
pela Coroa quanto pelas próprias autoridades locais. 
Finalmente, podemos indagar se este padrão estamental, civilizador 

e ordenado, instaurador de uma nova sensibilidade, não teria desenca
deado também na Europa da Época moderna as suas próprias reinter
pretações, à luz de outros valores culturais, obrigando-nos a relativizar a 
força do modelo e por consequência a originalidade do mundo constru
ído nas Minas .. . 

• • • 

ADRIANA ROMEIRO 
Depto de História/UFMG 

SOUZA, Laura de Mello e (org.) . História da Vida Privada no Brasil: 
Cotidiano e Vida Privada na América Portuguesa. São Paulo: Com
panhia das Letras, 1997. 560 páginas. (História da Vida Privada no 
Brasil, 1 ). 

" .. . verdadeiramente que nesta terra andam as coisas trocadas. por
que toda ela não é república, sendo-o cada casa" . Esta é uma frase da 
epígrafe do primeiro capítulo da publicação História da Vida Privada no 
Brasil: Cotidiano e Vida Privada na América Portuguesa, livro organizado 
por Laura de Mello e Souza, primeiro volume da coleção História da Vida 
Privada no Brasil, dirigida por Fernando Novais. A frase, extraída da obra 
História do Brasil (1500- 1627), escrita por nosso primeiro historiador, 
frei Vicente do Salvador, anuncia o primeiro problema encarado pelos 
autores do livro e que constitui motivo central da reflexão de Fernando 
Novais: o desenvolvimento do espaço privado sem que a vida privada 
estivesse totalmente consolidada. Os níveis de público e privado estão 
enredados. A noção de privado está associada à formação da naciona
lidade, como nos alerta Novais. Assim, a rigor, não existiria uma "vida 
privada" durante o período colonial , mas só a partir do século XIX, mo
mento da formação de um Estado Nacional. 

Guiando-se pelos passos de Philippe Ariês e Georges Duby, que 
coordenaram a edição de uma História da Vida Privada para a Europa 
ocidental [Histoire de la Vie Privée. Paris: Seuil , 1985], os historiadores 
que escreveram a versão brasileira alargaram o conceito de vida priva
da, considerando as especificidades da América portuguesa e particu
larizando-o ao abordarem cada um dos temas tratados. 

A forma de trabalho adotada para a elaboração de nossa história da 
vida privada inspirou-se na Nova História e, de resto, nos Annales. Des
de 1929, com a criação da revista francesa Anais de História Econômica 
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e Social por Marc Bloch e Lucien Febvre, as observações sobre o cotidi
ano de um determinado momento, de uma localidade ou de uma perso
nagem , assim como as suas crenças, as suas atividades e valores soci
ais , políticos e econômicos são retratados, além de serem auxiliados 
pelo intercâmbio com as outras ciências humanas, como a antropologia 
e a sociologia. Optou-se por uma história narrativa como forma de ex
pressão do pensamento, da linguagem, dos hábitos, de gestos, de amo
res e das sensibilidades. A obra em questão procurou combinar e articu
lar diversas propostas temáticas da história da cultura, do cotidiano e 
das representações sociais, advindas de uma historiografia não só fran
cesa, mas inglesa e italiana. É preciso ressaltar, ademais , que o livro é 
tributário de dois marcos nas ciências humanas no Brasil: Sérgio Suar
que de Holanda e Gilberto Freyre. Por fim , o livro prossegue o esforço 
inaugurado pelo pioneiro Vida Privada e Quotidiano no Brasil na Época 
de d. Maria I e de d. João VI, de Maria Beatriz Nizza da Silva, obra que já 
havia retratado aspectos dessa temática entre nós historiadores. 

A influência antropológica e sociológica de Gilberto Freyre , um dos 
pioneiros nos estudos sobre a sexualidade e a religiosidade do "brasilei
ro" , é observada nos capítulos da obra. Freyre mostrou que a sexualida
de poderia ser apreendida em manifestações cotidianas e, por outro lado, 
que o cotidiano da América portuguesa impunha a preocupação acen
tuada com as questões sexuais: na vastíssima colônia, portugueses, 
ameríndios e, depois, também os negros , mergulharam de corpo e alma 
em deleites sexuais; além disso, atribuíram aos santos um papel inter
mediário entre os amores, ou conceberam-nos como entidade propicia
dora de fertilidade e vantagens amorosas1 . Na medida em que eram 
atribuídos papéis aos santos, estes eram envolvidos numa forte carga 
afetiva. O amaciamento entre senhores e escravos levou a miscigena
ção e a relações de intimidade entre ambos; aspectos levantados por 
Freyre, também, destaques nesses capítulos. Todos esses assuntos de
senvolvidos na obra já haviam sido tratados em Casa Grande & Senzala 
e Sobrados e Mucambos, obras freyrianas, fundadoras dos estudos so
bre a vida privada no Brasil. 

A obra História da Vida Privada no Brasil procura compor a pré-h is
tória de nossa vida privada. Articulada em 8 capítulos interl igados entre 
si, apresentando como eixo temático questões como a escravidão (que 
medeia todos os capítulos), privacidade e relações familiares . Em seu 
capítulo inicial, "Condições de privacidade na colônia", o historiador Fer
nando Novais desenvolve questões teóricas sobre as cond ições para a 
existência de vida privada na América portuguesa. No capítulo 2º: "For-

1 Laura de Mello e Souza. Sexualidade e religiosidade popular no Brasil colonial. In: Suzel Ana Reily & Sheila M. 
Doula (orgs.). Do Folclore à Cultura Popular. São Paulo: FFLCH/USP, 1990, p. 87. 
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mas provisórias de existência: a vida cotidiana nos caminhos, nas fron
teiras e nas fortificações", a historiadora Laura de Mello e Souza estuda 
as expedições de bandeirantes e viandantes que adentraram no territó
rio, defrontando-se com mosquitos, animais de diversos portes, a falta 
de comodidade e desconforto das pousadas e as andanças realizados 
no outro lado da fronteira- o sertão, em detrimento da vida do litoral. 

A partir do capítulo escrito por Lei la Mezan Algranti ("Família e vida 
doméstica"), seguindo-se os de Luiz Mott ("Cotidiano e vivência religio
sa: entre a capela e o calundu"), Ronaldo Vainfas ("Moralidades brasíli
cas: deleites sexuais e linguagem erótica na sociedade escravista") e 
Mary del Priore ("Ritos da vida privada"), a questão da privacidade colo
nial começa a ganhar contornos mais claros, em assuntos como a sexu
alidade, a família e a religiosidade. 

Através dos capítulos de Lei la Algranti e Ronaldo Vainfas, percebe
mos que as relações de privacidade estavam longe de serem desven
dadas, devido à escassez de fontes. Essa ausência talvez se explique 
pela falta de cadernos, cartas ou diários dedicados ao relato das intimi
dades. Como bem observa Algranti , a ausência desse tipo de exposição 
deve-se à própria estrutura da sociedade colonial: a intimidade era man
tida na esfera do privado, não se escrevendo sobre recordações e inti
midades. O alto índice de analfabetos é um outro dado a ser destacado. 
As famílias convivem em casas sem um mínimo de privacidade, onde os 
cômodos têm múltiplos usos, onde os móveis- aí enquadram-se as ca
mas - são montados e desmontados de acordo com as necessidades 
do dia. Havia, além disso, pouca distinção entre o público e o privado, 
ocorrendo, muitas vezes , a inversão entre esses dois espaços: o que é 
público torna-se privado e vice-versa. Vainfas esclarece: uum espaço 
por assim dizer, público, como era o mato ou a beira do rio, podia ser 
mais apto à privacidade exigida por intimidades secretas do que as pró
prias casas de parede-meia ou cheias de frestas" (p. 257). 

No nosso entender, entre os 8 capítulos que compõe o livro, 2 so
bressaem-se aos demais. O primeiro deles, o do antropólogo Luiz Mott, 
sobre a religiosidade e, o segundo, o da historiadora Mary del Priore 
sobre os ritos da vida privada. As práticas supersticiosas constantes na 
sociedade colonial mesclavam-se às vivências da religião oficial do im
pério português - o catolicismo. O isolamento geográfico possibilitou 
aos habitantes do interior da América portuguesa o aparecimento de 
práticas religiosas privadas como o eremitismo, chegando-se a encon
tros sabáticos. Através do diário (borrador) do senhor de engenho falido 
Antônio Gomes Ferrão Castelo Branco, uma peça documental inédita 
pertencente à coleção particular do bibliófilo José Mindlin, Mary dei Pri
ore perfaz os caminhos desse senhor, demonstrando que a relação en
tre o públ ico e o privado estava, mais do que nunca, interligadas. De-
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monstra, ainda, que a privacidade misturava-se com o cotidiano na vi
vência de certos ritos como o casamento, a morte e o nascimento. 

O sétimo capítulo ("O que se fala e o que se lê : língua, instrução e 
leitura") foi escrito pelo historiador Luiz Carlos Villalta e trata das práticas 
de leitura, da educação e da língua na América portuguesa. No último 
capítulo ("A sedução da liberdade: cotidiano e contestação política no 
final do século XVIII "), o historiador lstván Jancsó anal isa as revoltas 
ocorridas no final do setecentos. Em ambos ensaios, nota-se o apareci
mento do intelectual do século XVIII: o libertino de idéias afrancesadas, 
influenciado pelo pensamento iluminista. Ambos os autores observam 
uma questão: aonde começa e aonde termina a vida privada? Através 
das sílabas F de fé, L de lei e R de rei , Villalta conclui que a identidade 
privada e a pública confundem-se. Estudando as bibliotecas e o teor de 
algumas obras nelas existentes, dá gancho para o capítulo seguinte, o 
de lstván. Este, através da análise dos movimentos sediciosos ocorridos 
em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e na Bahia, investiga as categorias 
de privacidade entre os que se envolveram nas práticas conspiratórias 
ocorridas no final do setecentos. 

Enfim, acho que a amostra é suficiente para os que não conhecem o 
livro. Os leitores não se arrependerão de travar com ele uma discussão 
fecunda sobre a nossa pré-história da vida privada. 
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