “compadrio” (QUEIROZ, 1969). Os laços de compadrio 

engendrariam expectativas de apoio, auxílio, defesa e lealdade, tanto por parte de colonos e 

agregados, quanto por parte do senhor de engenho. Este aquiesceria ao convite de seus 

colonos e agregados para se tornar padrinho dos filhos destes, o que contribuiria para o 

reforço e consolidação de laços de amizade e de interesse entre ambas as partes, que 

passariam a ser sancionados pela religião. Laços esses que não se confinariam à esfera 

familiar, perpetuando-se na vida política brasileira, orientando decisivamente a conduta dos 

atores políticos e sociais.   

 Não sucederiam, afirma Queiroz, alterações radicais ao longo da vida política 

brasileira, permanecendo inalterado seu princípio básico, dado que o processo político no 

país giraria em torno do coronel, cujos parentes e afilhados, fieis e obedientes membros de 

sua “parentela”, ocupavam os principais postos nas mais diversas ramificações do serviço 

público (Ibidem). Neste sentido, nos primórdios da República, a extensão do direito de voto 

                                                 
9 Os materiais aqui mobilizados serão os seguintes trabalhos dos autores em questão: O mandonismo local na 
vida política brasileira (1969), de Queiroz, bem como seu texto intitulado “O coronelismo numa interpretação 
sociológica” (1975) e, em menor medida, “Política, ascensão social e liderança num povoado baiano” (1968); e 
Homens livres na ordem escravocrata (1969), de Franco. Seus trabalhos aqui elencados se fazem relevantes 

para a análise proposta por se concentrarem, em grande medida, nos fundamentos sociais da vida política 
brasileira, dentre os quais figura o favor. Em relação aos trabalhos de Schwarz, concederei ênfase aos seus 
livros Ao vencedor as batatas (1977) e Um mestre na periferia do capitalismo: Machado de Assis (1990), bem 
como algumas de suas entrevistas e artigos, que permitem analisar as implicações do favor para os 
desdobramentos da vida social brasileira. 
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às camadas subalternas teve, como efeito imediato, apenas o de aumentar o número de 

eleitores à disposição do mandatário rural. Para aqueles que não possuíam eleitores 

dispostos a votar, a situação se afigurava extremamente desfavorável, já que o poder do 

coronel era ubíquo, exercendo domínio sobre a administração, o poder judiciário, a polícia e 

a câmara municipal (Ibidem). Percebe-se como o seu poder assumiria papel impeditivo para 

a ocorrência de transformações substanciais na vida política brasileira, cujo modus operandi 

perpassaria a Colônia, o Império e a República, o que permitiria a continuidade entre o 

campo e a cidade, não havendo uma ruptura drástica entre as antigas formas de 

sociabilidade e as novas instituições de matriz europeia que aqui se instalariam.  

 Diagnóstico similar pode ser identificado em “O coronelismo numa interpretação 

sociológica” (1975), texto no qual Queiroz mostra que a extensão do direito de voto a todo o 

cidadão que fosse alfabetizado contribuiria para o aumento concomitante do número de 

eleitores, tanto no campo como na cidade, que permaneceriam sob a tutela dos mandatários 

políticos de sempre (QUEIROZ, 1976a).  O prestígio do coronel adviria, deste modo, de sua 

capacidade de prestar favores e, quanto mais robusta fosse esta característica, seu 

eleitorado seria cada vez mais amplo, possibilitando sua ascensão na hierarquia política 

(QUEIROZ, 1969). Pode-se constatar que o favor surge aqui como um recurso 

imprescindível para o aliciamento de prosélitos, auxiliando na composição de um amplo 

corpo de eleitores, confinado à relação de prestação e contraprestação de favores e 

benefícios, o que exponenciaria a capacidade de atuação e amplitude do poder político dos 

grandes senhores rurais.   

       Conceitualmente, em “O coronelismo numa interpretação sociológica”, Queiroz 

prioriza a definição de “coronel”, em detrimento do conceito de “grande proprietário”, pois a 

grande propriedade fundiária não seria suficiente para a ampliação dos chamados “bens de 

fortuna”, uma vez que capitais ou pessoal que, em troca de favores ou benefícios 

passassem a servir e defender o coronel, constituiriam elementos fundamentais para o 

alargamento do raio de ação de seu poder (VILLAS BÔAS, 1996). Vemos assim, como, para 

Queiroz, a propriedade privada da terra não seria condição suficiente para o mando, 

estruturado antes em relações sociais de favor e de contraprestação de favores, as quais 

modelariam a lógica societária.  

 À famosa pergunta “quem é você?”, ressalta Queiroz, era dada pronta e rápida a 

resposta “Sou gente do Coronel Fulano” (QUEIROZ, 1976a, p.164), o que impediria o 

reconhecimento do cidadão livre e autônomo, portador de direitos, fruto do moderno 

processo de individualização. Este fato derivaria da dificultosa e contraditória introdução dos 
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modernos princípios igualitários burgueses, em uma sociedade na qual preponderariam 

relações familistas, haja vista que ser “gente” de algum coronel significava fazer parte 

integrante de sua clientela. Deve-se ressaltar que é justamente aí que reside o nódulo tenaz 

do mandonismo local, definindo-se pela relação de posse estabelecida entre os homens, 

uns para com os outros (VILLAS BÔAS, 1996). 

  Em “O coronelismo numa interpretação sociológica”, Queiroz apresenta os resultados 

de sua pesquisa de campo realizada no norte da Bahia, no município de Santa Brígida, que 

revelou o importante papel desempenhado pelas relações pessoais dos cabos eleitorais na 

tarefa de conquistar e conservar a massa de eleitores do chefe político (QUEIROZ, 1976a). 

As relações pessoais comprovariam que os eleitores teriam chances de escolha, posto que 

para além das qualidades pessoais, haveria a existência de um “sistema de dom e contra-

dom” em jogo10 (Ibidem). Este sistema  conferiria peso às possibilidades de escolha do 

eleitorado, trazendo à tona a dimensão consciente do cálculo das vantagens e 

desvantagens implicadas no ato de escolher um candidato para algum cargo político. 

Segundo Queiroz, o “dom e contra-dom” constituiria uma “reciprocidade de favores”, um 

contrato tácito que se manifestaria entre o cabo eleitoral e a massa de eleitores, que 

ofereceria seus votos, aguardando a contrapartida do coronel, ou seja, um favor almejado, o 

que também facultaria ao eleitor uma maior margem de manobra. 

  Como mostra em “Política, ascensão social e liderança num povoado baiano” (1968), 

em Santa Brígida existiria, entre o eleitor e o líder político, uma relação de reciprocidade ou 

contraprestação, o que evidenciaria que votar em um determinado candidato indicado por 

algum coronel não significava aceitar de maneira passiva suas determinações, mas sim 

votar conscientemente no candidato de sua predileção, já que se espera obter ou já se 

obteve algum favor ou benefício prestado (QUEIROZ, 1976b). O voto seria um “bem de 

troca”, “consciente, mas orientado de maneira diversa do que o voto de um cidadão de 

sociedade diferenciada e complexa” (Ibidem, p.119). Nesta direção, em “O coronelismo 

numa interpretação sociológica”, Queiroz afirma que o fundamento da estrutura coronelística 

residiria na “posse de bens de fortuna”. Assim, as eleições configurariam o “momento da 

barganha ou da reciprocidade de dons: o indivíduo dá seu voto porque já recebeu um 

benefício ou porque ainda espera recebê-lo” (QUEIROZ, 1976a, p.168).  

                                                 
10 Queiroz toma como base, para a sua análise do “sistema de dom e contra-dom”, as proposições 

teórico-metodológicas formuladas por Marcel Mauss (QUEIROZ, 1976a). 
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 Em “Política, ascensão social e liderança num povoado baiano”, Queiroz analisa a 

trajetória de três cabos eleitorais, apontando que suas relações pessoais constituiriam via 

fundamental para o aliciamento de eleitores para os coronéis. O “prestígio pessoal” e o 

“carisma”11 seriam requisitos primordiais para o êxito dos cabos eleitorais (QUEIROZ, 

1976b). De acordo com ela: “Numa comunidade como Santa Brígida, tão pouco diferenciada 

internamente, somente o carisma parece constituir um verdadeiro canal de ascensão social” 

(Ibidem, p.116). Assim, conclui a autora: “as qualidades sobrenaturais constituem um dos 

fatores melhores e mais nítidos de ascensão individual” (Ibidem, p.121).    

 Nota-se como o favor norteia de modo decisivo a conduta do eleitorado, que mobiliza 

racionalmente seu bem de troca, o voto, procurando agir de forma congruente com o 

fundamento societário sobre o qual se assenta sua escolha, levando em conta os favores 

recebidos ou ainda por receber. O favor seria, deste modo, um dos meios de que dispunha 

o coronel para captar e conservar eleitores. Assim, surgiria atrelada ao voto, assinala 

Queiroz, a possibilidade de barganha, sendo ele considerado uma “posse”, chancelando o 

eleitor frente a seu chefe local, que deveria levar em consideração os anseios dos primeiros 

em troca de sua obtenção.  

 Tendo em vista os fundamentos sociais da dominação política, Queiroz destaca a 

categoria “parentela”, que lhe permitiu observar os múltiplos níveis da dominação (VILLAS 

BÔAS, 2006; BOTELHO, 2007, 2009; CARVALHO, 2010; LOPES, 2012). As parentelas se 

encontrariam na origem e no cerne da estrutura do tipo de dominação política exercida pelo 

coronelismo, sendo composta por indivíduos atados por diversas espécies de laços, como, 

por exemplo, consanguinidade, compadrio e alianças (QUEIROZ, 1976a). Nas palavras de 

Queiroz: 

Entendemos por “parentela” brasileira um núcleo bastante extenso 

de indivíduos unidos por parentesco de sangue, formado por várias 

famílias nucleares, regra geral, economicamente independentes, 

vivendo cada qual em sua morada; as famílias podem-se dispersar 

a grandes distâncias, o afastamento geográfico não quebrando a 

vitalidade dos laços ou das obrigações reunindo os indivíduos uns 

aos outros no interior do grupo. A característica principal do grupo é 

sua estrutura interna, bastante complexa, e variando de uma 

configuração mais igualitária, até uma estratificação em vários 

níveis (Ibidem, p.181). 

                                                 
11 É importante dimensionar que Queiroz entende o “carisma” numa acepção weberiana (QUEIROZ, 1976b). 
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  A utilização de favores ganharia contornos decisivos a partir da Independência do 

Brasil, assumindo importância para os coronéis no exercício de domínio de várias esferas do 

poder público, sejam elas locais, regionais e até nacionais, cujo objetivo seria a ampliação 

da soma de postos a serem distribuídos a seus parentes, afilhados e agregados (Ibidem). 

Afigura-se patente, portanto, a construção da problemática do favor e de seu papel para a 

ocorrência do baralhamento entre as esferas pública e privada na perspectiva de Queiroz, 

que se debruçou sobre tais dimensões, ainda vigentes na vida política brasileira. Em sua 

interpretação, a parentela se exprimiria de forma contundente no mundo urbano, atuando 

como o nexo de continuidade entre o campo e a cidade, permitindo a emergência do 

coronelismo em meio ao complexo de relações sociais urbanas12. A parentela seria a grande 

estrutura dentro da qual o favor teria lugar fundamental, inclusive para aqueles grupos que 

se encontram no limite da sociabilidade por ela engendrada, como seria o caso dos 

sitiantes. Assim, o rural e o urbano se entrelaçariam graças à força exercida pela parentela e 

sua extrema maleabilidade (BOTELHO & CARVALHO, 2011). Ou seja, o tipo de organização 

propiciado pelo latifúndio, acomodar-se-ia às novas condições de vida, adaptando-se a elas 

de maneira gradual, o que garantiria a sua permanência. A perpetuação da influência do 

mandonismo foi, segundo Queiroz, uma “linha constante” na Colônia, no Império e na 

República, sendo sua permanência garantida devido à manutenção da “estrutura social 

baseada no latifúndio e no que se poderia chamar de 'família grande'” (QUEIROZ, 1969, 

p.5). 

  Assim como Queiroz, Roberto Schwarz entende o mundo urbano como uma 

extensão do rural, notando como o favor se entrelaçou indissoluvelmente com a civilização 

moderna, alterando-se em alguma medida, conquanto persistindo seu traço fundamental 

(SCHWARZ, 2012a). Neste sentido, faz-se relevante a menção ao artigo do crítico, “Sobre O 

amanuense Belmiro” (1964), no qual analisa o romance de Cyro dos Anjos, observando que 

entre a vida rural e a burocracia inexistiria transformação radical, havendo claros nexos de 

continuidade entre uma e outra (SCHWARZ, 2008a). A burocracia citadina, na qual trabalha 

o amanuense Belmiro, constituiria, assinala o crítico, uma extensão do privilégio existente no 

mundo rural. Tal constatação permite a inferência de que o favor, como um dos elementos 

do mundo patriarcal que ainda persistia, poderia ser entendido na chave da continuidade, já 

                                                 
12 É importante notar que a parentela teria sofrido, ainda que tenha se manifestado com contundência em pleno 

contexto urbano, um processo de relativo enfraquecimento com o avanço da urbanização e com a 
complexificação decorrente da divisão do trabalho (CARVALHO, 2010; LOPES, 2012).  
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que figuraria tanto no mundo rural quanto no urbano, permanecendo como presença atuante 

ao interpelar diretamente o moderno. Assim, pode-se perceber que, quando postas lado a 

lado as interpretações de Queiroz e Schwarz, ambos concordam no que se refere à 

imbricação entre o rural e o urbano, o que problematizaria a singularidade da contribuição 

do crítico por esta via de análise. Na interpretação de Queiroz, conforme vimos, a categoria 

“parentela” permitiria a ligação e a continuidade do mundo rural no mundo urbano, bem 

como a persistência da tradição na modernidade, relativizando a afirmação de Schwarz a 

respeito de que seu estudo sobre a obra de Machado de Assis avançaria por estar centrado 

na Corte, na vida urbana.  

  Por seu turno, Maria Sylvia de Carvalho Franco também salienta que entre a vida 

rural e a urbana são estabelecidos sólidos laços de continuidade, ainda que o faça por via 

distinta e priorizando termos diversos em relação aos trabalhados por Queiroz. Pode-se 

dizer que a análise de Franco, em Homens livres na ordem escravocrata, parte da 

comunidade, passando para os planos da sociedade, do Estado e do mercado (BOTELHO, 

2009; VEIGA JÚNIOR, 2010; CAZES, 2013), atravessando, deste modo, de ponta a ponta, o 

rural e o urbano, desestabilizando, consequentemente, a visão que Schwarz possui de sua 

contribuição. 

    Para iniciar a reflexão sobre o favor, em Homens livres na ordem escravocrata,13 

interessa destacar aqui que o escravo é tratado de maneira circunstancial, já que ele teria 

existido como “presença ausente”, embora regular e forte, no mundo dos chamados homens 

livres pobres (FRANCO, 1997). Ao escravo não estaria somente ligado o destino de seus 

proprietários, mas também o dos homens livres pobres, levando a autora a refletir sobre o 

lugar e o significado da escravidão na sociedade colonial. Portanto, definiu-se nos latifúndios 

estabelecidos uma situação contraditória: “formou-se um agregado de homens engajados 

precipuamente numa produção mercantil e especializada, que estavam, ao mesmo tempo, 

isolados e obrigados a suprirem-se por seus próprios recursos” (Ibidem, p.10). Derivada das 

condições sobre as quais se desenvolveu a grande propriedade fundiária no Brasil, 

conciliaram-se dois princípios reguladores antagônicos da atividade econômica, a “produção 

direta dos meios de vida” e a “produção de mercadorias” (Ibidem). A despeito de serem 

formas de produzir incongruentes, estas modalidades de produção seriam “práticas 

constitutivas uma da outra”, as quais seriam entendidas por Franco como uma “unidade 

                                                 
13 O material empírico do livro é o conjunto de “processos-crimes” da comarca de Guaratinguetá, considerados 

por Franco como a única fonte que possibilitaria a reconstituição das relações comunitárias da localidade 
(FRANCO, 1997).   
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contraditória” (Ibidem, p.11, grifos da autora). A “unidade contraditória”, identificada pela 

autora, desdobra-se no nível da organização social, por meio da síntese difícil entre 

associações morais e constelações de interesses, desenvolvendo-se ainda no plano da 

organização institucional e política, mediante a fusão das esferas pública e privada (VEIGA 

JÚNIOR, 2010). Este ponto permite a observação da ligação entre o mundo rural e o 

urbano, o tradicional e o moderno, uma vez que a análise da autora, conforme foi dito, toma 

como ponto de partida a comunidade, atravessando também, além da sociedade e do 

mercado, a dimensão da institucionalização do Estado, mediante a análise da tensa relação 

que se desdobrou entre público e privado.  

  Vale lembrar ainda que o personagem que sintetiza tal articulação, no plano  das 

relações de mercado, seria o “comissário de café”, que amalgama a “obediência a contratos 

mercantis” à dimensão da “fidelidade devida a um parente ou a um amigo”, sendo os 

ajustamentos sedimentados por comprometimentos recíprocos (FRANCO, 1997). Além 

disso, o comissário é representativo justamente por ser ele o “elo de ligação entre os 

mercados mundiais e o produtor de café” (Ibidem, p.184). Ou seja, o movimento mais amplo 

da análise de Franco demonstraria como a dominação pessoal teria se desdobrado por 

todas as esferas da vida social, como são os casos do Estado e do mercado (CAZES, 

2013), o que torna marcante o entrelaçamento entre o rural e o urbano em sua 

interpretação. 

  Cumpre destacar ainda que a preocupação de Franco em relacionar teoria e história 

(BOTELHO, 2013; CAZES, 2013), a leva a recusar o tratamento da escravidão como modo 

de produção, uma vez que a autora aventa os sentidos distintos desempenhados pela 

escravidão antiga e moderna, frente aos rumos diametralmente opostos tomados pelo 

processo histórico das sociedades nas quais uma e outra foram constituídas. A escravidão 

seria, deste modo, parte do sistema socioeconômico mais amplo (BOTELHO, 2007), e não 

um modo de produção único e exclusivo, sendo entendida por Franco como uma 

“instituição” (FRANCO, 1997). Uma das implicações mais relevantes da escravidão, para os 

fins de seu estudo, seria o surgimento do que a autora considera uma formação sui generis 

de homens livres pobres expropriados, que não foram de modo algum integrados à esfera 

da produção mercantil.  

 Franco afirma que a emersão e constituição do homem livre pobre se encontraria 

relacionada à forma pela qual se assentou e organizou a ocupação da terra no Brasil, 

concedida em largas extensões e visando culturas onerosas. A situação da propriedade de 

incomensuráveis extensões ocupadas parcialmente pela agricultura mercantil, realizada 
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pelos escravos, propiciou a existência dessa massa de homens desprovidos da propriedade 

dos meios de produção, embora não de sua posse, bem como desintegrados do ponto de 

vista da esfera produtiva. Homens esses que não teriam conhecido “os rigores do trabalho 

forçado” e nem se proletarizado, sendo “a rigor dispensáveis, desvinculados dos processos 

essenciais à sociedade. A agricultura mercantil baseada na escravidão simultaneamente 

abria espaço para sua existência e os deixava sem razão de ser” (Ibidem, p.14). No interior 

de uma sociedade na qual a terra constituía bem imprescindível de valorização do capital, 

as tensões existentes entre homens livres pobres e fazendeiros foram canalizadas para 

uma modalidade de ajustamento que os entrelaçou pela forma característica das relações 

de favor (CAZES, 2013). 

  Não obstante o homem livre pobre ter permanecido apartado do processo produtivo 

para o mercado foi justamente este setor que localizou seu lugar na estrutura social, mais 

precisamente, nas bordas do sistema socioeconômico projetado e organizado para a 

produção e comercialização do café que surgiriam as atividades a eles relegadas (FRANCO, 

1997). Foram os serviços considerados residuais que, em sua maior parte não eram ou não 

podiam ser realizados pelos escravos e que não interessavam aos homens de posses, que 

auferiram oportunidades a eles. Os tipos representativos deste modus vivendi seriam o 

tropeiro e o vendeiro, figuras dependentes de algum senhor por meio da relação de 

prestação e contraprestação de favores entre eles engendrada. Estes tipos sociais teriam 

uma posição social ambígua  na sociedade escravocrata do século XIX, já que a autora 

detecta uma aparente situação de indiferenciação social que não se consuma plenamente, 

subjazendo um forte princípio de dominação pessoal.  

  Nesta direção, Franco realça o significado dos laços de compadrio entre fazendeiro e 

sitiante, o qual engendraria seu nivelamento apenas virtualmente, por ser uma instituição 

que possibilitaria essa quebra aparente das fronteiras sociais entre aqueles por ela ligadas. 

Este tipo de relação enfeixa uma situação de dependência, porque aquele que se apresenta 

como o menos favorecido procura a proteção daquele que é socialmente superior, através 

do batismo. A autora esclarece o potencial e significado da instituição do compadrio, 

notando que dela derivaria uma ampla rede de dívidas e obrigações, “infindáveis porque 

sempre renovadas em cada uma de suas amortizações, num processo que se regenera em 

cada um dos momentos em que se consome” (Ibidem, p.85). 

   O compadrio assumiria, portanto, papel estratégico para o desvelamento da ideologia 

do “nivelamento” social entre fazendeiro e sitiante, desnudando o pretenso trato “igualitário” 

que sucederia entre ambos, o qual se encontraria calcado em uma perspectiva que leva em 
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consideração os idênticos predicados de “humanidade” compartilhados por eles. O exame 

atento das situações sociais do tropeiro e do vendeiro evidenciaria uma relativa fluidez na 

categorização dos homens livres, bem como o tônus da vigência da dominação pessoal 

fundamentada pela troca de favores e serviços. Este aparente estado de indiferenciação 

social teria, para Franco, estreita relação com a simplicidade dos costumes mantidos, 

mesmo quando a pobreza pretérita foi substituída pela faustosa e próspera vida propiciada 

pelo café. A socióloga analisa, desta forma, o princípio de dominação concernente à 

“assistência econômica prestada pelo fazendeiro ao sitiante e da retribuição deste com 

filiação política” (Ibidem, p.86). Qualifica a autora: 

 

Aí está a extensão da influência do fazendeiro sobre seus sitiantes: 

a dependência em que estes se encontravam tornava inelutável a 

fidelidade correspondente. Sua adesão em troca dos benefícios 

recebidos é tão automática que nem sequer são tomadas medidas 

que assegurem seu voto; tampouco se cogita de providências para 

atrair eleitores cuja fidelidade está definida para com o lado 

contrário. Umas seriam desnecessárias e outras inúteis (Ibidem, 

p.87).  

 

      Faz-se necessário mencionar que as lealdades e fidelidades engendradas por esta 

ampla e complexa malha de encargos recíprocos e favores promoveria, de modo 

sucessivo, a completa eliminação de possibilidades de uma existência autônoma, pois as 

relações entre senhor e dependente emergiriam como “inclinação de vontades no mesmo 

sentido, como harmonia, e não como imposição da vontade do mais forte sobre a do mais 

fraco, como luta” (Ibidem, p.94, grifo da autora). Consequentemente, as tensões dessa 

relação permaneceriam ocultadas, uma vez que a dominação era tida como uma “graça”, 

um benefício, existindo possibilidades rarefeitas para que as contradições decorrentes da 

interação entre senhores e dependentes emergissem ao nível da consciência dos 

dominados. Ficava assim vedada aos dependentes a possibilidade de descoberta de que 

sua vontade se encontrava atada à do senhor, inexistindo marcas claras e objetivas 

referentes a um amplo sistema de constrições ao qual seu existir se vinculava. A dominação 

pessoal, corporificada pela complexa rede de prestação e contraprestação de favores entre 

senhores e dependentes, transformaria “aquele que a sofre numa criatura domesticada”, 

haja vista que o polo dominado se confinaria “insensivelmente no conformismo” (Ibidem, 

p.95, grifos da autora). 
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 Tendo em vista a relação entre senhores e dependentes, é importante sublinhar que, 

para Franco, a explicação para a asfixia da consciência política deveria ser investigada nos 

efeitos exercidos pela dominação pessoal. Ficava restringida ao voto a possibilidade de sua 

instrumentalização como mercadoria, não constituindo também uma autodeterminação 

arraigada na consciência de interesses autônomos, o que explicita uma divergência crucial 

em relação à maneira pela qual Queiroz o entendia (BOTELHO, 2007, 2009). Franco não 

exclui, por outro lado, a dependência dos grandes proprietários em relação aos seus 

sitiantes e agregados, dependência que se deve ao fato de seus dependentes 

representarem uma relevante parcela do eleitorado. Este seria “certo” e “seguro”, porém 

desde que fossem salvaguardadas as prerrogativas e condições que garantissem sua 

adesão. Desta maneira, o proprietário de terras enquanto chefe político, no intuito de 

garantir sua influência como mandatário, precisava permanentemente cuidar para que fosse 

preservada a boa vontade de seus seguidores, o que confere mostras dos limites do poder 

exercido pelo fazendeiro (FRANCO, 1997). Entretanto, assinala Franco:  

Nos estritos quadros da vida econômica nada restringia sua 
arbitrariedade: explorou o trabalho escravo, e a eventual privação 
de outras fontes de mão-de-obra em nada afetava seus interesses 
centrais. Daí resulta que entre homens livres não chegou a se 
constituir uma relação patrimonial típica. Nesta, o amplo e exclusivo 
aproveitamento da força de trabalho do dependente, que é 
insubstituível, torna inelutável preservar sua disposição e 
capacidade de bem servir, o que gera uma certa sujeição para o 
senhor, definindo obrigações de sua parte. No Brasil, é apenas ao 
se penetrar na vida política que se observa uma reciprocidade 
desse tipo: nela, os serviços do “cliente” eram vitais para os grupos 
dominantes e se conjugaram aos deveres que estes assumiram e 
cumpriram. Nesse caso, em que estavam em jogo objetivos 
básicos como apoio político versus auxílio econômico, consolidava-
se a interdependência (Ibidem, p.90-91).  
 

      Constata-se, deste modo, que a interdependência entre os proprietários e os 

homens livres pobres vigeu apenas no campo da política, impedindo que se consolidasse 

uma relação patrimonial típica no que diz respeito ao intercâmbio entre os homens livres do 

Brasil oitocentista. Como os proprietários teriam sido interpelados diretamente por duas 

lógicas distintas de coordenação das relações sociais, pela do mercado, cujos interesses 

estavam orientados por uma perspectiva racional, e pela da dominação pessoal – à qual se 

prende os laços morais do favor – inevitavelmente o fio tênue que os ataria aos seus 

dependentes seria rompido (Ibidem). A orientação racional da conduta, vinculada a práticas 

capitalistas, solaparia os liames institucionais da dominação baseada em “associações 

morais”, colocando em risco as vias estabelecidas para o seu exercício. Inevitavelmente as 
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promessas das relações pessoais estabelecidas entre fazendeiros e agregados ou 

camaradas seriam, argumenta Franco, frustradas pelos primeiros, que se achavam atados 

à lógica racional do mercado, incompatível com a observância de preceitos “tradicionais” 

(Ibidem). O proprietário de terras sempre teve como prioridade seus negócios, não se 

preocupando em lesar seus moradores, ao interromper a cadeia de compromissos e 

lealdades sobre a qual se encontrava erigido, em grande medida, o seu poder. Ou seja, 

diante do imperativo de expandir seu empreendimento econômico, de maneira alguma 

hesitou em expulsar seus dependentes e agregados de suas terras, rompendo a trama da 

prestação e contraprestação de favores e benefícios que caracterizava a relação entre eles 

(Ibidem). 

           Portanto, Franco ressalta que a definição do destino do homem livre pobre ocorreu 

em um mundo regido por dois princípios contrastantes de coordenação das relações sociais, 

associações morais e ligações de interesses, princípios estes que se articulariam 

compartilhando efeitos nocivos recíprocos, ainda que assimétricos. A autora indica que 

foram as próprias condições histórico-sociais da exploração mercantil, organizada num 

contexto de muitas dificuldades de mão-de-obra, que permitiram a sobrevivência do homem 

livre pobre. Segundo ela: “as terras improdutivas podiam, sem prejuízo para o proprietário, 

ser cedidas de favor. E eis aí o morador em terra alheia, nela vivendo por sua própria conta 

em risco” (Ibidem, p.99-100). Nota-se, deste modo, as possibilidades exíguas de 

norteamento da conduta, por parte dos agregados, com base em princípios racionais-legais, 

abstratamente definidos, bem como a impossibilidade da emergência de sua autopercepção 

como indivíduos portadores de direitos previamente regulamentados. Segundo Franco: 

“Essa completa ausência do reconhecimento social do homem pobre vai mesmo à 

afirmação de sua insuficiência para o exercício dos mais elementares direitos do cidadão, 

como o recurso à Justiça” (Ibidem, p.104).  

 A partir da leitura de Homens livres na ordem escravocrata, pode-se perceber como 

as relações pessoais e o exercício personalizado do poder se associaram às normas 

impessoais e abstratas vinculadas à forma de operação da esfera pública, interferindo 

notavelmente na consolidação do Estado e nas relações de mercado. Mesmo que Franco 

não trate de modo direto as questões do meio urbano, discute-as na medida em que pensa 

a articulação da dominação pessoal com a sociedade, o Estado e o capitalismo. O 

movimento de “desprovincianização” da sociedade brasileira, operado pela socióloga, 

permite ver no favor uma mediação entre princípios distintos de coordenação das relações 

sociais. Portanto, constata-se aqui que tanto Franco quanto Queiroz reivindicam, ainda que 
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circunscritas empiricamente ao meio rural, continuidades com a vida urbana, permitindo a 

problematização da singularidade da contribuição de Schwarz, por meio da análise do favor 

no meio urbano. Penso que a contribuição do crítico possa ter se dado noutro sentido, ligado 

à sua formulação do favor como “nexo efetivo da vida ideológica” brasileira, cuja 

movimentação seria observada sob dois ângulos de visão distintos, contribuindo para a 

construção de uma perspectiva que enxergaria o passado e o presente de nossa formação 

social em linha de continuidade: o ângulo dos dependentes e agregados, em Ao vencedor 

as batatas, e o dos senhores, em Um mestre na periferia do capitalismo: Machado de Assis.     

 

O favor como “nexo efetivo da vida ideológica”: passado e presente 

  Leopoldo Waizbort (2009) afirma que a interpretação de Roberto Schwarz, sobre a 

obra de Machado de Assis, demonstra como a dialética entre capitalismo e escravidão é 

reordenada e codificada como forma estética em diversos livros do escritor. Tal codificação 

geraria possibilidades interpretativas sobre o processo social em curso, através de uma 

ampla perspectiva a respeito da formação nacional em chaves retrospectiva e prospectiva, 

em seus períodos colonial e republicano, considerando ainda o período da ditadura militar 

(WAIZBORT, 2009). Ou seja, ao analisar a obra de Machado de Assis, Schwarz teria 

confeccionado uma interpretação crítica capaz de fornecer instrumentos para a reflexão 

sobre o Brasil e sua inserção no modo de produção capitalista, no passado e no presente 

(BUENO, 2008). Estas constatações se apresentam como excelente ponto de partida para a 

discussão do papel assumido pelo favor como “nexo efetivo da vida ideológica” brasileira 

(SCHWARZ, 2000a), bem como da perspectiva de Schwarz sobre a relação entre o passado 

e o presente ao longo de sua produção.    

 Em primeiro lugar, pode-se dizer que o favor, na ótica do crítico, não seria apenas um 

dado que se manifestaria no plano empírico, uma vez que aparece também como 

ferramenta metodológica para a análise do conjunto das relações sociais brasileiras. Assim 

como a periferia atuaria como ferramenta teórico-metodológica relevante para os intelectuais 

vinculados à “escola sociológica paulista”, constituindo locus privilegiado para a 

compreensão e explicação da dinâmica da sociedade, facultando a possibilidade de 

perscrutar os elementos que a estruturam (BASTOS, 2002), pode-se dizer que o favor 

desempenha papel crucial como via de acesso para o estudo da dinâmica assumida pela 

vida social brasileira, não sendo apenas um dado local, mera idiossincrasia cultural, já que 

podem ser identificadas, a partir da leitura procedida por Schwarz, suas virtudes teóricas 
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heurísticas e explicativas. Em resumo, o favor seria uma categoria heurística central para a 

interpretação do Brasil formalizada pelo crítico. 

 As relações de favor aparecem, portanto, como nexo relevante para a análise 

empreendida, surgindo como a chave encontrada para a discussão do processo de viagem 

das ideias e para o debate acerca das transformações pelas quais as mesmas passariam 

quando inseridas em contextos distintos em relação aos quais elas foram engendradas. Ao 

se concentrar no favor como uma forma de sociabilidade também circunscrita à vida urbana, 

Schwarz parece identificá-lo como o elemento que articula o “atraso” e a “modernidade”, 

bem como o passado e o presente, enxergando como as relações sociais de nosso passado 

rural, que tiveram nele seu ponto principal, contribuíram decisivamente para a configuração 

histórico-social assentada nos dias de hoje. Sua contribuição não consistiria, deste modo, 

unicamente no movimento de transpor o quadro de relações sociais tratado por Queiroz e 

Franco, para o contexto urbano, mas residiria na reflexão sobre as implicações do favor 

enquanto nexo efetivo de nossa vida ideológica para a consolidação e enquadramento da 

sociabilidade contemporânea. Em outras palavras, o favor como “nexo efetivo da vida 

ideológica” brasileira teria - tal como delineado em Ao vencedor as batatas (SCHWARZ, 

2000a) – atravessado o espaço e o tempo, desempenhando papel significativo para o 

desenho societário do Brasil da atualidade. 

 Retomando a problemática da estrutura social brasileira identificada na urdidura dos 

romances de Machado de Assis, e estudada em detalhe por Schwarz, o favor seria o 

elemento mediador quase universal das relações sociais brasileiras, além de constituir o 

nexo efetivo de nossa vida ideológica, da qual participariam latifundiários e homens livres 

pobres, estes dependentes dos favores e benefícios prestados pelos primeiros, posto que se 

encontrariam excluídos do processo produtivo a cargo dos escravos (Ibidem)14. Neste 

sentido, o favor atuaria como aspecto norteador da conduta dos atores sociais, já que 

constituiria a ideologia principal de nossas relações, arregimentando em torno de sua órbita 

as novas ideias, formas e instituições europeias aqui instaladas, redefinindo-lhes seu 

sentido fundante.  

 Assim, o favor enquanto ideologia teria atravessado de ponta a ponta a sociedade 

brasileira, interferindo decisivamente em sua dinâmica, e mesmo atividades cujos 

pressupostos estariam assentados sob bases racionalmente orientadas, passariam a ser 

interpeladas por sua ética moral particular. Schwarz enxergaria, portanto, o favor em termos 

                                                 
14 Este esquema toma como base as formulações de Franco, em Homens livres na ordem escravocrata. 
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ideológicos, cujas propriedades atenderiam a fins de dominação de classe, ou seja, ele 

seria, por exemplo, um dos artifícios a ser mobilizado pelo caráter volúvel do proprietário, tal 

como analisa em Um mestre na periferia do capitalismo (SCHWARZ, 2000b). Desta 

maneira, pode-se dizer que se o favor é um dos resultados a que chega Franco, em sua 

análise da dominação pessoal – esta podendo ser entendida como as condições históricas e 

sociais que tornariam o favor exequível - ele é o próprio ponto de partida da análise da 

sociabilidade brasileira operada por Schwarz. Embora o crítico compartilhe do diagnóstico 

de Franco, que destaca o poder de interpelação da dominação pessoal, para ele, seria o 

favor o aspecto de nossa vida social a ser enfatizado pela análise, exigência imposta por 

seu objeto de estudo. É importante lembrar que Schwarz identificaria, nos primeiros 

romances de Machado de Assis (SCHWARZ, 2000a), o favor como o centro dos dilemas 

vivenciados pelos agregados e dependentes, sua gaiola de ferro, em relação à qual ficariam 

impossibilitados de se desvencilharem sem sofrerem grandes danos sociais. A ideologia do 

favor não se confinaria ao século XIX, haja vista que teria sido decisiva também ao truncar o 

processo de reconhecimento da cidadania das camadas subalternas daquela sociedade, 

tendo seus principais efeitos reverberando ainda nos séculos XX e XXI, posto que as 

classes despossuídas continuariam não dispondo de autonomia frente às classes 

dominantes e frente ao próprio Estado. As classes dependentes dos favores dos grandes 

proprietários rurais teriam se desdobrado em novos tipos de atores sociais, ligados ao 

modus vivendi moderno e urbano, sofrendo ainda, segundo Schwarz, com o problema da 

falta de garantias e direitos, uma vez que permaneceriam situadas à margem da sociedade. 

 Tendo em vista a questão da volubilidade da classe dominante brasileira, que alterna 

entre a “norma burguesa” e o “desprezo por ela” (SCHWARZ, 2000b), a situação dos pobres 

acabaria se definindo de forma complementar, na medida em que os abastados se 

desobrigariam em relação ao destino daqueles, imprimindo-lhes um futuro em que a “falta 

de garantia” (Ibidem, grifo do autor) configuraria a tônica. Dona Plácida, personagem do 

romance Memórias póstumas de Brás Cubas, sintetizaria a condição de pobreza na 

sociedade brasileira, pois internalizaria traços do desvalimento e da falta de garantias dos 

despossuídos, que atravessariam o passado e o presente do país, já que “a vida honesta e 

independente não está ao alcance do pobre, que aos olhos dos abastados é presunçoso 

quando a procura, e desprezível quando desiste, uma fórmula, aliás, do abjeto humor de 

classe praticado por Brás e exposto por Machado de Assis” (Ibidem, p.107). Não possuindo 

propriedades e com a produção recaindo sobre os ombros dos escravos, a situação dos 

homens livres pobres se afiguraria ambígua, pois “se não trabalham são uns 
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desclassificados, e se trabalham só por muito favor serão pagos ou reconhecidos” (Ibidem, 

p.105).  

 Schwarz evidencia no texto “A nota específica”, publicado no jornal francês Le 

Monde, em 20 de março de 1998, como a obra de Machado de Assis possui dois passos 

relevantes para a reflexão dos problemas do país: o primeiro se referiria à distância 

existente entre as “realidades brasileiras” e a “norma burguesa europeia”, e o segundo teria 

relação com a íntima acomodação da “civilização burguesa” à “barbárie” (SCHWARZ, 

1999a). No que se refere a este segundo passo, o crítico nota como o escritor, por sua 

atitude crítica a contrapelo da reverência do “intelectual colonizado” ao receituário liberal-

burguês, poderia ser colocado entre os “críticos abrangentes da atualidade” (Ibidem, p.153). 

A obra de Machado de Assis contribuiria, deste modo, para o adensamento do debate sobre 

as promessas de integração cidadã das classes subalternas por parte do nacional-

desenvolvimentismo, as quais não teriam sido cumpridas. O escritor focalizaria a 

especificidade brasileira, que residiria justamente no “sistema desses funcionamentos 

anômalos, ligados à refuncionalização moderna – pós-colonial – da herança colonial” 

(Ibidem, p.153).  

  No texto “Fim de século” (1994), Schwarz ressalta que os sucedâneos dos homens 

livres e pobres da ordem escravocrata, dependentes do favor, continuariam imersos numa 

situação em que o desvalimento e a falta de garantias seria a regra (SCHWARZ, 1999b). 

Retomando a temática da sessão anterior, relativa à questão do rural e do urbano, que se 

encontra imbricada ao debate sobre o passado e o presente, pode-se perceber que os anos 

1960, no Brasil, desagregariam à distância o antigo enquadramento do mundo rural, 

propiciando o êxodo das populações campesinas para os grandes centros urbanos, “onde 

os pobres ficavam largados à disposição passavelmente absoluta das novas formas de 

exploração econômica e de manipulação populista” (Ibidem, p.156). Colocada em nova 

situação, as “condições antigas” não desapareceriam em meio às formas urbanas de vida, 

ou seja, a “cultura tradicional” não seria extinta, ao contrário, passaria a parte integrante de 

um processo distinto, ligado ao movimento de modernização do país. O amálgama entre o 

tradicional e o moderno não constituiria nota pitoresca associada às idiossincrasias de 

nossa formação, mas contribuiria ao indicar o caráter das “industrializações retardatárias”, 

apresentando ainda o que seria um traço da contemporaneidade em sua totalidade. Ao 

retirar de seu enquadramento antigo certas populações, para o seu reenquadramento em 

uma dimensão renovada, referida ao processo de industrialização e urbanização do país, o 

desenvolvimentismo não incorporaria a todos de forma plena. Viriam à tona desta forma, os 
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chamados “sujeitos monetários sem dinheiro”15, indivíduos que não representariam o 

“atraso”, uma vez que seriam, contrariamente, o “resultado do progresso” (SCHWARZ, 

1999c, p.171).  

 Estes impasses ainda hoje permanecem atuantes, tal como sublinha Schwarz em 

entrevista concedida ao jornal Folha de São Paulo, e publicada no dia 11/08/2007, intitulada 

“Agregados antigos e modernos”. O “sujeito monetário sem dinheiro”, representante das 

camadas sociais “modernizadas”, cujas vidas são perpassadas pela lógica das relações 

sociais monetarizadas, não possuiriam emprego formal e nem renda fixa, não usufruindo, 

ainda hoje, da possibilidade de acesso à “cidadania plena” (Schwarz, 2012a). Desta forma, 

para Schwarz, o paralelo entre os “sujeitos monetários sem dinheiro” e os agregados do 

século XIX seria pertinente, pelo fato de os homens livres pobres do Brasil oitocentista 

também terem subsistido no seio da “economia monetária” e à sua margem (Ibidem). 

Todavia, Schwarz chama a atenção para as diferenças entre uma e outra situação, já que as 

exclusões dos séculos XIX e XXI não deveriam ser concebidas do mesmo modo, não 

obstante terem em comum a “falta de dinheiro e de direitos” (Ibidem, p.175). Pensando os 

rumos tomados pelo processo social, a situação dos despossuídos de hoje parece ter, na 

visão do crítico, estreita relação com o passado colonial, referido à situação dos agregados 

e dependentes da sociedade escravista, que não fariam parte do processo produtivo, bem 

como dos ex-escravos após a abolição, os quais também não seriam integrados à 

sociedade, passando a se situar à sua margem, tornando-se parte constitutiva da camada 

de “sujeitos monetários sem dinheiro”, o que o romance Cidade de Deus (1997), escrito por 

Paulo Lins, revelaria claramente (SCHWARZ, 1999c).  

 Voltando aos anos 1960, e estabelecendo uma ligação com os romances de 

Machado de Assis, faz-se necessário lembrar que Schwarz identifica a existência, na 

volubilidade de Brás Cubas, de uma persistente dialética sem síntese entre a norma 

burguesa e seu constante desrespeito, interesse discricionário e ideologia igualitária, que 

não se confinaria apenas ao interior da forma do romance, uma vez que a extrapolaria, 

como se pode notar a partir de seu ensaio “Cultura e política, 1964-1969” (1970).16 Além 

disso, este texto pode trazer indícios para a reflexão sobre a questão do tipo de relação 

                                                 
15 O termo é tomado de empréstimo por Roberto Schwarz, cuja origem seriam as formulações do 

intelectual alemão Robert Kurz (Schwarz, 1999b). 

16 O ensaio foi publicado, originalmente, na revista Les temps modernes, dirigida pelo filósofo francês 
Jean-Paul Sartre, no início da década de 1970, momento em que Roberto Schwarz se encontrava no 
exílio, em Paris (BUENO, 2008). 
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assumida entre o passado e o presente no interior de sua obra. Deve-se ressaltar que, 

primeiramente, o crítico preconizaria uma perspectiva não disjuntiva entre tradição e 

modernidade, ao analisar o contexto do golpe militar de 1964 e dos anos subsequentes. A 

integração promovida pelo imperialismo que, a princípio, contribuiria para a modernização 

da economia brasileira, reviveria e amplificaria parte do “arcaísmo ideológico e político” de 

que precisaria para a manutenção de sua estabilidade (SCHWARZ, 2008b). De forma 

obstaculizadora e resíduo, “o arcaísmo passa a instrumento intencional da opressão mais 

moderna, como aliás a modernização, de libertadora e nacional passa a forma de 

submissão” (Ibidem, p.87). Concordando com André Bueno (2008), o texto de Schwarz 

auxiliaria na reflexão sobre o caráter da modernização conservadora à brasileira, ou seja, 

em um país periférico e dependente, situado em posição subalterna no contexto global, 

definido pelo modo de produção capitalista, tanto no passado como no presente.   

 O contexto pré-golpe militar já demonstraria tal movimentação, pois a “Marcha da 

família, com Deus pela liberdade” teria dinamizado setores conservadores do campo e da 

cidade, que teriam se mobilizado contra o “divórcio”, a “reforma agrária” e a “comunização 

do clero” (SCHWARZ, 2008b). Segundo Schwarz, “no conjunto de seus efeitos secundários, 

o golpe apresentou-se como uma gigantesca volta do que a modernização havia relegado; a 

revanche da província, dos pequenos proprietários, dos ratos de missa, das pudibundas, 

dos bacharéis em lei etc.” (Ibidem, p.83), ressuscitando, deste modo, “o cortejo dos 

preteridos pelo capital” (Ibidem, p.84). Mas, a despeito de tal constatação, Schwarz observa 

que “o relógio não andou para trás”, haja vista que o governo que havia instaurado o golpe 

era, sobretudo, moderno, alinhado e integrado econômica e militarmente aos Estados 

Unidos, promovendo a concentração e racionalização da expansão do capital, devendo-se 

acrescer ainda o fato de que a propriedade privada rural não se encontraria no poder 

(Ibidem).     

 Neste sentido, o crítico toma como exemplo emblemático da coexistência entre o 

“arcaico” e o “moderno” e entre o “passado” e o “presente”, o tropicalismo, já que este 

movimento artístico formalizaria esteticamente o universo imagético ambíguo do Brasil 

patriarcal, rural e urbano, entrelaçando-o às técnicas ultramodernas em voga na moda 

musical mundial, o que transformaria seu resultado em uma espécie de alegoria do país17. 

Conforme Schwarz: “São muitas as ambiguidades e tensões nesta construção. O veículo é 

                                                 
17 Como salienta Maria Elisa Cevasco (2014), ao discutir a problemática da “modernização à brasileira”, tendo 

em vista a interpretação de Roberto Schwarz, o tropicalismo teria logrado construir uma fórmula que parece dizer 
muito sobre as peculiaridades dessa modernização à brasileira.    
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moderno e o conteúdo é arcaico, mas o passado é nobre e o presente é comercial; por outro 

lado, o passado é iníquo e o presente é autêntico” (Ibidem, p.88). Os elementos do caráter 

démodé do passado seriam passíveis de acomodação em relação ao que havia de mais 

comercial e atual naquele contexto. O tropicalismo trabalharia no intuito de obter seu “efeito 

artístico e crítico”, com a “conjunção esdrúxula de arcaico e moderno que a contra-revolução 

cristalizou, ou por outra ainda, com o resultado da anterior tentativa fracassada de 

modernização nacional” (Ibidem, p.90, grifo do autor).  

 A interpretação do crítico assinala que a arte tropicalista internalizaria a própria 

reprodução moderna do atraso, do novo que se modernizaria ao se alimentar do atraso do 

país (BUENO, 2008). Pode-se perceber como a leitura do contexto referente ao golpe militar 

e das alegorias tropicalistas concedem mostras das preocupações intelectuais de Schwarz, 

em compreender e explicar as combinações entre passado e presente, rural e urbano, 

arcaico e moderno, eixos centrais para a reflexão acerca do sentido da mudança social em 

sua obra, o qual não parece divergir fortemente da interpretação de Queiroz, pois, em 

ambas as leituras, a mudança se daria sem rupturas drásticas com o passado. A principal 

diferença seria que Queiroz priorizaria a “parentela” como o nexo que conecta o rural e o 

urbano, o passado e o presente, enquanto que na interpretação de Schwarz, o elo seria o 

favor. Pode-se perceber que estes três eixos, sobre os quais gira a análise do crítico, estão 

numa relação de equivalência, na medida em que eles se sobrepõem no plano analítico. 

Sua leitura é, em suma, a de que, levando em consideração o posicionamento do país na 

divisão internacional do trabalho, a ligação estabelecida com o “novo” se realizaria 

“estruturalmente através de seu atraso social, que se reproduz em lugar de se extinguir” 

(SCHWARZ, 2008b, p.91).    

 Desta forma, manter-se-ia estabelecido o favor como o nexo que conecta o 

“passado” e o “presente”. Nesta direção, pode-se afirmar que a partir da relação conflituosa 

entre os pares favor/liberalismo e favor/direitos, no interior da obra de Schwarz, é gerada 

uma dialética sem síntese, perpétuo movimento que não se completa, persistindo a tensão e 

o mal-estar oriundo da posição periférica ocupada pelo Brasil na divisão internacional do 

trabalho. As ideias e as instituições modernas, que aqui ganhavam espaço, não excluiriam 

as práticas do favor, contribuindo inclusive para a sua reprodução em meio às formas 

modernas de vida (SCHWARZ, 2000a). Deste modo, ficam expostas as complexas relações 

que enformam a “comédia ideológica brasileira” (SCHWARZ, 2000b), amplamente estudada 

por Schwarz.   
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Considerações finais 

 

  Ao procurar situar comparativamente a interpretação de Roberto Schwarz sobre o 

favor diante das reflexões de Maria Isaura Pereira de Queiroz e Maria Sylvia de Carvalho 

Franco, percebe-se como no plano de uma sociologia política do favor à brasileira, o crítico 

fornece novas dimensões teóricas e de exploração empírica. Sua perspectiva analítica se 

desdobra do contexto histórico-social codificado pelos romances de Machado de Assis até 

os dias atuais, inovando justamente pelo modo como mobiliza, juntamente com suas 

referências intelectuais próprias, o acúmulo intelectual sedimentado pelas interpretações do 

Brasil de Queiroz e Franco. Ainda que Queiroz não emerja como uma referência explicitada 

por Schwarz, a visão do crítico sobre a mudança social guarda alguma afinidade com a 

perspectiva da socióloga, que se concentra também nas permanências que se manifestam 

em um contexto de mudança18. Entretanto, os elos entre o passado e o presente parecem 

ser distintos, pois Schwarz priorizaria o favor como o elemento que conectaria 

temporalidades diversas, enquanto que, para Queiroz, seria a parentela o aspecto de 

ligação. Não que o favor não esteja presente na parentela, ao contrário, segundo Queiroz, 

nela o favor teria lugar fundamental. Conquanto, diferentemente de Queiroz, Schwarz 

acentuaria o potencial do favor enquanto nexo efetivo da vida ideológica no Brasil, que 

ligaria o passado e o presente de nossa formação social. Em relação a Franco, o favor é um 

dos resultados a que a socióloga chega em sua análise da dominação pessoal, cuja 

especificidade tornaria o favor exequível. Já para Schwarz, o favor é tomado como ponto de 

partida da análise da sociabilidade brasileira. A despeito de concordar com o diagnóstico de 

Franco, que enfatiza a atuação da dominação pessoal, para o crítico, o favor seria o aspecto 

de nossa vida social a ser acentuado pela análise, exigência imposta, em grande medida, 

por seu objeto de estudo, os romances de Machado de Assis. 

  De acordo com a hipótese aqui delineada, a afirmação de Schwarz sobre o 

transplante da problemática do favor, do mundo rural para o mundo urbano, pode ser lida a 

contrapelo, pois, como espero ter demonstrado, os trabalhos de Queiroz e Franco 

reivindicam, de modos distintos, a relação de continuidade entre o rural e o urbano. Tal 

constatação permite demarcar que a grande contribuição de Schwarz pode ter sido a 

                                                 
18 Em sua tese de doutorado, Aline Lopes sublinha que Maria Isaura articula “a dimensão da continuidade e da 

mudança a partir do exame da política brasileira ao longo do tempo” (LOPES, 2012, p.141).  
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reflexão sobre os efeitos do favor enquanto aspecto ideológico central de nossa vida social, 

o qual conectaria o passado e o presente da formação brasileira.  
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