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Resumo: O trabalho tem por objetivo analisar o conceito de “homem cordial”, expressão cunhada pelo romancista 
brasileiro Ribeiro Couto e utilizada por Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil, obra na qual o sociólogo 
realiza um esforço de compreensão da “identidade nacional” brasileira. Nesta, o termo simboliza o comportamento 
tipicamente brasileiro: avesso a padrões e caracterizado pela superposição do âmbito familiar à esfera pública. 
Contudo, o uso da expressão cordial em um sentido pouco comum - aquilo que vem do coração - gera ambigüida-
des e interpretações equivocadas. A mais polêmica é a de Cassiano Ricardo, que utiliza o termo para atribuir ao 
povo brasileiro, traços como a bondade e a gentileza, frutos da “democracia racial” que caracteriza sua formação.
Palavras-chave: homem cordial; identidade nacional; Raízes do Brasil.
Abstract: This paper analyses the concept “cordial man”, expression created by the writer Ribeiro Couto and used 
by Sérgio Buarque de Holanda in Raízes do Brasil, book dedicated to the effort of understanding the Brazilian 
“national identity”. In Holanda’s work, the term symbolises the typical Brazilian behaviour: free of standards and 
characterised by the superposition of the private and the public sphere.  However, the use of “cordial” in an unusual 
way – what comes from the heart – created a series of ambiguities and misinterpretations. The most polemic one 
came from Cassiano Ricardo, who uses the expression to characterize the Brazilians as a gentle and kind people, 
consequences of the “racial democracy” that is characteristic of their formation.
Key words: homem cordial; national identity; Raízes do Brasil.

1. iNTROdUçãO

O objetivo deste trabalho é explorar o concei-
to de “Homem Cordial”, trabalhado por Sérgio Buar-
que de Holanda no capítulo V de sua obra Raízes do 
Brasil, cuja primeira edição data de 1936. O termo 
foi empregado pela 1ª primeira vez, no ano de 1931, 
em carta de Ribeiro Couto, romancista brasileiro, a 
Alfonso Reyes, que então era embaixador mexicano 
no Brasil. A expressão foi posteriormente apropriada 
por Holanda e, com a publicação de seu livro, passou 
a gerar uma série de polêmicas no meio intelectual 
brasileiro. Tal polêmica teve como principal protago-
nista o poeta brasileiro Cassiano Ricardo, que deu ao 
termo uma nova interpretação, na qual o “cordial”, 
que em Holanda representava ‘aquilo que vem do co-
ração’, ou seja, a passionalidade brasileira, herança 
do sangue português, passa a representar a bondade 
e gentileza do povo brasileiro.

Esse trabalho apresenta, além dessa curta 
introdução, outras quatro seções. Na segunda, são 
apresentadas as origens do termo, resgatando tre-
chos da biografia de Ribeiro Couto e Alfonso Reyes, na 
tentativa de esboçar o contexto em que a expressão 
foi concebida. Na terceira parte, discute-se o termo 

às luzes da obra de Sérgio Buarque de Holanda. Já na 
quarta seção, são exploradas as polêmicas geradas 
pelo termo, com especial atenção para a controvérsia 
iniciada por Cassiano Ricardo. Por fim, são apresen-
tadas algumas conclusões e considerações.

2. AS ORiGENS dO HOMEM CORdiAL

Ribeiro Couto, nascido em Santos no ano de 
1898, foi jornalista, magistrado, diplomata, poeta, 
contista e romancista. Sucedeu Constâncio Alves na 
academia brasileira de letras, ocupando a cadeira 
de número 26, para o qual foi eleito em 28 de março 
de 1934. Em fins de 1928, Couto foi nomeado para 
o posto de auxiliar de consulado em Marselha, e foi 
durante sua estadia nessa cidade, nos primeiros anos 
da década de 1930, que o diplomata brasileiro trocou, 
com o então embaixador mexicano no Brasil, Alfonso 
Reyes, as correspondências que teriam dado origem 
à expressão “homem cordial” (ACADEMIA BRASILEI-
RA DE LETRAS, s/d). 

Alfonso Reyes, notável poeta e intelectual, 
foi nomeado embaixador do México no Brasil em 16 
de março de 1930 e aqui viveu, na cidade do Rio de 
Janeiro, durante sete anos. Durante esse tempo, 
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Reyes procurou se inserir no meio intelectual bra-
sileiro, fazendo da Embaixada localizada à Rua das 
Laranjeiras ponto de encontro de muitos dos grandes 
nomes brasileiros da época. Dentre os amigos que 
fez no Brasil encontram-se Manuel Bandeira, Ribeiro 
Couto, Alceu Amoroso Lima, Gilberto Freire e Carlos 
Lacerda, entre outros (ALONSO, 2006).

A sua insistência em fazer parte do meio 
intelectual da cidade estava diretamente 
relacionada ao seu interesse pela interação 
entre México e Brasil, ou seja, hispano-
americanos e brasileiros interligados na 
formação de um pensamento latino-americano 
 (Ibid., p. 13).

Com o objetivo de estimular esse intercâmbio 
cultural, o embaixador mexicano criou a publicação 
Monterrey: correo literario de Alfonso Reyes, que ti-
nha como meta a manutenção de um canal aberto de 
comunicação entre Reyes e seus amigos intelectuais 
que se encontravam afastados do Brasil. A publicação 
foi responsável pelo estabelecimento de um gran-
de canal de trocas envolvendo a cultura e literatura 
brasileira, mexicana e latino-americana em geral, 
fortificando a ponte cultural entre o país e a América 
Hispânica. Manuel Bandeira ficou entusiasmado com 
a publicação e passou a enviá-la ao amigo Ribeiro 
Couto, que à época residia em Marselha (ALONSO, 
2006; BEZERRA, s/d).

Couto se mostrou muito interessado pela ini-
ciativa de Reyes e escreveu uma carta parabenizan-
do-o. É nessa carta, datada de 7 de março de 1931, 
que a expressão “homem cordial” apareceu pela 
primeira vez. Sentindo-se agradecido pela atenção 
dispensada pelo remetente, Dom Alfonso – como era 
conhecido no meio intelectual brasileiro – publicou 
trecho da carta na seção Epistolário da Monterrey 
(1932, p. 3). Vinte anos depois, Ribeiro Couto pedia 
a Reyes que lhe mandasse cópia da carta, dada a 
imensa repercussão provocada pelo texto, reper-
cussão esta nem remotamente imaginada pelos dois 
(BEZERRA, s/d).

De acordo com Alonso (2006), Reyes teria fei-
to alterações na carta, devido a um sentimento de 
modéstia, o que tornou desconhecido à maioria dos 
autores que estudam o assunto que a expressão te-
ria sido usada por Couto para caracterizar o próprio 
Alfonso Reyes. Abaixo, encontra-se transcrição da 
carta, documento que se encontra no Arquivo-Museu 
de Literatura da Fundação Casa de Rui Barbosa, na 
cidade do Rio de Janeiro. A carta integra o Arquivo 
Ribeiro Couto:

O verdadeiro americanismo repele a idéia de 
um indianismo, de um purismo étnico local, de 
um primitivismo, mas chama a contribuição 
das raças primitivas ao homem ibérico; de 
modo que o homem ibérico puro seria um erro 
(classicismo) tão grande como o primitivismo 
puro (incultura, desconhecimento da marcha 

do espírito humano em outras idades e outros 
continentes). É da fusão do homem ibérico 
com a terra nova e as raças primitivas, que 
deve sair o “sentido americano” (latino), a 
raça nova produto de uma cultura e de uma 
intuição virgem – o Homem Cordial. Nossa 
América, a meu ver, está dando ao mundo isto: 
o Homem Cordial. O egoísmo europeu, batido 
de perseguições religiosas e de catástrofes 
econômicas, tocado pela intolerância e pela 
fome, atravessou os mares e fundou ali, no 
leito das mulheres primitivas e em toda a 
vastidão generosa daquela terra, a Família dos 
Homens Cordiais, esses que se distinguem do 
resto da humanidade por duas características 
essencialmente americanas: o espírito 
hospitaleiro e a tendência à credulidade. Numa 
palavra, o Homem Cordial. (Atitude oposta 
do europeu: a suspicácia e o egoísmo do lar 
fechado a quem passa). (Como é bom, nos 
pueblos e aldeias da nossa América, no seu 
México como no meu Brasil, mandar entrar 
o caixeiro-viajante francês que vende peças 
de linho, ou o engenheiro alemão que está 
estudando a geologia local, e convidá-lo para 
almoçar! A gente grita logo lá para dentro: “Ó 
fulana, manda matar uma galinha!”)... 

O fato, porém, é que se não somos latinos, nós, 
oriundos da aventura peninsular celtibérica 
em terras americanas (alimentada pela redes 
nupciais de índias bravias e pela sensualidade 
dócil de negras fáceis), se não somos latinos, 
somos qualquer coisa de muito diferente pelo 
espírito e pelo senso da vida cotidiana. Somos 
povos que gostam de conversar, de fumar 
parados, de ouvir viola, de cantar modinhas, 
de amar com pudor, de convidar o estrangeiro 
a entrar para tomar café, de exclamar para o 
luar em noites claras, à janela: “Mas que luar 
magnífico!” Essa atitude de disponibilidade 
sentimental é toda nossa, é ibero-americana... 
Observável nos nadas, nas pequeninas 
insignificâncias da vida de todos os dias, ela 
toma vulto aos olhos do crítico, pois são índices 
dessa Civilização Cordial que eu considero a 
contribuição da América Latina ao mundo.

(Marselha, 7 de março de 1931 – Ribeiro 
Couto).

O “homem cordial” foi retomado por Sérgio 
Buarque de Holanda, em seu livro Raízes do Brasil, 
publicado em 1936. Holanda teria dado os fundamen-
tos sociológicos à expressão cunhada por Couto. Há 
uma grande polêmica em torno do tema, sendo que, 
para muitos, a abordagem feita por Holanda se dis-
tanciou daquela expressa por Ribeiro Couto.

De acordo com Bezerra,

Percebe-se que as idéias do poeta e do 
historiador divergem. Se há, na concepção 
dos dois, alguma coincidência no que diz 
respeito a um “fundo emotivo extremamente 
rico e transbordante” que caracteriza o homem 
cordial, o primeiro [Couto] destaca nesse 
homem o “espírito hospitaleiro e a tendência 
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à credulidade”, enquanto o segundo [Holanda] 
analisa a natureza do “fundo emotivo” que 
dá origem ao tipo de cordialidade brasileira, 
afirmando que “a inimizade bem pode ser 
tão cordial como a amizade, visto que uma e 
outra nascem do coração, procedem da esfera 
do íntimo, do familiar, do privado” (BEZERRA, 

s/d, p. 5).

Já Alonso afirma que

O termo, que para Couto remet ia à 
especificidade latino-americana, representada 
pela figura do mexicano Alfonso Reyes, passa 
a significar a lhaneza no trato, a generosidade 
e a hospitalidade inerente ao povo brasileiro. 
O sentido, agora desvirtuado, caracteriza para 
o crítico brasileiro um conceito de identidade 
nacional. Claro fica que a relação entre 
sociabilidade e miscigenação estabelecida 
por Ribeiro Couto está muito mais próxima 
do pensamento do sociólogo Gilberto Freyre, 
desenvolvido, principalmente, em suas obras 
Casa grande & senzala (1933) e Sobrados e 
mucambos (1936) (ALONSO, 2006, p. 66).

De acordo com Alberto Beuttenmüller, em en-
saio publicado em julho de 2002, em comemoração 
aos 100 anos de Sérgio Buarque de Holanda, a po-
lêmica em torno do tema desagradava ao sociólogo. 
Nas palavras do ensaísta: “Ainda me lembro de ter 
manuseado a primeira edição de Raízes e de expor 
as questões que os estudiosos viviam a discutir sobre 
o ‘homem cordial’. Sérgio ficava possesso” (BEUT-
TENMÜLLER, 2002). O problema, segundo Bezerra 
(s/d), foi o emprego da palavra “cordial” por Holanda, 
em um sentido pouco usado, caracterizando aquilo 
que vem do coração. Um dos principais interlocuto-
res de Sérgio Buarque foi Cassiano Ricardo – jorna-
lista, poeta e ensaísta brasileiro – que interpretou a 
expressão “cordial” como algo relacionado à bonda-
de e à hospitalidade tipicamente brasileiras. Holan-
da modificou o texto original da segunda edição de 
Raízes do Brasil (que veio a ser publicada em 1948) 
e acrescentou uma longa nota de rodapé, na qual 
atribui a cunhagem da expressão a Ribeiro Couto e 
dialoga com Cassiano Ricardo. Segue abaixo trans-
crição da referida nota:

[...] A expressão é do escritor Ribeiro Couto, 
em carta dirigida a Alfonso Reyes e por este 
inserta em sua publicação Monterrey. [...] 
Cabe dizer que, pela expressão “cordialidade”, 
se eliminam aqui, deliberadamente, os juízos 
éticos e as intenções apologéticas a que 
parece inclinar-se o sr. Cassiano Ricardo, 
quando prefere falar em “bondade” ou em 
“homem bom”. Cumpre ainda acrescentar 
que essa cordialidade, estranha, por um 
lado, a todo formalismo e convencionalismo 
social, não abrange, por outro, apenas e 
obrigatoriamente sentimentos positivos e 
de concórdia. A inimizade bem pode ser tão 
cordial como a amizade, visto que uma e 
outra nascem do coração, procedem, assim, 

da esfera do íntimo, do familiar, do privado 
 (HOLANDA, 1995, p. 2004-2005).

Explicitada as origens da expressão, passa-se 
à próxima sessão deste trabalho, na qual a temática 
do “homem cordial” será discutida à luz da obra de 
Sérgio Buarque de Holanda.

3. O HOMEM CORdiAL EM RAízES dO 

bRASiL

Em Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holan-
da discute uma série de características peculiares à 
sociedade brasileira, fruto das características ímpares 
de seus processos históricos e sociais. Para o autor, 
o “homem cordial” se constitui como o indivíduo-pro-
duto de tais particularidades brasileiras, cujo traço 
mais fundamental está ligado à forma como se dá, no 
Brasil, a relação entre as esferas pública e privada.

Para Holanda, o privado, do qual se tem um 
melhor exemplo na instituição da família, representa 
o agrupamento de vontades particularistas, sendo 
que a esfera pública – na forma do Estado moderno 
e impessoal – emergiria da transcendência de tais 
vontades. Assim, “Não existe, entre o círculo fami-
liar e o Estado, uma gradação, mas antes uma des-
continuidade e até uma oposição. [...] Só pela trans-
gressão da ordem doméstica e familiar é que nasce 
o Estado” (Ibid., p. 141).

Para o autor, o processo pelo qual a “lei ge-
ral suplanta a lei particular” (Ibid., p. 142), ou seja, 
a transição de uma sociedade regida por relações 
patriarcais para uma em que predomina a relação 
impessoal entre indivíduos regulamentada por um 
Estado abstrato, não ocorre senão com grandes difi-
culdades. O autor exemplifica esse processo a partir 
da transição do trabalho corporativo, baseado em 
relações quase-familiares, para o moderno sistema 
industrial, onde predomina o aparelho burocrático da 
firma moderna e a impessoalidade. 

Para Holanda, a crise que permeou essa tran-
sição dá uma parca idéia dos percalços que trans-
passam esse caminho. “Com efeito, onde quer que 
prospere e assente em bases muito sólidas a idéia de 
família – e principalmente onde predomina a famí-
lia do tipo patriarcal – tende a ser precária e a lutar 
contra fortes restrições a formação e evolução da 
sociedade segundo conceitos atuais” (Ibid., p. 144).

Dessa forma, para o autor, o estilo de “vida 
prática”, na qual a concorrência entre os indivídu-
os ascende como um valor social positivo, enxerga 
com maus olhos a manutenção de certas relações 
de pessoalidade na vida pública. Característica esta 
atribuída por Holanda à sociedade brasileira “onde 
imperou, desde tempos remotos, o tipo primitivo da 
família patriarcal” como herança da colonização lu-
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sitana e do processo de urbanização que estendeu 

a “esfera de influência das cidades” a “vastas áreas 

rurais”, acarretando um profundo desequilíbrio social 

refletido até os dias de hoje na organização social do 

país (Ibid., p. 145).

Dessa forma, a expressão “homem cordial” 

assume na obra de Holanda o papel de caracterizar 

a situação em que os âmbitos privado e público se 

confundem. Para o autor, o povo brasileiro, por suas 

características peculiares, tende a agir na esfera pú-

blica, na qual a vida moderna exige alta dosagem de 

impessoalidade, formas e comportamento típicos da 

vida em família. 

A lhaneza no trato, a hospitalidade, a 
generosidade, virtudes tão gabadas por 
estrangeiros que nos visitam, representam, 
com efeito, um traço definido do caráter 
brasileiro, na medida ao menos, em que 
permanece fecunda a influência ancestral dos 
padrões de convívio humano, informados no 
meio rural e patriarcal  (Ibid., p. 146-147).

A cordialidade brasileira, portanto, não se 

constitui em uma polidez típica, por exemplo, do povo 

japonês, que é baseada fundamentalmente na obedi-

ência a um estilo ritualístico de vida. Muito pelo con-

trário, quando Holanda fala em cordialidade, ele evoca 

a palavra no seu sentido visceral, ou seja, “referente 

a ou próprio do coração (‘órgão’)” (INSTITUTO AN-

TÔNIO HOUAISS), significando que o comportamento 

do brasileiro característico tende a se basear menos 

em padrões e mais numa forma particular.

Nosso temperamento admite fórmulas de 
reverência, e até de bom grado, mas quase 
somente enquanto não suprimam de todo 
a possibilidade de convívio mais familiar. A 
manifestação normal do respeito em outros 
povos tem aqui sua réplica, em regra geral 
no desejo de estabelecer intimidade  (HOLANDA, 

1995, p. 148).

Holanda cita vários aspectos da cultura brasi-

leira na qual podem ser observados resquícios dessa 

“cordialidade”, entre elas, traços lingüísticos, como o 

uso intenso de diminutivos; aspectos sociais, como a 

omissão do sobrenome no tratamento; e religiosos, 

como a “intimidade quase desrespeitosa” da qual os 

fiéis se valem no culto a santos e mártires da Igre-

ja Católica.

Dessa forma, o conceito que em Ribeiro Couto 

remetia a uma característica partilhada pelos povos 

latino-americanos se transforma na obra de Sérgio 

Buarque de Holanda em um arquétipo social da cul-

tura brasileira.

4. A CONTROvéRSiA EM TORNO dO 

CONCEiTO dE “HOMEM CORdiAL”

O livro Raízes do Brasil é escrito num período 
que se segue a profundas transformações nos âm-
bitos econômico e cultural da sociedade brasileira. 
Sobre esse contexto de transformação, processa-se 
uma efervescência cultural, que se fazia sentir, em 
grande parte, no questionamento da formação e tra-
jetória histórica do povo brasileiro, particularmente 
relacionada a aspectos ligados à herança cultural 
lusitana. Como afirma Leenhardt:

O importante, neste caso, é compreender 
o papel que ocupa nos anos 1920-1930 a 
idéia de um “homem brasileiro”, com um 
caráter profundo, com uma mentalidade 
especificamente brasileira para a análise tanto 
política quanto social da situação do Brasil  
(LEENHARDT, 2005, p. 81).

É partindo desse contexto que Sérgio Buarque 
de Holanda intenta dissecar as “raízes” da cultura 
brasileira, através das heranças culturais lusitana, 
africana e indígena. O autor busca ressaltar através 
da idéia de “homem cordial” a pequena propensão, 
por parte dos brasileiros, a se relacionar socialmente 
de maneira impessoal. Dessa forma, o contato com 
o outro, que em várias culturas se rege sob a tutela 
de certo formalismo social, no caso brasileiro abre 
caminho para a relativização de uma série de regras 
de conduta, passando o comportamento a se pautar 
predominantemente por essa cordialidade, que blo-
queia o surgimento de uma esfera rígida de valores 
sociais. Em outras palavras,

[...] a polidez no trato social, segundo Sérgio 
Buarque, constituía-se numa espécie de 
máscara, um dispositivo individual cuja 
finalidade era a defesa dos pensamentos 
e interesses do “eu” frente às orientações 
coletivas. Tal fórmula de convívio grupal, se 
impregnava a cultura e ditava o comportamento 
de povos como o japonês, no Brasil perdera 
muito de sua força cultural, sendo superado 
pela cordialidade que, pensada como o avesso 
do ritualismo social, instigava a existência 
de uma ética de viver dominada pelo fundo 
emocional que, no processo de interação 
social, induzia à expansão dos interesses 
individuais sobre o tecido coletivo  (BERTOLLI 

FILHO, 2000, p. 10).

O conceito buarquiano de “homem cordial” foi, 
no entanto, alvo de uma série de polêmicas derivadas 
de interpretações que surgiam, em parte, por uma 
relativa ambigüidade semântica com relação ao ad-
jetivo “cordial”, mas que, principalmente, foram re-
sultado da possibilidade da sua utilização como ins-
trumento em uma miríade de concepções ufanistas 
da sociedade brasileira. Boa parte da polêmica em 



32

Re
vis

ta
  M

ult
ifa

ce
 

ÁVILA, Jorge L. T.; NOGUEIRA, Mara

Revista Multiface, Belo Horizonte, v. 2, n. 1, p. 28-33, jan-jun 2008

torno do conceito de “homem cordial” surge a partir 
de sua interpretação/apropriação por parte do poeta 
Cassiano Ricardo, inicialmente apresentada em um 
artigo na Revista Colégio (RICARDO, 1948) que passa 
a ser incluído como apêndice em Raízes do Brasil a 
partir de sua terceira edição.

Para o poeta, a cordialidade buarquiana tornou-
se, surpreendentemente, sinônimo do conjunto 
de “valores positivos reunidos no coração” 
que, apesar de considerado verdadeiro, para 
ele não se constituía em elemento presente 
em todas as formações culturais, também 
não servindo como fundamento psico-cultural 
que ganha dimensões maiores no contexto 
brasileiro. Neste curso, Cassiano reiterou sua 
confiança na “democracia social” brasileira, 
buscando corrigir Sérgio Buarque através 
da alegação que, bem mais que cordial, o 
brasileiro caracterizava-se, culturalmente, por 
fazer uso, sobretudo, de uma certa “técnica da 
bondade”  (BERTOLLI FILHO, 2000, p. 17).

Funcionário do DIP (Departamento de Impren-
sa e Propaganda), órgão responsável pela censura 
durante o Estado Novo, Ricardo utiliza-se do conceito 
para ressaltar a “bondade” intrínseca ao povo bra-
sileiro. O poeta defendia que eram os bandeirantes 
paulistas os maiores símbolos da cordialidade brasi-
leira, e seriam as bandeiras as primeiras organizações 
democráticas do Brasil, onde o

[...] líder era eleito pelo “povo” mediante 
suas qualidades e que o “chefe” somava 
ternura e força para administrar a população, 
envolvendo-se tanto com a vida pública quanto 
com a existência privada de seus subordinados  
(Ibid., p. 17).

Desta forma, como defendia o poeta, após o 
fim das bandeiras, a história brasileira só voltaria a 
ver um governo “democrático” a partir da Revolução 
de 30 e a subseqüente ascensão de Getúlio Vargas 
ao poder. Dada a proposta getulista de consolidar a 
ocupação das regiões interioranas e das fronteiras, 
este governante reencarnaria o próprio “ideal” de-
mocrático bandeirante (Ibid., p. 15).

Ainda segundo Cassiano,

[...] a “única característica incorrigível” do 
brasileiro é a sua bondade, o que poderia 
ser confirmado na perspectiva histórica 
paulista, marcada pela solidariedade natural, 
incapacidade de odiar, de fazer e ter inimigos 
e pela inexistência de uma separação concreta 
entre as classes sociais  (Ibid., p. 17).

Cassiano Ricardo, assim como Sérgio Buarque 
de Holanda, havia se lançado, a partir da década de 
1920, nas concepções modernistas e na tentativa de 
desvendar a trajetória histórica do país e a formação 
cultural do povo brasileiro. Dessa forma,

Postados em espaços ideológicos antagônicos, 
o primeiro [Sérgio Buarque de Holanda] 
buscou no pretérito os motivos impeditivos, 

até então, de um regime democrático e da 
modernidade política e social. Cassiano, em 
oposição, vasculhou no passado os elementos 
legitimadores do governo varguista, para ele, 
tributário da democracia (Ibid., p. 20).

Sérgio Buarque tentava evitar que a polêmica 
assumisse as formas de um “duelo” acadêmico, as-
sumindo uma posição bastante “cordial” em relação 
ao seu oponente. Entretanto, Sérgio Buarque chega 
a criticar a postura assumida por Ricardo em carta 
publicada em número subseqüente da mesma revista 
onde este último havia iniciado o mal-entendido, carta 
esta que também será posteriormente incluída como 
apêndice de Raízes do Brasil (LEENHARDT, 2005, p. 
140). Nesta, o historiador ressalta o equívoco da in-
terpretação empreendida pelo poeta.

Devo dizer que não me agarro com unhas 
e dentes à expressão cordial, que mereceu 
suas objeções. Se dela me apropriei foi falta 
de melhor. É certo, entretanto, que não me 
convenceram seus argumentos em contrário, 
quando opõe bondade a cordialidade. Não 
vejo como fugir, com efeito, ao sentido ético 
associado à palavra bondade. Você mesmo 
não o conseguirá, apesar de toda a sua 
admirável destreza. Ou conseguirá, se assim 
se pode dizer, redefinindo e imprecisando o 
conceito, de um modo que ouso julgar ilegítimo  
(LEENHARDT, 2005, p. 115, grifos do autor).

Por fim, Sérgio Buarque acaba declarando que, 
em decorrência do rápido processo de urbanização 
de industrialização pelo qual passaria a economia 
brasileira a partir de Vargas, o homem cordial cedo 
ou tarde seria coisa do passado.

Com a progressiva urbanização, que não 
consiste apenas no desenvolvimento das 
metrópoles, mas ainda e sobretudo na 
incorporação de áreas cada vez mais extensas 
à esfera da influência metropolitana, o homem 
cordial se acha fadado provavelmente a 
desaparecer, onde ainda não desapareceu de 
todo  (HOLANDA, 1948 apud BERTOLLI FILHO, 2000, p. 19).

5. CONSidERAçõES FiNAiS

Sérgio Buarque de Holanda conseguiu, através 
do “homem cordial”, construir um conceito que pôde 
servir de base sociológica para o entendimento de 
uma série de características do povo brasileiro, prin-
cipalmente aquelas relativas ao seu comportamento, 
onde formas de relacionamento de cunho tipicamente 
familiar tendem a se estender sobre o tecido social. 
Essa predominância de um não-formalismo social se 
estenderia também, de maneira consoante, aos di-
versos componentes da interação social, como nos 
aspectos religiosos e lingüísticos, a exemplo do tra-
tamento “íntimo” dado aos santos e o emprego de 
diminutivos.
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A utilização desse conceito, assim como o 
próprio livro Raízes do Brasil, segue um esforço de 
esboçar a “identidade nacional” brasileira, que é, em 
grande parte, subjacente ao movimento modernista 
que ganhara grande proporção a partir da década 
de 1920.

Entretanto, o próprio Sérgio Buarque mani-
festa a sua descrença na possibilidade de manuten-
ção dessas peculiaridades da cultura em face dos 
processos crescentes de industrialização e urbani-
zação da sociedade latino-americana e, particular-
mente, da sociedade brasileira. Com a progressiva 
transformação de uma sociedade de bases agrárias 
em uma sociedade de base urbano-industrial, essa 
“cordialidade” tenderia a dar lugar à “civilidade”, que 
permitiria assumir uma postura neutra (GOLDMAN, 
s/d) frente ao convívio social forçado característico 

dos grandes aglomerados urbanos. Como afirma o 

autor de Raízes:

Por fim quero frisar [...] que a própria 
cord ia l idade não me parece v i r tude 
definitiva e cabal que tenha de prevalecer 
independentemente das circunstâncias 
mutáveis de nossa existência. Acredito que ao 
menos na segunda edição do meu livro, tenha 
deixado esse ponto bastante claro. Associo-a 
antes a condições particulares de nossa vida 
rural e colonial, que vamos rapidamente 
superando  (HOLANDA, 1948 apud BERTOLLI FILHO, 

2000, p. 19).
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