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Gilberto Freire 

Novo sócio honorário 
do Instituto 
Histórico de Niterói 

Em solenidade realizada no dia 7 de 
agosto, no auditório da Academia Fluminen
se de Letras, sob a presidência do Professor 
José lnaldo Alves Afonso, o Instituto Histó
rico de Niterói conferiu o titulo de sócio 
honorérlo ao sociólogo Gilberto Freire • .A 
saudaclo ao homenageado foi proter!da pelo. 
.Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, .do. 
Conselho Federal de CuHura a que pertence 
também o ilustre o sociól!lgo pernambucano. 

A sesslo solene co .. 1pareceram autori
dades de todas as éreas, ~tlém de professo
res, intelectuais e estudantes, que lotaram o 
auditório, extravasando para os corredores, 
numa das raras ocasiões de inusitado inte
resse por promoções cuattrais na cidade. 
Gilberto Freire proferiu co~erência que inti
tulou Em torno de esludM ~la Braallcln· 
trlco. 

Transfiguração 
H~llo Nogueira 

Passeio pelas éguas quietas da lagoa, 
respiro sal 
e transpiro lembranças 
- paralelos do passado e do presente, 
na ânsia inútil de um dia ~ encontrarem. 
Sonho com algas marinhas, 
sereias e medusas. 
Mergulho nos confins de um mundo virgem! 
É que tenho visões e sustos de naufraglos .. 
(Deus me livre de amargos pensamentos). 
De súbito, extasiado, 
de olhos orantes para o céu, 
me desnudo de corpo e alm11 
à beleza inocente da manhll 

Perfis parl~mentares 

(Deputado Dayl de AlmeldaJ 
I 

Vigé.rio sem batina e sem talnsura, 
feições de blbeiO de louça .,.glesa, 
armazena carradas de cultura 
em alguns qullogra'mos de esperteza. 

O padre nosso da dell~adeza, 
dia e noite de. • . votO$ ele cura. 
Sempre um prato de papa tem à mesa, 
pra provar que da lgre~a nlo descura. 

'i algum dia for govemado,r, 
farei do trAnsito lnspeto ·, 
1o agir com senso e precisAo, 

' llder das peças lapidares, 
'odo o cabelo em dois lugares, 
~oco na mio e ~ontra mio .. . 

PADRE PERERêCA 
'o da Matriz dt:· &1om Humor) 



Rober.to Melw 
. 

~o 
Presidente Sarney 
é um escravo. Peço 
perdão a ele, se es
sas palavrflS che-

guem assim aos seus ouvidd"s. 
Mas ele precisa ser mais presi
dencialista, exercer uma presi
dência mais perto das necessida
tles nacionais brasileiras, men08 
amarrado a convenções e com
promissos partidários. 

O sQdólogo Gilberto Freyre 

f 
arrancou aplausos e gargálhaêfas, 
ao propo~se dos 
homens J?ú blicos l>rasile.trõ8,àõs 
sacerdotes e educadores, durante 

111 

a conferência sobre o tema O gue 
é dBrasü, no 2° Congresso Brasi

. !erro de Psicanmise, promovido 
pela Causa Freudiana do Brasil, 
sábado, no Copacabana Palace. 

- Não sei se é possivelincl 
a psicanálise na Constituiçã 
brasileira, diante das atuais cir 

l
cunstãncias. A tendência de Bra 
sllia é que ela seja escrita somen1 
'te por juristas, ou so.m.ente pon 
ecqp.Qmistil8,bu somente por po
líticos. Apelo ao meu amigo, o 
PreSiâente Sarney, para que for-
me o ministério dele, mas ele está 
comprometido coni práticas que 
o amarram. Por isso -continuou 
Freyre -, a psicanálise é necessá
ria, para que o pais se encontre a 

+ si próprio. Ela expUca, esc!ª'...ece, 
..., ·orienta. --

Freyre insistiu que o ministé-
rio atual é de Tancredo, e, com 

'

exceção dos ministros da Educa
ção e Fazenda, os atuaTsoct:lpa
nt.e~r não entendem na-

f da de Brasil. - O ministro da I 
Cult · n - entende e c . 

sses ministros que estão ai, o 
asil não os conhece, e el~s pa

am na mesma moeda, nao co-

Freyre revelou que conheceu 
Tancredo. - Ele me procurou, 
numa época em que todos o pro
curavam, e me fez reyJ:lacOes psi-

lcanaliticas. Tenho algo d~-k 
so"f'Clentro de ~ Ele me fez I 
úmãreVe açaõSensacional. O ho
mem público que mais o impres-

1 
sionou não foi 

~ m 

que uma confiança 
enorme no que dizia e fazia. Foi 
Estácio Coimbra quem fez o pri
meiro playground na América 
Latina, em Pernambuco. Esse ho
mem era um grande estadista, 
admirava-se Tancredo. 

O s251iólogo pemambuc@o f 
disse que é um aos veteranos da 
ilJJ111,;il'lfilu da 

ecem o Brasil. ~~·~~~~~~~~~~~~ 
A urna pergunta sobre como a 

M cultura brasileira poderia ser 
: mais respeitada no exterior, 

Freyre respondeu: - Para o Bra
' sil transmitir o que já é, seria 

preciso uma reforma no Itamara-
, ti. Creio que o Presidente Sarney, 

com quem tenho velha amizade, 
desde o Maranhão, quando ele 
era ainda adolescente, creio que 
ele desejaria seguir minhas su-

:::.( gestóes. Ele é um homem súnpá
tico e bem intencionado, mas es
tá preso a práticas politicas con-

-vencionais limitadoras. "fX- mente, 

A CASA GRANDE 

Freyre revelou: - O próprio 
"lilla-LobQs, grande amigo, com b 

Alguém da platéia per~· quem 1aiia Arquioél~o tropical, 
"Qual a importãncia def -~:-letra iillriha, êfiZía 
dentro da~~ra?". Gilberto ~ma música ~!Jl.. .Bach e a 

-1 Freyre se faz , sonhador, sua usica que apren eu do brasilei-
- , voz encanta a platéia, há doçura ro analfabeto, a riqueza de rit-

nas suas lembranças: mos, não mostrada pelas grava- \ 
- Uma importância enorme çóe:> da ~P?Ca. E;_Vill~obos _foi o \\ 

na minha vida. Desconfio que ma10r gemo muSieãT da Amen ca :\I 
houve um amor. Não posso afian- Latina. 

I
. çar. I~ me _converteu, to~ei- Há urna grande lição que a 
me um entusiasta da cozinha civilização brasileira p<roé dar ao ~~~ 
bras~eir~. Era urna beleza d~- ' mundo, -segundo Freyre: "Vou 
~a~pinl;la. M~ dava almoço e responder com palavras não mi-
Jan . Fazia bolinhos e ~e dava nhas, mas do hist9riador.:rD~n.: 
na boca, quase já mastigados. ~ É a mistura~ças e 
Tinham muito mais gosto do que · ~uras " -
a comida bur~esa. de casa. Ela .:::f"Lon~ ~laudido, Gil-
me con~'Ya histónas estranh~- berto 1'1-eyre jogou beijos para .a 
men_te elitistas, ~la fala v~ de reiS platéia, e para que não pairassem 
e rainhas, principes _e pnncesas. .::fqúvidas re~u: - EStifttfo-
~nde . tinha aprendido aquelas gãhdo be@S ara as tdb.§:eS. 
histónas? Era filha de escrava. <Yütro dia urna reVISta erótica 
Co~ ela,_ aprendi um pouco o que com quem' colaboro, publicou um 
sena a hteratur~. _Ela me falava artigo, até bom, mas cujo t ít.ulo 

1 
\ 

em figuras brasileiras, seres que U1f dizia "O mulherengo 'ilberto li 
vinham d<? alto d_as árv<_:>res. D? 3UFreyre". Adnii .t__gQS e ~ 

l 
alto. de J?I!angu~lras , pitombel- rpulheres. a a mocidade, 
ras, Ja~as, arvores~lleiras. adirilto que fui mulherengo. Mas 
Isabel era. perita_ e_m me dar ba- agora, estõtíCãSãão a mãls'âe 40 
(~os de no. _Tehu:!~Isabel me anQg cr~!Q...sou-nlQpogâ.nlie.o, Eu 

fm uma grande mestra. E olha estou~do ctas_mulheres." 



/ 

~~·~f~1 1~~~~Aqfij 
Meus caros jovens da década 40 

J ovenR da década 40 ·que fre
qüentaram, em dias turvos, 
desassombradamente, a 

·casa oos Freyres, em Apipucos, r.ecla 
mam não constar essa sua tão signili
cativa presença •. no chamado solar, do 

·) livro A~ que h!Í..JU!!P ng__!WO 
Evidentemente um lapso, entre outros, 
nesse livro, aioda .agora, em Brasílía, 
disputado por í:anta gent€ não per
nambucana e até não brasileira . O que 
mostra que é livro carismático. 

A presença daqueles então àdoles
centes e jovens. na casa de Apipucos, é 
fato repita-se que significativo . Não os 
animavam apenas curiosidades de 
caráter cultural : também desassom
bros cívicos em época de ~ovemos in to· 
lerantemente policialescos em Per· 
nambuco. Os jovens, freqüentando a 
casa dos Freyre11 em dias tão sinistros, 
sujeitavam-se a violências, agressões, 
perseguições policialescas das . maie 
torpes . Haviam 'sucessivos "tiras" · 
junto ao portão. Nos muros, t>r. . letras 
en rm i Rultc~ -e . 

meaças e invasao da casa por agTes
sores fan tasiados de "escoteiros" ou de 
"filhos de Maria" do grupo de um "Pa
dre Fernandes'~ intole.rantíssi mo: 
grupo que incluía secretários de um gq, 
vemo de Estado que tinha então, a 11eÚ 
serviço - certo, como estava, de que a 
vitória do Nazismo e do Fascismo eu 
ropeus era fatal e repercutiria, sem de
mora e terrivelmente, no Brasil. 

Outro religioso, este, fantasiado . 
de frade, foi oficialmente encarregado 
de instruir e orientar, com carta 
branca, a mocidade de Pernambuco
na doutrina nazifascista , que incluía -
a de~peito dos principais governantes · 
de então não Rerem exãtamente aria
nos - algum sub-raci 

Os adolescentes e jovens, desas
sombradamente contrários a tais mis
tificações, no Pernambuco de então, 
freqüentavam a casa de Apipucos 
como um reduto que lhes pertencesse. 

.:f' Reduto cultural e reduto cívico. Eram, 
recebidos, acolhidos por Freyres tam
bém desassombmdos: um de1es, o su,...--.. 

Gilberto Freyre 

ria r fredo Freyre- ro esso 
a acu dade de Direito do Recife, da 

qual RÓ teve a coragem de solidarizar
se ostensivamente com ele, Metódio 
Maranhão - que, acompanhando o fi-

. lho ã Casa de Detenção, onde este de- ' 
via !ler encarcerado, 011 doia decidiram 
resistir à soldadesca da mesma Casa. 
E resistiram . Alfredo Freyre, ferido. O 
filho, só subjugado à corda, tal a sua 
resistência, só foi recolhido à cela em 
que devia passar só uma noite :- .~ li 
v~~gas repeliu o excesso, f 
que considerou vergonhoso, dos seus 
representan tes em Pernambuco - de 
roupa estraçalhada mas sob aplausos 
dos detentos que assistiram à bravura 
do.q dois moradores de Apipucos . 

JOvens e a o esc 
cada 40 foram os que mais se ligaram à · 
casa de Apipucos como a um reduto 
não só de cultura como de civismo? 
Vários. Entre eles, Demócrito de 

Sousa Filho que seria o mártir do 
grupo, vitima de · covardes balas poli 
cia le~cas quando1 de uma das varan · 
das do Diario de Pernambuco, ouvia 
morador de ApipucoR que falava de ou
tra varanda . Odilon Ribeiro Coutinho. 
P11ulo Rangel Mor~ira. Salviano Ma 
chado. Artur Reinaldo. Murilo Costa 
Rego. Ao lado deles, tBmbém brava 
mente ,·· Aníbal Fernandes , " Àmaro 
Quintas, Odilon Nestor, Williams 
Shorto. 

No mei o el e acova rd a menlos nad a 
pernambucanós, pernambucaníssimos 
desas.~ombros. A violência policialesca 
não logrou a vitória de que chegou a es
tar certa. 

1 Há quem me suponha implacável 
·com relação a conterrâneos que se por
taram por lealdades ideológicas ou re
ligiosas, um tanto incorretamente co

. migo e com os estudantes, meus queri 
dos amigos, ligados a mim, de maneira 
honrosa para eles, na ·década 40. Não: 
sou compreensivo. Não cultivo ranco
i'es. Alguns desses, em dias turvos, por
ventura incorretos comigo: tornaram
se amigos. Por que não compreendê
los? Por que não ver neles, positivos? 
Posi tivos entre negativos efêmeros. 

I 
I 
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Gilberto Freyre 

C ASA-GRANDE & Senzala vem de comple
tar 50 anos de serviços prestados ao leitor 
brasileiro. Ao todo, 22 edições no Brasil. 
Sobrados e Mucambos também fará seu 

cinqüentenário dentro de dois anos, precedido de 
inúmeras tiragens. Juntas, estas duas obras traçam a 
interpretação gilbertiana do passado escravista e senho
rial do Brasil. São obras-irmãs. A contribuição ·destes 
dois grandes ensaios deve ser analisada em seu con-
junto. · 

Parece-me necessário distinguir um Gilberto Frey
re, estudioso do Brasil senhorial e escravocrata, de 
outro Gilberto, o que analisa o Brasil moderno, pós
Abolição. A boa crítica já demonstrou que as análises 
de Freyre sobre o sistema escravocrata levantaram 
pistas importantes para que se pudesse compreender a 
passagem do antigo senhor de escravos a chefe político 
ou "coronel" da Velha República. Entretanto, Freyre 
nunca retomou as pistas que ele próprio havia demilita
do em seus primeiros ensaios. Ordem e Progresso, 
publicado em 1959, perde a força interpretativa revela
da em Casa-Grande & Senzala e Sobrados e Mu
cambos. 

Em suas duas melhores obras estão desvendadas 
as bases de sustentação da sociedade escravocrata: de 
um lado a monocultura latifundiária, de outro uma 
estrutura rígida de dominação patriarcal não apenas do 
senhor sobre o escravo, mas também sobre uma 
população "livre" que habitava a periferia das fazen
das. Claro está que Freyre não é dado à construção de 
grandes modelos teórico~ alicerçados sobre forte base 
empírica. Ao contrário, com poucos dados na mão o 
mestre de Apicucos faz misérias. Com dois ou três 
passes de mágica põe o leitor frente a frente com belos 
insights, com intuições tão geniais que o observador de 
1984, à luz de pesquisas mais recentes, quase torce para 
que suas intituições dêem certo. Nem sempre isso é 
possível. Por exemplo, suas conclusões sobre a miscige
nação - o "óleo lúbrico da miscigenação" teria 
suprimido os conflitos inter-raciais- só convencem os 
ingênuos. O processo miscigenatório esteve longe de 
alcançar os efeitos democratizantes que Freyre apon
tou. Ademais, a "miscibilidade" do senhor de escravos 
foi um fenômeno comum a todas as sociedades escra
vistas da era moderna, e não um produto exclusivo de 
nossos trópicos. 

Em muitos outros pontos, porém, a magia de 
Gilberto deu certo. Poucos captàram tão bem como ele 
os valores, o estilo de vida, especialmente o estilo de 
mando dos senhores de escravos. Só Gilberto soube 
ressaltar a lJUp01taru.:.ia Jwndfurrias no regime C3Cnn-ü· 
ta brasileiro. Ele sugere que a prática da alforria, mais 
freqüente nos tempos da escravidão no Brasil do que 
nos países de colonização inglesa, representou impor
tante diferença entre o escravismo brasileiro e o do Sul 
dos Estados Unidos, o~ da Jamaica. Até certo ponto, 
no entanto, o sociólogo pernambucano confundiu as 
coisas, ao equiparar as oportunidades de libertação que 

l-. .,oiL<>h•,Õn.~~-""<L'""-<L .. ,.,_J,LLOoc~.ood~:~. d.o._._ftA.t'U"L11.~ A..-I'W!IIula.f:r.. ,.__ 

• Uina caixa 
as siiÍgularidades do sistema escravista brasileiro - em 
contraposição ao espanhol, inglês, etc. - ao caráter e 
tradições do colonizador português? Os traços culturais 
e sócio-psicológicos discutidos por Gilberto- a "misci
bilidade" do colonizador português, o fato de ter 
convivido "paternalmente" com escravos domésticos 
em Portugal, sua "quase nenhuma" consciência de 
raça, seu senso de realismo político e jurídico- teriam 
sido, realmente, os fatores determinantes do tipo de 
relações raciais que se desenvolveu no Brasil antigo? 

tGenovese acredita que não. Lembra, a _pr~sito, que j 
a tradição histórica portuguesa refletiu de um modo no 
Nordeste brasileiro, e de modo diverso em Angola ou 
~oçambique. Não houve uma sociedade patriarcal na 
Africa Portuguesa. Este crítico reconhece, entretanto, 

:fa contribuição que Gilberto deu ao .debate. 
Gilberto sempre se queíxou de não ser compreen

dido no Brasil. Mas a conhecida vaidade do autor de 
Casa-Grande & "Sermdií sempre se áliméirtou das 
!áureas recebidas no exte~or. (Diga-se de passagem 
que descaso e acolhida nunca assumiram as proporções 
a que Gilberto freqüentemente se refere.) A se8_Uir 
disc~as possíveis razões para a rejeição, aqui, e a 
aceitação, no exterior. Em primeiro lugar trato do 
exemplo norte-americano, para em seguida contrastá-)"" 
lo com o brasileiro. · · · 

A atenção à obra de Gilberto nos Estados Unidos 
foi provocada pelo interesse dos historiadores, aí por 

J
volta de 1946, em estudar a escravidão a partir de uma 
perspectiva internacional. Desde logo estabeleceu-se a 
polêmica. De um lado, os historiadores que insistiam 
nas diferenças existentes entre o chamado sistema 
"ibérico" de escravidão e o "anglo-saxão". Chamavam 
a atenção para os diversos estilos de dominação da 
camada senhorial, para o le ue d valores culti!!Jiulo 
colonizador e dono de escravos - numa palavra, 
a rmavam que os elementos culturais e institucionais 
revelavam diferenças profundas entre os sistemas es
cravistas da época. Doutro lado havia aqueles que 
davam pouca importância a tais traços dis · · os. 
Argumentavam que as semelhanças estruturais da es
cravidão, enquanto ~stema de exQ!oração ecopômiça, \ 
falavam mais forte que a dÍVersiâãcle de tradições 
culturais. 

A 
cana,a~~~~~~~~~;litii;i 
a rápif..W_D.Qtas de 
re_~nte .s@re a escravi~ 
f O que sucedeu no Brasil? Aqui~ 

cartas da boa ciência social dos anos Qúãir!l~ll 
sessenta era· a Universidade de São Paulo. 

de surpresas 
· ' "''f(ff/::Jf?:~;?--:;. :.:~ . 

.-~~'~·'·' -':)j >· > ' >~::,{~~~~~~p::-::~--~· · .:::::::·::·: 
.. Loredano 

.... ... ... "";. ·······-··-:-: -· .. : ... ~ ~ 



passagem ao anugo sennor ae escravos a cner~ ponuco 
ou "coronel" da Velha República. Entretanto, Freyre 
nunca retomou as pistas que ele próprio havia demilita
do em seus primeiros ensaios. Ordem e Progresso, 
publicado em 1959, perde a força interpretativa revela
da em Casa-Grande & Senzala e Sobrados e Mu
cambos. 

Em suas duas melhores obras estão desvendadas 
as bases de sustentação da sociedade escravocrata: de 
um lado a monocultura latifundiária, de outro uma 
estrutura rígida de dominação patriarcal não apenas do 
senhor sobre o escravo, mas também sobre uma 
população "livre" que habitava a periferia das fazen
das. Claro está que Freyre não é dado à construção de 
grandes modelos teóricos alicerçados sobre forte base 
empírica. Ao contrário, com poucos dados na mão o 
mestre de Apicucos faz misérias. Com dois ou três 
passes de mágica põe o leitor frente a frente com belos 
insights, com intuições tão geniais que o observador de 
1984, à luz de pesquisas mais recentes, quase torce para 
que suas intituições dêem certo. Nem sempre isso é 
possível. Por exemplo, suas conclusões sobre a miscige
nação - o "óleo lúbrico da miscigenação" teria 
suprimido os conflitos inter-raciais- só convencem os 
ingênuos. O processo miscigenatório esteve longe de 
alcançar os efeitos democratizantes que Freyre apon
tou. Ademais, a "miscibilidade" do senhor de escravos 
foi um fenômeno comum a todas as sociedades escra
vistas da era moderna, e não um produto exclusivo de 
nossos trópicos. 

Em muitos outros pontos, porém, a magia de 
Gilberto deu certo. Poucos captaram tão bem como ele 
os valores, o estilo de vida, especialmente o estilo de 
mando dos senhores de escravos. Só Gilberto soube 

ta brasileiro. sugere que a prática da alforria, mais 
freqüente nos tempos da escravidão no Brasil do que 
nos pa~ses de colonização inglesa, representou impor
tante diferença entre o escravismo brasileiro e o do Sul 
dos Estados Unidos, OlJ da Jamaica. Até certo ponto, 
no entanto, o sociólogo pernambucano confundiu as 
coisas, ao equiparar as oportunidades de libertação que 
se abriam para ampla camada de negros e mulatos, com 
as oportunidades de ascensão social, que só se abriram 
para um reduzidíssimo número de pessoas "de cor". O 
fato é que somente a mobilidade social ascendente teria 
lançado os rudimentos de uma democracia racial no 
Brasil. As al~orrias;fieqüentes representaram, todavia, 
no Brasil antigo, um embrião democrático -embrião 
que a República Velhá n'ãô pôde, ou não quis, cultivar. 

Um dos procedimentos de que Gilberto lança mão 
em seus escrit,os é o de argumentar por meio de 

. comparações. E certo que não se trata de uma "técni-
ca" que conduza com rigor. Gilberto não cabe bem 
dentro das comportas da precisão metodológica. Mas 
ele sabe contrapor a "civilização do açúcar" à "c~ 
ç~~ 2o~" , contrastando o-. patriarcalismo escravo
cratrctí que teve lugar na primeira, com a "escravidão 
industrial" que predominou na segurída. Ao tratar da 
éscravidão nas colônias inglesas e na América Espa-
nhola, Freyre ensaia alguns pa~sos de mestre na direção 
de uma .análise comparativa. E aqui, também, que seu 
approach cultural se revela. Os traços culturais -
principalmente a herança histórico-cultural deixada 
pelo colonizador português, em contraste com o espa-

.. nhol, o francês e o inglês- explicariam certas diferen
ças encontradas na evolução das sociedades escravistas 
do Novo Mundo. 

A c~ti~a m~is afi~da à .[>erspectiva cultural de 1 
Freyre fot fetta, nao aqUI, mas nos Estados Unidos. Foi 
o historiador marxista Eugene Genovese quem levan
tou as questões mais pertinentes: Seria correto atribuir 

\:JliOeHU Sempre Se queiXOU m•--yy,.,n-~lF>T<•n ... ~·n·r..-o·J1~-..,._.--,...,-,,------, 

dido no Brasil. Mas a conhecida vaidade do autor de 
Casa-Grande & Sinilrtã sempre se alimentou das 
!áureas recebidas no exterior. (Diga-se de passagem 
~que desc~so e acolhid.~ nunca assumiram as proporções 
-,a que Gtlberto frequentemente se refere.) A seguir 
disc~s possíveis razões para a rejeição, aqui, e a 
aceitação, no exterior. Em primeiro lugar trato do 
exemplo norte~a:nericano, para em segl!_ida contrastá·)~ 
lo com o brastleuo. · 

A atenção à obra de Gilberto nos Estados Unidos 
foi provocada pelo interesse dos historiadores, aí por 

Jvolta de 1946, em estudar a escravidão a partir de uma 
fperspectiva internacional. Desde logo estabeleceu-se a 
polêmica. De um lado, os historiadores que insistiam 
nas diferenças existentes entre o chamado sistema 
"ibérico" de escravidão e o "anglo-saxão". Chamavam 
a atenção para os diversos estilos de dominação da 
camada senhorial, para o le~ de valores cultu_miuJo 
colonizador e dono de escravos - numa palavra, 
àfíriilllvam que os elementos culturais e institucionais 
revelavam diferenças profundas entre os sistemas es- • 
cravistas da época. Doutro lado havia aqueles que 
davam pouca importância a tais traços distiJ!tiv~ 
Argumentavam que as semelhanças estruturais da es
cravidão, en~uanto ~stema ~ exruaração econômica,\ 
falavam mats forte que a tverst adeae tradições 
culturais. 

A obra de Freyre foi conduzida ao centro dos 
debates pelo primeiro grupo, e criticada 
pelo segundo. No fim dos anc>t;l\les~entl"' 
perspectiva estrutural 

cana,ame~~LQt!{~&g~~~~ 

a ~ida$J1Qtas 
rece!lte _sol>re a escravidão.,. 
j. O que sucedeu no Brasil? Aqui, 

cartas da boa ciência social dos anos 
sessenta era a Universidade de São Paulo. 

''Gilberto sempre se queixou 
de não ser compreendido no 
Brasil. Mas a conhecida 
vaidade do autor de 
Casa-Grande & Senzala 
sempre se alimentou de 
láureas recebidas no exterior." 

v~--------------~:----~ 
trabalhos desta época, no âmbito dos es~ 
escravidão, "!-o revelavam preocupação comparativa •• 
Estu~av~-se tsoladamente a escravidão em São Paul , 
no Rio Grande do Sul, no Paraná. A medt~ue novos 4 trab~l?os se somavam sobre. a chamada .esCllll''íãio 
"!_en~wnal o Nordeste permanecia à margem dos 
estudos feitos pelos sociólogos paulistas. Nem Casa
Grande & Senzala, nem Sobrados e Mucambos, por 

-l conseqüência, ganharam acesso às salas de aula dos 
melhores centros âOpaís. 

Nos últimos anos ·chegamos a uma situ~ 
curiosa no Brasil. Como escrevi acima, · effo Freyre 
queixa-se de ser-pouco lido nas universidades de seu 
pãis. A realiãade, entretanto, é bem outra. A obra de 
Gilbertõ vem s~tomando, mais e !!'ai~.J.J~tura obriga
tona em cursos de pós-graduação em ciências socíais, 
especíal!flente em cursos de antro.polo.gia. É o caso dos 
cursos dado~ no ~Nacional, no Rio, e n~
sidade de Brasília. As questões para debate, os 
"issues", já não são aqueles que preocupavam os 
estudiosos ·estrangeiros da escravidão. É com outros 

::{ olhos - ~õe-an o ~ - que Gilberto é lido 
hoJe em dia. Mas essa já é uma Ol;!tra _história. O que 
procurei ressaltar é a extraordinária riqueza do filão 

~ gilbertiano, revelada na capacidade inesgotável de 
· abrir-se para diferentes "leituras" ao longo de várias 

décadas. Quando se pensava que a obra de Gilberto 
envejjlecera . aí está ela revjg.orada, atualíssima ~ronta 
para ser remterpretada segundo novos prismas ou 
indãgãçóes. 

LUIZ A. DE CASTRO SANTOS 
Sociólogo, pesquisador do Centro de 

Ciências Sociais na PUC/Rio 



EM IMAGENS, O ROTEIRO DE 

''Casa Grande & Senzala'~ 
F OI quase um roteiro para 

cinema. A partir da leitura de 
Casa Grande & Senzala, a 
equipe do Departamento de 

Museologia da Fundação Joaquim Nabu
co traduziu, em imagens , o longo estudo 
sociológico sobre o papel do branco, do 
negro e do índio na formação patriarcal 
do Brasil, em 20 painéis. Exposição itine
rante que , a partir das 18 horas de hoje , 

. com inauguração que contará com a pre

. sença do próprio Gilberto Freyre. estará 
abrigada a_té dia 25 na Fundação Casa de 
Rui Barbosa. 

São imagens em preto e branco, 
sombrias ou luminosas, casas-grandes, 
índios, brancos e negros em Rugendas ou 
ilustrações do próprio livro, litogravuras 

· e fot~rafias , comemorativas dos 50 anos 
da pnmetr.i t:diçao, (:Uj mplat ~ 
exposto, vinhetas em aquarela de Cícero 
Dias. Ainda caricaturas e desenho do 
próprio Freyre, última imagem tirada no 
solar de Santo Antônio de Apipucos ano 
passado, livros pelo chão, outro nas 
mãos, pernas jogadas na poltrona de 
couro. 

É exposição itinerante e didática. 
. Quem nunca leu a obra maior do per
nambucano Gilberto Freyre, 83 anos, 

·sociólogo, antropólogo, escritor, poeta, 
pintor, terá um roteiro precioso. Desde 
os textos que antecederam ao livro, como 
o discurso Adeus, Colégio, a dissertação 
de mestrado na Columbia University e o 
Livro do Nordeste, até a consagração da 
óbra - 22 edições brasileiras, 17 estran
geiras. 

Bigodes espessos, pretos, sobrance
lhas igualmente espessas e cabeleira ne
gra ,_terno, camisa com colarinho e grava
ta. E a fotografia que aparece no primei
ro l)ainel, de Gilberto Freyre em 1933, 
ocasião da primeira edição de Casa Gran
de & Senzala. Outras completam o perfil 
do homem e escritor, do menino que 
jogou futebol , fugiu de casa uma vez, 
gostava{de desenhar mas preocupava os 
pais por ter lido e escrito apenas aos oito 
anos. Ele está no Colégio Americano 
tiilreath, em 1909, estudante, ou con
cluindo o curso de bacharel em Ciências e 
Letras, 1917, ainda em auto-retrato de 
1922 ou no ateliê parisiense de Vicente 
do Rego Monteiro, mesmo ano. 

Lá está também o Solar do Carrapi
cho, onde Gilberto Freyre concluiu Casa 
Grande & Senzala, depois da aventura do 
exílio , em 1930, que levou-o primeiro à 

EClFE - Às vésperas de 
inaugurar a exposição 50 
Anos de Casa Grande e Sen
zala no Rio de Janeiro, Gil-

Na gravura 
parte do universo 
Gilberto Freyre 

Uma típica cas_a-grande · 
nordestina, a do Engenho 

Noruega, antigo· Engenho dos 
Bois, Pernambuco. O desenho, _ . 

de 1933, é de Cícero Dias '>Jk<i'1~~t!t~;;;.;..;, ~.,.,.......,..,~I[/:z;:zitt:Jt.Bl8 

~ahia , depois a Portugal com escala na 
Africa. quando, secretário do Governa
dor de Pernambuco Estácio Coimbra, 
acompanhou-o mundo a fora . O tipo· de 
viagem, diria o autor, "ideal para os 
estudos e as preocupações que este en
saio reflete". 

A viagem pelo livro, em imagens, 
prossegue. Os cinco capítulos foram ilus
trados com um pequeno texto, expostos, 
como os demais, em chapa de madeira 
prensada, armação em ferro. Mapa das 
capitanias de Pernambuco e Itamaracá, 
do conjunto cartográfico de George 
Marcgrave, com desenho de Frans Post, 
família de plantadores, litogravura de 
Rugendas, usina de açúcar, aspectos de 
um engenho brasileiro dos tempos colo
niais ilustram Características Gerais da 
colonização portuguesa do Brasil: forma-

ção de uma sociedade agrária, escravocra
ta e híbrida. 

O segundo capítulo, que trata do 
indígena na formação da família brasilei
ra, ganha força através das imagens de 
Debret - chefe camacan mongoyo. mu
lher camacan mongoyo ou uma aldeia dos 
tapuios , Rugendas, ainda índios em plan
tação, óleo de Lula Cardoso Ayres. De
pois , o terceiro, O colonizador português: 
antecedentes e predisposições, em que é 
mostrada uma personagem da família 
Wanderley, do século XIX, utilizada des
de a primeira edição, gravuras de Debret 
e desenhos de Tomás Santa Rosa sobre 
fotografias de época, revelando senhores 
de engenho, sinhá-dona penteada para o 
dia .de festa, meninas de engenho quase 
em idade de casamento, bico-de-pena de 
Poty, triângulo rural do Nordeste 
engenho, casa grande e capela. 

Exposta está, também, a casa-grande 
do engenho Noruega, antigo engenho dos 
Bois, desenho de Cícero Dias que consta 
da primeira edição, é capa da 22• edição e 
está no cartaz da mostra, com planta
baixa de Carlos Leão. Ainda um painel, 
inteiro, com desenhos de Santa Rosa, 
várias casas-grandes, introdução ao quar
to e quinto capítulos, do mesmo nome, O 
escravo negro na vida sexual e da família 
do brasileiro, em que Gilberto Freyre fala 
da negra velha "que nos contou as pri
meiras histórias de bicho e de mal
assombrado" ou ainda "na ternura, na 
mímica excessiva, no catolicismo em que 
se deliciam nossos sentidos, na música, 
no andar, na fala, no canto de ninar 
menino pequeno, em tudo que é expres
são sincera de vida, trazemos quase todas 
as marcas da influência negra". 

São, agora , imagens sombrias do tra-
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Poema de Carlos Drummond de 
Andrade, no cartaz· de apresentação da -
exposição itinerante sobre "Casa 
Grande & Senzala" 

balho escravo, do negro chicoteado, das 
punições com açoite , ou ainda da rouca
ma e da sinhazinha, dos negros jovens e 
da ama de leite. Ou da negra brasileira 
vendedora de cocada, das vendedoras de 
angu , da festa de Nossa Senhora do 
Rosário , padroeira dos negros e de obje
tos do culto afro-brasileiro. 

Propositadamente a escolha dos pai
nés finais da exposição, segundo informa
ções de Carlos Antônio Reis, da equipe 
do Departamento de Museologia, recaiu 
sobre a cansagração de Casa Grande & 
Senzala. Ali estão as críticas, os elogios 
de Jorge Amado, Darcy Ribeiro, Anísio 
Teixeira, Monteiro Lobato, prêmios e 
condecorações, fotografias junto a escri
tores e amigos , capas das edições brasilei
ras e estrangeiras, adaptações do livro em 
peças de teatro, suíte nordestina de Capi-

homem essencialmente jurista e político, 
e que deveria ter falado do Brasil com 
maior amplitude. No Rio, farei um con
fronto entre a obra especialista de Rui e. a 
generalista do autor de Casa Grande e 
Senzala. 

ba, enredo da Mangueira, poemas dt 
Drummond, Manuel Bandeira e Joã( 
Cabral de Mello Neto, desenho a lápis 
de uma casa-grande, do · próprio Freyre 

Com percurso definido para Salvado 
e Brasília, antes de um circuito Norte 
Nordeste (foi inaugurada em Recife , n(] 
vembro do ano passado), a exposiçã 
itinerante só foi possível devido ao trab1 
lho de uma comissão coordenadora, 
execução pela Fundação Joaquim Nab1 
co, ao patrocínio do MEC, Secretaria d 

·Cultura e apoio de empresas privada 
Tudo para comemorar a obra editada t 
50 anos , que mereceu até selo dos Co 
reios. Antes de seguir para outros Est 
dos, a mostra fica na Fundação Casa 

-Rui Barbosa (Rua São Clemente, 1 
até o dia 25. 

BEATRIZ BOMFI 

Quadrinização da Obra de Gilberto Fr 
re. Constam, também, textos de poet 
escritores e estudio~os a respeito do li\1 

Para o escritor Edson Néri da Fo 
ca , um dos mais dedicados estudiosos 
obra de Gilberto Fre re. "Casa Gra01 

I 
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sombrias ou luminosas, casas-grandes, 
índios, brancos e negros em Rugendas ou 
ilustrações do próprio livro, litogravuras 

· e fotografias, comemorativas dos 50 anos 
da primeira t!<llçao, cujo exemplar esta 
exposto, vinhetas em aquarela de Cícero 
Dias. Ainda caricaturas e desenho do 
próprio Freyre, última imagem tirada no 
solar de Santo Antônio de Apipucos ano 
passado, livros pelo chão, outro nas 
mãos, pernas jogadas na poltrona de 
couro. 

É exposição itinerante e didática. 
. Quem nunca leu a obra maior do per
nambucano Gilberto Freyre, 83 anos, 

·sociólogo, antropólogo, escritor, poeta, 
pintor, terá um roteiro precioso. Desde 
os textos que antecederam ao livro, como 
o discurso Adeus, Colégio, a dissertação 
de mestrado na Columbia University e o 
Livro do Nordeste, até a consagração da 
óbra- 22 edições brasileiras, 17 estran
geiras. 

Bigodes espessos, pretos, sobrance
lhas igualmente espessas e cabeleira ne
gra,,terno, camisa com colarinho e grava
ta. E a fotografia que aparece no primei
ro eainel, de Gilberto Freyre em 1933, 
ocasião da primeira edição de Casa Gran
de & Senzala. Outras completam o perfil 
do homem e escritor, do menino que 
jogou futebol, fugiu de casa uma vez, 
gostava(de desenhar mas preocupava os 
pais por ter lido e escrito apenas aos oito 
anos. Ele está no Colégio Americano 
CJilreath, em 1909, estudante, ou con
cluindo o curso de bacharel em Ciências e 
Letras, 1917, ainda em auto-retrato de 
1922 ou no ateliê parisiense de Vicente 
do Rego Monteiro, mesmo ano. 

Lá está também o Solar do Carrapi
cho, onde Gilberto Freyre concluiu Casa 
Grande & Senzala, depois da aventura do 
exílio, em 1930, que levou-o primeiro à 

Na gravura 
parte do universo 
Gilberto Freyre 

Uma típica casa-grande :.··· .· 
nordestina, a do 'Engenho· 

Noruega, antigo· Engenho dos 
Bois, Pernambuco. O desenho,. 

de 1933, é de Cícero Dias:. 1 .. k. é't%>i$~~i:·~-~~..,-~ 

~ahia, depois a Portugal com escala na 
Africa, quando, secretário do Governa
dor de Pernambuco Estácio Coimbra, 
acompanhou-o mundo a fora. O tipo 'de 
viagem, diria o autor, "ideal para os 
estudos e as preocupações que este en
saio reflete". 

A viagem pelo livro, em imagens, 
prossegue. Os cinco capítulos foram ilus
trados com um pequeno texto, expostos, 
como os demais, em chapa de madeira 
prensada, armação em ferro. Mapa das 
capitanias de Pernambuco e Itamaracá, 
do conjunto cartográfico de George 
Marcgrave, com desenho de Frans Post, 
família de plantadores, litogravura de 
Rugendas, usina de açúcar, aspectos de 

. um engenho brasileiro dos tempos colo
niais ilustram Características Gerais da 
colonização portuguesa do Brasil: forma-

ção de uma sociedade agrária, escravocra· 
ta e híbrida. 

O segundo capítulo, que trata do 
indígena na formação da família brasilei
ra, ganha força através das imagens de 
Debret - chefe camacan mongoyo, mu
lher camacan mongoyo ou uma aldeia dos 
tapuios, Rugendas, ainda índios em plan
tação, óleo de Lula Cardoso Ayres. De· 
pois, o terceiro, O colonizador português: 
antecedentes e predisposições, em que é 
mostrada uma personagem da família 
Wanderley, do século XIX, utilizada des
de a primeira edição, gravuras de Debret 
e desenhos de Tomás Santa Rosa sobre 
fotografias de época, revelando senhores 
de engenho, sinhá-dona pentC!ada para o 
dia de festa, meninas de engenho quase 
em idade de casamento, bico-de-pena de 
Poty, triângulo rural do Nordeste 
engenho, casa grande e capela. 

Exposta está, também, a casa-grande 
do engenho Noruega, antigo engenho dos 
Bois, desenho de Cícero Dias que consta 
da primeira edição, é capa da 22• edição e 
está no cartaz da mostra, com planta
baixa de Carlos Leão. Ainda um painel, 
inteiro, com desenhos de Santa Rosa, 
várias casas-grandes, introdução ao quar
to e quinto capítulos, do mesmo nome, O 
escravo negro na vida sexual e da família 
do brasileiro, em que Gilberto Freyre fala 
da negra velha "que nos contou as pri· 
meiras histórias de bicho e de mal
assombrado" ou ainda "na ternura, na 
mímica excessiva, no catolicismo em que 
se deliciam nossos sentidos, na música, 
no andar, na fala, no canto de ninar 
menino pequeno, em tudo que é expres
são sincera de vida, trazemos quase todas 
as marcas da influência negra" . 

São, agora, imagens sombrias do tra-

o. (c.,.oç.- ,,_,lt ,· ... ./f.N.J""'f. i 
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Poema de Carlos Drummond de 
Andrade, no cartaz· de apresentação da · 
exposição itinerante sobre ~~casa 
Grande & Senzala" 

balho escravo, do negro chicoteado, das 
punições com açoite, ou ainda da rouca
ma e da sinhazinha, dos negros jovens e 
da ama de leite. Ou da negra brasileira 
vendedora de cocada, das vendedoras de 
angu, da festa de Nossa Senhora do 
Rosário, padroeira dos negros e de obje
tos do culto afro-brasileiro. 

Propositadamente a escolha dos pai
nés finais da exposição, segundo informa· 
ções de Carlos Antônio Reis, da equipe 
do Departamento de Museologia, recaiu 
sobre a consagração de Casa Grande & 
Senzala. Ali estão as críticas, os elogios 
de Jorge Amado, Darcy Ribeiro, Anísio 
Teixeira, Monteiro Lobato, prêmios e 
condecorações, fotografias junto a escri
tores e amigos, capas das edições brasilei
ras e estrangeiras, adaptações do livro em 
peças de teatro, suíte nordestina de Capi· 

ba, enredo da Mangueira, poemas de 
Drummond, Manuel Bandeira e João 
Cabral de Mello Neto, desenho a lápis, 
de uma casa-grande, do· próprio Freyre. 

Com percurso definido para Salvador 
e Brasília, antes de um circuito Norte
Nordeste (foi inaugurada em Recife, no
vembro do ano passado), a exposição 
itinerante só foi possível devido ao traba
lho de uma comissão coordenadora, à 
execução pela Fundação Joaquim Nabu-

. co, ao patrocínio do MEC, Secretaria de 
· Cultura e apoio de empresas privadas. 
Tudo para comemorar a obra editada há 
50 anos, que mereceu até selo dos Cor
reios. Antes de seguir para outros Esta
dos, a mostra fica na Fundação Casa de 

-Rui Barbosa (Rua São Clemente, 130)· 
até o dia 25. 

BEATRIZ BOMFIM 

GILBERTO FREYRE, UM CIENTISTA QUE QUER SER COMPREENDIDO . R ECIFE - Às vésperas de 
. . inaugurar a exposição 50 
. Anos de Casa Grande e Sen-
- zala no Rio de Janeiro, Gil-

berto Freyre, mais uma vez, surpreende. 
Principalmente àqueles que esperam ou
vir do cientista palavras difíceis e hermé
tica erudição. No auge de seus 83 anos, o 

· pintor, poeta, sociólogo, antropólogo e 
escritor faz uma advertência: abaixo o 
Sociologês, o Antropologês e o Filosofes. 
E vai mais longe. Sem temer entrar em 
choque com a comunidade universitária 
nacional, confidencia: também é contra o 
Pehagadês (referência ao PhD norte· 
americano, equivalente ao Doutoramen· 
to das universidades brasileiras). 

"Mais generalista do que especialis
ta" - como. ele costuma se autoprocla
mar- Freyre confessa: "não gosto de ser 
tido como especialista do tipo PhD. O 
Pehagadeismo já se tornou uma seita. E 
_por ser uma seita , é deformadora dos 
, assuntos, porque pretende comprimi-los 
em especialismos, os mais estreitos". Ele 
assegura ter colhido bons frutos da sua 
opção de generalista:"Voltando-me para 
o meu trabalho, só posso me congratular 
por ter seguido essa tendência. Creio que 
toda grande obra, em qualquer ciência, 
em qualquer arte ou filosofia é, necessa
riamente. um trabalho generalista e não 
circunscrito ao especialismo fechado". 

Ratifica o que diz. citando Casa 
Grande e Senzala, a mais conhecida de 
suas obras, e que ele considera a mais 
' ' nA.r.:rnin.al" nnr tg_r AaAn nP.:.n.a....., 6 ,., •• a.:..a. 

70 outros trabalhos que escreveu, nestes 
50 anos: 

- Aliás, uma das inovações do livro 
é justamente a linguagem transerudita e 
transpecializada. Eu posso até criar ter
mos, mas os extraio do nosso cotidiano. 
Escrevo em português abrasileirado, e 
não em Sociologês, Antropologês ou Filo
sofes. 

Freyre afirma não guardar mágoas de 
pr(tif'!:u:: mnrti~.::rP~ nliP V.P-7 N:lr...-nntr~ cJia 

dirigidas à sua principal criação, que 
consegue, ao mesmo tempo, ser exaltada, 
criticada, elogiada com isenção e até 
mesmo patrulhada. Ele diz compreender 
o patrulhismo ideológico que alguns im
póem ao livro, mas justifica, orgulhoso: 
"Um livro normal provoca discussões, 
divergências ou contestações. É possível 
que ele tenha alguma coisa para desper
tar isso". 

DAl!l!lml'l an Pnt!l.nt do. d~~c:.o 

Aos 83 anos, a 
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Gilberto 
Freyre é óti
ma: ele estará 

... ~w·~~"'t;'"P\71 hoje no Rio 
para a inau
guração da 
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com que a obra é encarada nas universi
dades e escolas brasileiras, embora seja 
recomendada em centenas delas: 

- Euclides da Cunha, Joaquim Na
buco e o próprio Rui Barbosa também 
são esquecidos. infelizmente. Não têm a 
atenção merecida. Do último, se confessa 
um grande admirador: "sou acusado de 
ser anti-Rui, mas isso não é verdade. 
Acho apenas que ele usava uma lingua-
oa.m QC.I':'\arift~mar.ta ........ dit ..... ..-

homem essencialmente jurista e político, 
e. que deveria ter falado do Brasil com 
maior amplitude. No Rio, farei um con
fronto entre a obra especialista de Rui e. a 
g~neralista do autor de Casa Grande e 
Senzala. 

Gilberto Freyre evoca Rui, porque é 
justamente na Fundação Casa de Rui 
Barbosa que ele estará, às 18h de hoje, 
para inaugurar a exposição 50 Anos de 
Casa Grande e Senzala. Na realidade, o 
cinqüentenário do livro ocorreu em 1983. 
Mas naquele ano a mostra ficou circuns
crita ao Recife e São Paulo. Agora per- . 
correrá li Estados. E o sociólogo preten
de comparecer a todas elas, "se for 
convidado". Gilberto Freyre passou um 
mês recolhido à intimidade de seus pin
céis e aquarelas, na paradisíaca ilha de 
Itamaracá, litoral norte de Pernambuco, 
de onde voltou disposto e descontraído. 
Dá seu expediente normal na Fundação 
Joaquim Nabuco. Coloca a correspon
dência em dia e faz contatos com editoras 
do Brasil e do mundo. 

. Aos cariocas que querem se aproxi
mar das raízes brasileiras, fica o conse
lho: fazer uma visita à exposição. São, ao 
todo, 20 painéis com mais de 120 fotogra
fias alusivas ao autor e ao seu principal 
trabalho. Reúne, também, textos, gravu
ras utilizadas no livro, e até mesmo o selo 
comemorativo do cínqüentenário da pri
meira edição. que foi criado por Ivan 
Wasth Rodrigues, um dos autores que 
transformaram Casa Grande e Senzaga 
em livro acessível até mesmo para crian-
~ o.tr..ftJlr.& .:la-.r-.... ~--.1- -C!----.1 

Quadrinização da Obra de Gilberto Frey· 
re. Constam, também, textos de poetas, 
escritores e estudio~os a respeito do livro. 

Para o escritor Edson Néri da Fonse
ca, um dos mais dedicados estudiosos da 
obra de Gilberto Freyre, "Casa Grande e 
Senzala é um livro não apenas para ler, 
mas também para ouvir, comer e cheirar 
como que vicariamente o que os povoa
dores do Brasil colonial ouviam, comiam 
e cheiravam, tanto quanto para empatica
mente viver, amar e até morrer, como 
eles viviam, amavam e morriam". 
. Lembra ainda que uma obra literária, 

pictórica ou musical nunca teve repercus
são tão extensa e variada quanto aquela: 
"Repercussão na poesia de Manuel Ban
deira, Carlos Drummond de Andrade, 
João Cabral de Melo Neto e Marcus 
Accioly; no teatro de José Carlos Caval· 
canti Borges;- na ficção de Jacques e 
François Gall; no cinema de Geraldo 
Sarno; na música de Lourenço Barbosa 
(o Capiba); na pintura de Cícero Dias, 
Lula Cardoso Aires e Wellington Virguli
no; na história em quadrinhos de Estêvão 
Pinto e Ivan Wasth; na fotografia de Luiz 
Bronzeado; no enredo da Escola de Sam
ba Estação Primeira da Mangueira (car· 
naval de 1962); e até em iniciativas em
presariais, como o Hotel Casa Grande e 
Senzaga (na praia de Boa Viagem, Reci
fe). e imobiliárias, como os edifícios Casa 
Grande e Sant' Ana e Senzala, no bairro 
de Casa Forte, (Recife)", 
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A ATUALIDADE 
DE .GILBERTO FREYRE 

R ECIFE- Publicada em dez__paí
ses e às vés~ras de ser tr.adl.Jlida 
para o- p.olonê4 o__h!ll!garo e o . 

· árabe, Casa Grande e Senzala - li~ 
depois de déêãaas de poucas críticas (uma 11 
vjsão reacionária da aristocracia do açúcar, 
para uns) e muitas louyações (seria a revela- F= 
ção do que os brasileiros realmente são, para 
outros)- completa,J:!!l1983, o seu cingüen: ~ 
~· Adotado em centenas de escolas e 
Universidades, e con e 1 em se1s 1 10m s ~ 
a obra soma atua me t 4 i ões 22 d s r· 
guais rasi e1ras. A data histórica não passará 
em vão: a Fundação Joaquim Nabuco acaba 
de inau urar, no Rec1fe , uma ex os1 ao dedi-

.::\ ca a ao 1vr oc1o o o G · er.to \.::: 
Freyre, e que -
a partir de de
zembro per
correrá cinco 
outras capi
tais, inclusive 
Brasília. 

Gilberto 
Freyre hoje, 

83 anos, 
trabalhando 

A mostra 
é iconográfi
ca. Não reúne 
edições anti
gas da obra, 
nem objetos 
coloniais, co-

~ 
mo wrcelanas 

~ntuários (das casas grandes) e mstrumen
tos de torturas as s . E composta de 
1 6 lâminas, com fotografias que permitem 

como sempre 

ao visitante fazer u a divertida e didática I~ 
v' em elos ca ítulos da bra re r 

~ pernambucano. Ele está presente na exposi
ção, também, através de .fotografias que 
tanto podem ser no velho solar de Âpipucos ~ 

)

(Qnde ainda ~side), como em Columbia ~ 
~na qual Qilberto.Freyre iniciou- e 
na introdu~ ao estudo da Antropolog!!_ e 
oride, jun~o mestre.funz Boas., aprenqe- ·~ 

lill ri~ "fundamental a djferen~ l 
t\U entre.. raca e~ltura". Ali , e~escreveria o 

embrião da sua obra mais ..inipru:tante. 
Reproduções de manuscritos de Freyre 

- anotações em cartões-postais, telegramas 
ou mesmo em pedaços de papel velho -
mostram a antiga ansiedade em produzir o ~ 
quê se transformaria ...depois. em Casa Gran
d.tJ .Senzala. Há, ainda, fotografias de ilus
traçõ~s que serviram a todas as edições da 

\

obra, desde reeroduções de Jean Baptiste 
Debret, Luis Schlappriz e Maurice Rugenda~ 
até desenhos contemporâneos, como os de 
Cícero Dias. 

. . Os museólo~ responsáveis pela monta- 1~ 
gem de Casa Grande e Senzala-50 Anos, 
R,;.ainal Batista da Silva e Mario Chagas, 
explicam que a exposição, por ser itinerante, 
despertou neles a preocupação de preservar o 

do autor e da Fundaj. Mas 
"'---- ···- --

!(A Ideolo ia da Cultu s' · a), Dante 
Moreira ite Caráter Nacional Brasüei-
r~ eT~sa (91)iêfó iíêgóriêõ). 

Invoca o suíço Blaise Cendars, grande · 
conhecedor ·do Brasil, o qual destacou que 
e~I!_Primeira vez 
um autor juntava a seus ~_labor~es Qes
soas de sua própria classe e ex-escravoh_e 
n~entes,J!acasa gra~de . - -Lembra, também, o atual Vice-Gover-
nador do Rio de Janeiro, J;;ljm:;y_Ribl(im, Rj 
rec;Qnhecido intelectual de esqiieroa; que, ao U 

. fazerprefácio da edição venezuelana da obra, 

1afirma que foi através de Casa Grande ·e 
Senzala que o povo "entrou para a nossa 
História". Ele contesta o patrulhis!JlQ ideoló.
~ico: 

- Estou regressando de Portugal, onde 
o G~ concedeu à obra, pelo ~ 
seu cinqüentenário, a maior comenda daque-
le país, a grã-cruz da O de Sa ·a e 
tem sete s culos de e,!istência..,t.gora mesmo, 
acabo de receber comunicado de que o livro 
será traduzido para o polonês Ora, o que 
isso vem mostrar? Que ele está acima de \\\ 
qualquer ideologia. 



a onra soma amatme T '+ 1 ·uc~ ~<- u· ~ 1 
guais ra;;i etras. A data histórica não passará 
em vão: a Fundação Joaquim Nabuco acab_a 
de inau urar, no ReclÍe, uma ex os1 ao dedt-

~ ca a ao lVr m · oc1o o o G 'llier.to 1:.: 
Freyre, e que -
a partir de de
zembro per
correrá cinco 
outras capi
tais, inclusive 
Brasília. 

A mostra 
é iconográfi
ca. Não reúne 
edições anti
gas da obra, 
nem objetos 
coloniais, co-

~ 
mo wrcelanas 

~santuários (das casas grandes) e mstrumen
tos de torturas as s . E composta de 
1 6 lâminas, com fotografias que permitem 
ao visitante fazer uma divertida e didática lb 
v~elos capítulos da obra diLiiiêStte r 

~pernambucano. Ele está presente na exposi
ção, também, através de .fotografias que 
tanto podem ser no velho solar de Ãpjpucos W 

)

(Qnde ainda ruide), como em Columbia ~ 
~na qual Gilberto..Ereyre inicio~-se 
na mtrodu~ ao estudo da Antropoloru!, e 
oíide, jun!Q3o mestu: Franz Boas. áprencJe- l~ 

·1 ri~ "fundamental a dtfereo'"ª 
\1\\ entr~ raca e._Cllltura". A~i, _e~ escreveria o 

embnão da sua obra. ma1s unpor.tailte. 
' Reproduções de manuscritos de Freyre 

- anotações em cartões-postais, telegramas 
ou mesmo em pedaços de papel velho -
mostram a antiga ansiedade em produzir o 1 
quê se transformada,Jiepois. em Casa Gran-

. d.!.J Senzala. Há_, ainda, fotografias_ d~ ilus-
traçõ.es que servtram a todas as edtçoes da 

\

. obra , desde reJlloducões de Jean Baptiste 
Debret, Luis Schlapprjz e Maurice R~ 
até desenhos contemporâneos, como os de 
Cícero Dias. 

Os museólo~ responsáveis pela monta· lr 
gem de Casa Grande e Senzala-50 Anos, 
R,!.iinal Batista da Silva e Mario Chag'ls, 
explicam que a exposição, por ser itinerante, 
despertou neles a preocupação de preservar o 

t d ó rja Funda·. Mas 
......;:::~re:;::;s:=s~a f!'ta ... m-"q"'u&e~a-;ío:...m,;;c?'ta-:-:f.ttva não traz nenhum 

Gilberto 
Freyre hoje, 

83 anos, 
trabalhando 

como sempre 

!(A Ideolo ia da Cultu s' · a), Dante 
Moreira ite Caráter Nacional Brasilei-
r~ êJ~sa (Q7ãriô A.Jêiórlcô). 

Invoca o suíço Blaise Cendars, grande ' 
conhecedor ·do Brasil, o qual destacou que 
em Casa G nde e Senzala, ela rimeira vez 
um autor juntava a seus <;2,labo~es Ees
soas de sua própria classe e ex-escravoh_e 
n~ntesJ!acasa_gmy_de. 

Lembra, também, o atual Vice-Gover
nador do Rio de Janeiro, .Qarcy_ Ribtiw, n1 
reçQnhecido intelectual de esqiiêí"õa., que~ ao U 
fazer prefácio da edição venezuelana da obra, 

1afirma que foi através de Casa Grande ·e 
Senzala que o povo "entrou para a nossa 
História". Ele contesta o patrulhismo ideolÇ: ~ 
~i co: 

- Estou regressando de Portugal, onde 
o G~ concedeu à obra, pelo ~ 
seu cinqüentenário, a maior comen~a daque-
le país , a grã-cruz da O de Sa a e 
tem. sete s cuJos de eEstência..,f.gora mesmo, 
acabo de receber comunicado de que o livro 
será traduzido para o polonês Ora, o que 
isso vem mostrar? Que ele está acima de \\\ 
qualquer ideologia. 

prejuízo aos conhecimentos dos que visita-
rem a mostra, nos próximos meses (em São ! alguns, os 
Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Maceió e ~o _romântka, pa(a_gs~~ 
Brasília): C..Q1QE1a: 

- A ima&em conduz ao textg. E a Quanto à classificação de romântico, Gil-
==! linguage:!Di?oéttca, i~, ~e.~- berto Freyre não a rejeita: ~ 

cal de Gilberto Freyre em Casa Grande e - Toâas as grandes obras da literatura ! 
~ .- - · v- 1 ava normalmente no s a e ta abine- r que não teria nada a acrescentar e muito 1-

. .S,enzala, ~magens, ta<;> expresst- .- r r- ou da ~iênc~a têm sido escritas por _ro~ânti- ~~ 
~ 1 vas, tão Yivas. tao ricas em detalhes, que fixá- te da funda~. ercado de livros por todos ~ ~os a subt;1ir. cos. E~~ª-~ tocar ~v1olino , e 

I I · ,. - • eis lados (~inha Inspiração de..Eannv Gold_e- ::i E vai mats longe: as num suporte qua quer sena 1m1tar o voo - - .L -, G~ ~ra um sQ.nh~_9.Qr. ~ân-
d . - C G d S 1 1 b~'ra, e ~Reforma Agrária no Brasil Colô'!ia, c G d Sen la t m atuat1'dade I ~ · b 1 'd a cnaçao. asa ran e e enza a. por es a ~ ~ - - - asa ran e e za e ~ tlSQ_, mas agut Cª-! e uma ress~a: const ero-
& • · , b b , de Leopoldo Jobim, eram alguns deles) e em ·iPntffir~> , - J't · · - d d · LOrça cnattva, e o ra a erta, e a p~ova e que - - c~ como exp~~epresen- ~&.StB:nt~ respeitad_or a o~_etivida e c1en- K 

~1 d d d 1 

'

meio a centenas de cartas, para colocar em 1 - h t p la vem sen o a apta a para outras mguagens, ta uma revo uçao que OJe eu repe ma. e a, ao ~onto de nao fantas1ar a rea 1 a e 
C9.ffiO Q..leatro a dança;ã' música e numa de -.::. dia , não consegue esconder a vaidade.... f:. ~1primeira vez, escreveu-se umlivro.científico eJ - assegura, pouco antes ae se recolher ao 
suas formas mais populares, gara enredo de Alegre, os olhos brilham quandQ volta a filo~fico, numa ling_uag~m su~mamente escritório do solar, onde não só escreve 
~o las de__samba e clubes carnavalescos - falar_ de -9.';sa_ G~de e. Senza~ a~ra_ que , l!!g!na, ~nce _Jlas _multidões. artigos, novos livros ou cria poemas ("nos ff 

c:{ lembram os dois , adiantando gue preten.Qe- tU c~mstdera JlllO a mats 1mportante, E_ore.m. a f Contente, já no seu ~o lar de Santo Anta- momentos de ·inspiração"). Ta~~ 
ram, na verdade, "introduzir o leitor iniciao- ~I". O li vro ,gue, segqndo ele, nio de Apipuco~, O_!lde pmta~- o resultado dessa atividade está presente na 

~
, ~ tme. ~antdra0vés de um.a linguagem rnuseológica no deu origem aos oytros quase 70 ~ ma receber amtgo~Gilberto Freyre e!Posi ão. "O p1or"- conclut- "é que a F 

dialétiéo (sombrio e luminoso) c!.o escreveu: ~~ ;;ostra não d_ru:. muita impo!lânria às críticas l demanda dos meus quadros tem sido tanta, 
J!Jm- - Agora mesmo, na edição alemã, os de conteúdo ldeoló ico ue faze · obra, que não consegui mais expor". Mostra-se um 

. .J Enquanto os p~ críticos ressaltam que, apesar de ter 5Q anos.. encarada por alguns como uma visão reacio- pouco triste , mas logo se recupera, jovial e 
'"'f e~sição e~~tad_9s~alg11~ciuná- l o livro é muito '!!llal. Se ele não existisse, não nária da civiliz~o açucareira. Tacham:Qa, incansável: "Na próxima semana viajo ao Rio 

riosespãifiãVam folhas de canela pelo chão da seria ossível entender a socieda e rast a. ta bém de um trabalho românt ,...... ~ e São Paulo". Lá cumprirá, mais uma vez, 
galeria Massanagana- onde a exposição fica m Casa ran e~nzala tudo ~sencial. ) á ouvidos a e 'tuou a co i ver co um compromisso que se tornou rotina: reali-
até o final do mês- Gilberto Freyre traba- E se eu começasse hoje a escrevê-lo, creio crítica morda um Carlos Guilherme Mota za conferências. 

1\ 
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Meio século de um livro político 
]osué Montello ' A O contrário dos homens fe- nica: "Em outubro de 193Qocorreu-~ 

lizes que nada têm para me a aventura do exílio. Levou-me 

I 
contar, só os liyros fe_lizes primeiro à Bahia; depois a Portu-

1 ~m histQrtLPor 1sso, Edson Nery gal, com escala pela Africa. O tipo 
da Fonseça acaba de consagrar to- da viagem ideal para os estudos e 
do um volume à história de Casa as preocupações que este ensaio 
Gr3nde e Senzalã, Wndo como pre- reflete." 

-1 'teXto de seu estudo o transcur§9 de Assim começa o prefácio de Ca-
1 meio século de publicação do gran- sa Grande e Senzala. E todo ele já é 

de livro de Gilberto Freyre. a história do grande livro. História 
Cada grande escritor, por mais que Edson Nerv da Fonseca nos 

que se multiplique em novas obras, =t conta agora, minudentemeni&, 
l e~á sempre ligado a um deteonina- exaustivament&, de fora para den-
l do JjvrQ~ or exprirniu 1~ · tro, abrangendo-lhe a urdidura e a 
as ,.S,Wlfpec@ari.clJldes ~- ên-r c) fortuna críYÇ.a, as edições e as tra-J 
~ás. Em Machado de Assis, são a duções, as vertentes e a cronologia. 
Memórias póstumas de Brás Em 1953, quando fui dar um 
Cub.!§.. Em José de Alencar.~ curso de cultura brasileira em Li-
Guarani. Em Aluísio de Azevedo, O ma, na Universidade de São Mar-
(~~bcoJ Em Joaquim Nabuco,..!Jm. cos, orientei o trabalho de uma alu-
es adista do Império. Em Graça ...~ na peruana, que levantou o ide,ário 
Aranha, o Canaã. Em Euclides ..,de Casa Grande e'SêÕzâJ,. Infeliz-
Cunha, Os Serlões. mente, não me foi possível obter 

Em "'Gilberto F'reyre, es e- recursos, na época, para a publica-
.:f cabe rande e ção dessa monografia, que passei às 

Senzala. Nenhum outro, n~ mãos de Gilberto Freyre, no meu 
::t bibliografia gilbertiana, conseguiu regresso ao Brasil. Já é mais do que 
,, alcançar o tranqUílo patamar do · ..i tempo para retomar §Sa linha de 
'"~livro de 1933. E o próprio Gilberto -rpesquísa, estendendo-a a outros 

Freyre começou a contar-lhe a crô- =\trabalhos do mestre brasileiro. Por-

que poucos escritores terão, como Já o grande João Ribeiro assina- Há poucos dias, em Caracas, por 
Gilberto Freyre, igual poder de mo- lou, por ocasião do aparecimento ocasião das solenidades comemora-

.,:\ bilizar idéias em nosso país. de Casa Grande e Senzala, e a pro- tivas do bicentenário de Bolivar, 
·~o o novo livro pósito exatãffientê desse hvro ma- Gilberto Freyre soube recànnecer, 

I de Gilberto, Insurgências e ressur-H gistral, que poucos estudiosos ti- ~ na formação do grande herói da 
gências atuãís <Globo, 1963), emiJ nham sabido observar tão bem o América Hispânica, os pontos del 
CUJOS ensaios a palavra escrita é Brasil quanto Gilberto Freyre. Essa contacto ·que o aproximam do povo 
sempre o instrumento da idéia no- ={ observação ele a levou a bom ter- brasileiro .. N~~~~i~L~e de real~-

::l va, para sacudir. para-ª!ill-ªr, abnn- mo, ao escrever o seu grande livro, zar uma C1Vill _ _ a LOI!lCªl. Na Vl-
do caminhos. ~tomando como elemento de traba-j são política com que abriu o Exérci-
- Gilberto Freyre é sobretudo um lho os valores históricos da formai to ao povo, atraindo os mestiços. 

agitador, no nobre sentido da pala- ção nacional. No senso da unidade continental. 

l
vra. Nasc~ra pensar e fazer =f NãoJerá exagero reconhecer Quer isto dizer que Gilberto 
pensar. A cada momento seu cére- que Casa Grande e Senzala é, em Freyre, meio século depois da pu-
bro formidável reflete, contesta, su- essência, um livro politico, no senti- blicação de Casa Grande e Senzala, 
gere, co_gjge, c~ ret;lli.ça, vê aQ. do de mostrar-nos, com o testemu- ..:.J ainda não quís ter tempo para ficar 

'=i.longt._sempre Trãbal11ando, como~ nho da formação histórica, o cami- - 1 a um canto com as suas recorda-
um orno de siderúrgica, que preci- nho a seguír, na solução de alguns ções, a maneira do velho ator que 
sa estar aceso nas vinte e quatro -"I de nossos problemas básicos. respondeu assim, quando lhe per-
horas do dia. :.f Uma observação a fazer .Jl~, guntaram o que fazia nas suas ho-

E como possui o instrumento quanto a ái1berto, é que poucos ras de silêncio: 
adequado para exprimir o que pen- brasileiros terão uma formação tão r - _Repasso os m~_pap.éis. ~ 
sa, que é o seu estilo de grande intemªcional QJJanto a sua, no que ~ Casa Grande e Senzala~ 
escritõr, daí resulta a obrª hmnogê-p Se" relaciona aos instrumentos de tantos anos, tem para mim uma 
ne!!z.. que vimos sur!iir e crescer, trabalho; mas poucos terão tam- ressonância pessoal. A despeito das 

.zf ampliar-se e mergulhar raíze1>, pros- bém uma ~ente muítas edições do grande livro, este 

I 
seguindo assim na liriha de · - J:u:asi!eira auar1to a que tem como continua a ser, para mim, o volu-
ção intelectual que ca · ~ ponto de partida o grande livro e:m " mão cinzento, que vi pela primeira 
To Ias o e v1o Romero, no ue estudou a forftlá ão do país no vez em maio ou junho de 1936, em 
seculo XIX. regime da economia Qa narcL Belém, numa viagem a Soure. Ao 

meu lado, estava sentado o Profes
sor Amazonas Figueiredo, a quem 
eu fora apresentado, dias antes. 
Mestre Amazonas sentou, e abriu o 
livro, sem me ver. Só mais adiante, 
já na baia de Guajará, com o gaiola 
jogando muíto, interrompeu a leitu
ra. Foi então que deu por mim. E~ 
com espanto:- Uai! Você estava -
aí? 

Justificou-se: 
- Eu estava tão entretido com 

este livro que não vi você. Não 
deixe de ler esta obra. 

De volta a Belém, dois dias de
pois, procurei o livro de Gilberto 
Freyre nas livrarias da Rua João 
Alfredo. 

E é por essa razão que Casa 

~
Grande e Senzala, na sua primeira 
edição, faz parte de minhas sauda
des paraens~ Sinto-me .rejtiliJidO j-
aos meus dezoito anos. E como ha
via dêixado a casa de meus pais, em 
São Luís, para abrir o meu próprio 
caminho neste mundo, também eu i 
estava vivendo, a meu modo, ro- J 
manticamente, a aventura do p 
exílio. ·1 



Enfoque Sociológico 
da Revolução de 1964 

GILBERTO FREYRE 
Eapedal para Letras em Marcha 

O que teria sido do Brasil se, em 
1964, lhe tivesse faltado um vigo
roso movimento de ''basta'' a des-

1 vios os mais antibrasw ' os, Õe suas 
constante:& nactonais? Esse movi
mento, atravm de uma intervenção 
das forças de defesa ou segurança 
nacional, em assuntos normalmente 

entregues a parlamentares, po
Hticos, homens de partidos. Uma in
tervenção_-lll'§tigiada Qelo m'ais 
deCsiyo apoio da~te ais r&
presentativ-ª!Jlflllte brasileira ..de 
tQiliiLãs re&JÕ"' e r.ondiÇQes sociais 
s1o Pais. Isto o que real e verda
deiramente aconteceu. 

(CoaU..uJ1111.3) 

Enfoque Sociológico 
da Revolução de 1964 

(Coadu4o da l*lo 1) 

U 
ma revolução? Revolução Brasil, des~e dias pr~nacionais-:- des- ~ambucano. O que d'a fundamento 

, sociologjÇJUDente substanti-~ d: os a~JOS bandeirantes, pau~tStas e à tese de que desse processo revolu-
vá, sou os. que pensam_que nao-paulistas, desde a expulsao de cionário e que v e resul-
nao. Não surgiu 64 com um h~landeses, d~de Alexandre de <?us- tou a m . ., ~m~ ~ resul-

~
rograma,um ideário, um roteiro que m~o-_no sen!tdo de tomar uma. amda (\.. t!'ln o:. em ~s ta n~CI0'}8JS, em con- 1\ 

lhe desse esse sentido ou essa confi- · ~ Pntni!_Çao so.g,edade e cultura lJlCOn-r ~~muacao dos pré-nactonats o desenvoi-U 
~ zuracão. -- - 1

2 f~!mtebta.sileiras. viméilto e a consolidação do Riâsii..em 
~ A verdade e que o Brasil, tendo sistema autônomo de yjvencia e de 

Surgiu como um necessário ou es- sido beneficiado por um tipo d~ co- conviVência. 
,J sencial resguardo de valores naciõnãls ~Ionização, a portu~uesa. gue nao o 
l eiíi perigo: perigo que poderia ex- submeteu a cxliMos de estatismo Foi o grande papel construtiva-

tremar-se em destruição de parte con- iiíetrõ olita~o •. pbde ser desenvolvido, 1; -fm~ q~e 1964 desem-
siderilvel desses valores ou em sua sub- QQ! p(e-~rasdetrQS. 1\r,V:c:ifde êifo~s 1 penhou na d~mica ç formação 
stituição por antibrasilcàJjsm.asos m_ais e mtaattvas extra-oftCJatS. O~e o dt- brasilei.q.: o âe, acertaaltura, ~tr 
~trá.rios aos C8J:!Cteristjcos, aos -:!gam~car, S~ vigorosamente 'ÕCivtOS 00 seu processo 
d.mfanios. aos positivos já descnvol- ~. pe a mineração .3 com a. qual ~verdãdetraiüêrite nactonal de co~~ 
vidos, no Brasil, por uma sociedade e desabrochou.~mas.Q.m'IUS co~ a_gran- l lidàlto e de desenvolvtment~lll-
por uma cultura crescentemente s& deza do ÁletJadinho - a maçao _?e lOres_:,a cara sttcos e um m n-
nhora de triunfos nacionais sobre não g!'ldo (com o gaúcho vanguarda t~o fundfvel B.rasU. em ter sido uma 

q pequenos obstáculos antinacionais. vtva do Sul do Pal~). ~ortanto, atr~ves revolução pr:ogramada, ~ue pudesse ter 
Quando não se reconhece no o.fde uma autocolomzaÇ!o gue ~u, reãiiZâõõ no setor soctar.-a ustamen-

Movimento de 64, o bastante de sis- ou deu dimensão, em dtas amda co- 11 t ~ 'mente necessan~s _ af sua bo 
temática, de pr,eparo, de subs~ncia ~lontats, já naciõíiãl, li. colonização. Isto 11 dêfiêi§a! - l'oi um movtmertfõ qüe í 

I para poder ser sociologicamente ~n- através mais de um processo criati- ~edm ~ra~Jntihrasilárismos de 'i::! 
Rsiderado uma revolução . ~ubstant~, vamente emancipador, .que de revo- pêífur~rem afi.J:macões doijrWil , em Ir 
não se desconfíeoe sua tmportànaa luções su6S~antivameil.te emanei- ..-as. tu;"Jf~ como nação construti-
como parte de um processo que r& padoras, do ttpo das que se esboçaram ~~ vamenjJ ileira no essewial de seus 

:::j volucionariamente, construtivam te, at~vés . de Qra~..!:!S ou ..IQ.Jllpantes t' I nlmõs, alem de polfticos, sócio eco-
cri~ vem operando no -~ r~10nats : o mmetro, o !JlJ[!DJlmse, ..5l n'õmicos. 
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Ao mestre Gilberto Freyre, 
com insolência e carinho 

RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 
9 DE MARÇO DE 1980 

A BRINCADEIRA 
REFERIDA? SER DEUS 
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quando os in ectuais ras erros importavam -
digo-o anedoti_pamertte - peças de automóveis 
para montar aqui automóveis que depois acredita
vam terem sido construídos aqu1, foi o primeiro, 

:f pioneiro, a reduzir tanta sa2iência adquirida lá Durante muitos anos, é forcoso reconhecê-lo- tp. 
fora e trabalhar com o maferial que nós tínhamos, e que se reconheça logo, a fim de se corrigir erros 
que era nosso; a trabalhar o material brasileiro: velhos e de se evitar novos erros - o estudo da 

=f' nosso barro, nosso sarro. re~msil~ra~en.t&ideologi,?.ado.J 
A expressão black is beautifull, recentemente catava-se --nareãildade brasileira aqueles fatos, 

contestatória, já a havia proclamado, há muitas aquelas frases, aquelas atitudes que çontribuís-

f
. déc. adas, Gilberto Freyre, comq reconhecimento sem precipuamente para justificar tal ou qual 
da.,fl!Ça negra, e por admiracão à raça nem. O ideologia. O próprio marxismo não era um méto-1 

gro que ele reputã fundador e mantenedor de do, era uma ortOdoXia;_ não era uma aventura 
wna civilização inteira, a do Império: "Não é em intelectual da dialética humanal mas o que ele 
torno de nenhum grande homem de fraque e nunca se propôs a ser: uma gaiola racionaiW;a, (E 
cartola- nem mesmo o Imperador- que se pode muito cuidado para não se importar Gramsci 
escrever a história econômica do Império, mas- a como um novo evangelho). 
termos que escrevê-la em torno de alguém - em . . 
olta do escravo negro." . Apesar d~ subdesenvolvl~O SOCiedade de mes-1 

A di~ -0 · t!ÇQ§. o Brasil tem uma realidade b erra que, 
.~asa_ do homem tropical. a c~nça --1 lYJlÍUdamenJ& . .neste século vem estourando tudo ~ 

numa c1 çao malemolente mas produtiva. e __, - . ' - . r 
criadora formada nos Trópicos, é divida, dos que ~· E nao esta este p_rus se mtegrando 
ho.ie acreclitam no hwnern brasileiro, a ser paga a no chamado .c~ncerto das naçoes. apenas como 

19-ilberto Fzute . . Ainda que seja com correção: q.tocador ~líno, ~· p1ano ou órg!o, J 
ideológica. Teria sido Gilberto Ere~ precur-~ mas tambét;n com suas cwc~. seus reco-reco~, 
sor do tropicã lisrno de caêtãiíõ3TêüôsoTLembra- se.J!§_ C,ID'agtW.!hQs e seus chocalhos. Tudo o que da 

.:f' me que já cingüentenârio, Gilberto Freyre compa- som e se toca confonne a dança. 
I receu a um baile carnavalesco no Recife fantasia- Até um livro fundador do entendimento da 
11 do de palhaço; se autodesmistifi.cando. sociedade e do homem brasileiro, como Casa 

: Grande & Senzala, passou a ser lido com um pé ~ 
atrás, ou com punho cerrado..Ol.lbra_ço aleyanta.tio. 
Dis:o.arates da mediocrtd,ª~bramleira, de ~r"' 
nos ~s versados em volantes e monogra
tJ:ãS,Cuja, falta de conhecimentos para o entendi
mento de uma obra leva-os a denegri-la. Proponho 
uma leitura aberta de Gilberto Freyre. ,Ç!ítica,J 
mas com conhecimentos para seu entendimento. 

Que seja elogio, Se um dia tiver que me 
arrepender, me arrependerei. Pois eu figuro Gil
berto Freyre, para entendimento do Brasil, como 
,aquele homem que Sófocles enalteceu em Antigo-

l
na: "E a língua, pensamento alado, e os costumes 
moralizados, tudo isso ele aprendeu! ( ... ) Fecundo 
em seus recursos, ele realiza sempre o ideal a que 
aspira! ( .. . ) Industrioso e hábil, ele se cUrige, ora 
para o bem .. . ora para o mal ... " 

Os canônicos dirão que Gilberto Freyre já foi } 
ll!ll~O_,_ ja fQi um antroOOiogo, já 01 um 
rustoriador]ã..em. Eu, de minha parte, confiro que 
~yre superou tudo isso -esses saberes, 

· · · ·· essas técnicas - e é, de uns tempos oara cá, um 1:::. 
Recife, 1968: Gilberto Freyre , fantasiado, numa festa pensador, que despreza metodologias e tem seu 
darnavalesca, ao lado do crítico José Mário Rodrigues. _f próprio métodohseu ~· Q.!le foi além F 
(Arquivos de João Condé) ·-=-J ~o apenas Científico. 

Gilberto Freyre: se -ª!lli'Q}lllli>go, um~.(itor 
de~a; se sociól<imsfilete e estilo 
ccmtJIDdent;e; se his_!9I!ruior, um rexto_CarilJldO_e . 

Mas, algu~m alude a qytros G!lbffltns rrevre~, I sa!!Qroso. Total: sempre um escritor, dos mais t 
~os maravilhosos: o ~a1~aso como uma smb.A.Zb há.be~ e fe~s da língua E um intelectual desde o 
nba, o admirador ~e Oliverra Sa}azar como.qu~ pnmerro livro. Quando da publicação de Casa 
IJJD8. mucama: Até aQ...!lWCJSJsta do seu....JJIÓPl"ÍO Grande & Senzala, Joªº Ribeiro estranhou:__não -, 
porte fislCQ e mt,electual. Po1s todos eles fazem o conclui. Gilberto Fre_yre nâo conclui. ''Su ere mais 
Gilbêrto Freyre que agora faz 80 anos respeitado e/ dÕ queatmna." ·-="""-=;.;:..::=::.til~ 
ou odiado, tã,o plural e singylarissjmo. Obra da sua'p- . . · .. . , 
~: contraditório. "O humano só pode ser e~If- E.lS w, desculpem-me os opinijltlcos, uma pos- p:-
cado pelo humano"(GF). tura mtelecutal aberta:-
·~ Ê que (talvez seja isto] neste ·pais . c~.e.~o de' O próprio Gilberto Freyre, aquele que eu ap~ . 

1 contrastes e co tos, passou-se a ex1grr do cio, no prefácio a Sobrados & Mocambos diz: "E 
· . · o ue d · ex· · . do .· . · · -::- ( tempo de procurarmos ver na formação bi-asfleira 
coe . nc . ~~vez dev~d~ a msufic~en- a série de desajustamentos profundos, ao lado dos 

_ . ectu~ do político brasilerro. Ao ruv~l ajustamentos e dos equilíbrios, e de vê-los em 
político, propoe-~ uma fr~nte ampla, democrá~l- conjunto, desembaraçando-nos de estreitos pon
ca, num ~sforço, as vezes mtelectual, de somaçao tos-de-vistas e de ânsias de conclusão." 
de quantidades heterogêneas. Mas, ao wvel..IDt,e· . . - . 
lectual. sectanza-se; não se soma, divide-se; guan- Ainda e tempo. Como amda é tempo de se 

1 .v nao, simplesmente. subtra1-se E toda subtra- despir de sectarismos e cumprimentar o escritor 
çáo, nesse níVel, é atitude arbitrária contra as Gilberto Freyre pelos seus 80 anos r~~):= 
gerações futuras Ao Chico Buarque. ao Ferreira ~ 

..J Gullar, ao Caetano Vel!oso Õtxige-s!k o que não ~ -----------------
·-1 reclama dos transfugas da po ítica pessedismo, folix de Alhayde, pooto, • rodotor do JORNAl 00 BRASIL. 

He11.or 111 la r UJ10 
João Bnerra 4a 911ft 

• &rclútec\0, na14enW'',. AMI'O Beurra • Derby. 
• Grapb1co, l'elldall\e 111 ,. 41 sió Blnt.o nt ll6 UNia e 

011troa 0\11101 01 na.~ alo Qlltp.nla ao OQ.Qblc181ul~O dva• 

\a Delepala. 
OBltCIIyO:• iS1taç&a • a1pl 4a pro~N\o ' '-'1 4t .. IW'DÇ& II&C1oaal, COII• 

tome depown:a 4at 
01lber\o ü ~lo rrelft, la1llaDo 41 Cl'l'alO&DU, Jupn10 OOt.brl 
JunlOZ', .uaro Vallolo 4a 8Uft 1 S.1\0J' .. la F11ll0 e C1oero llol 
Saoloos D1aa. 
P&rldu, ~•lesn-a, llole~Ull, eta. aoJ:I!QrDI depowntoa 411 
Be11oor lla1a P1lbo, C1cero 4o. S&otoa ll1aa, ~wo coatn J\uúcr 
e la1l1ano d1 el'l'alCIIIUo 

I Gilberto Freyre foi ficlwdo rw DOPS corrw agitador. Isto , desck 19 de fevereiro de 1935, 
confor111Jl diz a sua ficlw, aqui parcialmente reproduzida . (A rquivos de João Coruii) 

I ~.m.; um au retrato de Pancetti. 
·Telas de Di Cavalcanti, Jorge de Lima. 
Iksenhos do prónrio Gilberto Frem. Em 
vitrinas fechadas, antigos talheres de fa
milia, um copo de cristal que teria sido do 
Marquês de Pombal, uma coleção de ar
mas brancas. ("Era do Ministro austríaco, 
quando a Alemanha entrou na guerra, ele 
preferiu me dar as armas, embora a Aus
tria não tivesse nada com aquilo".) E 
mais livros~ retratos e medalhas. Muitas 
medalhas que mostra com cuidado. "Há 
esta inglesa que, se eu fosse inglês, me 
daria o direito de ser Sir. Conto isto 
porque sou snob". 

Sentado em sua poltrona, Freyre lem-
bra sua passagem pela õõiihca. "Pergun
tam-me se não perdi tempo. Não. Foi uma 1 
boa experiência. Conheci Prestes .• Eu o 

} ~nz Boas, que passa a cop.sider.ar seu li que isso não adiantava nada, pois euM respeito porque é coerente coiif suaS' 
~· Segue para a Europa. Pans, Ox- J ainda continuava yivo". · W idéias. Hoje poderia ter muitos cargos. 
ford, Munique. Principalmente Oxford. Seguem-se os l'i.vros, as viagens, as Mas não é um político. É um matemático. ~ 
Encanta-lhe a atmosfera da universidade aulas. Em 1941 se casa. Hoje. tem dois Político tem que ~ber dançar". 

& .inglesa e talvez lá ficasse se não começas- ~filhos e cmco netos. De Í945 a Anos mais tarde, conta, Getúlio cha-
f·seJ-esc~r san~e. Teme a fatal tuber- uma breve passagem pela polltJ.ca-I!al:ti- ou-o ao Rio para cgnvida:lõOilãZij"# a 

c ose. ( a verda e, esta não passava de c12a da Constituinte. É de:outada, Sua~ reforma agráríà:"'""Concordei com ele, 
uma pneumonia.) Regressa correndo pa- obra se solidifica. Aparecem as criticas. O que era preciso. Mas eu não poderia acei-
~ o Brasil quente. Passara, no exterior, que antes constituía um dos méritos de tar. o homem que me recebeu no catete 
cmco §DQ.S. . . ,Casa-Grande, passa a ser apontado como estava inteiramente solitário e fora da 

. V~lltãt~ndo consigo os traços prin- ~efeito. ~tes desta obra, disse ~orge' realidade. Não conseguiria nem fazer 
. c~prus q_ue iriam marcar-~e por toda. a ~ado, livr? de estudo no B~asil er_a uma reforma municipal, quanto mais 

làf VIda. Principalmente a nustura de reg10- smorumo de livro chato, mal escnto,_retõ- agrária Foi pouco tempo antes de matar-
V.! nalismo e cosmo . . o. Acusam-no de' rico. pernóstico, ilegíygl". António C alia- sem' . 

ser e irado". V,este-se à inglesa. do fala com delícia de certo trecho no li O&O Gilberto Freyre parece-deli-
(Porque era po re, explica, e as roupas de qual.Gilberto Fre~e compara a terra do cia ualmente, com a beleza das 

l
tweecJ durayam.) Escandalizam-se de ver I Brasil a uma "~em. gorda, ma<rnra1 cerimônias. Em notas sobre a infância,, 
um tllho de farnilia freqüentar o Clube E_ara a J?!:.netracãõão comércio dos súdi- lembra seu encanto "~los vemes e..r.Qlr.OS 
dos Pás e o dos Lenhadores, Maracatus, 'tOS de Sua Majest@e....Brl.tânica". Acu do Culto Católico". (0 que não impediu 
misturar-se com o povo. saro-no de escrever bem. De ser antes J C!§, aos 17 anos, tomar-se batista. crenca 

o governador Estácio Coimbra convi- escritor gue sociólogo Qtto M~~ C(" à Qual logo remmciou.) Em várias passa- ~ 
~a~ Chefe de Gabinetê. Quena que peaux o defende e lembra: "Tuc1 es oiJ gensdesuaobrafalada · ~ . -
en na pollfíca. Sempre se recusou. ~espírito cientifico e grande escritor". In- do culto. É em us vi~ 

[

"Se eu !izesse política, não teria tempo sistem que sua visão da Casa Grande e da res s em 1922 se tó- · 
para escrever. Além do mais não tinha ~ é saudosista, de senhor de enge- lico romano Hoje, reclama que "padres 
nem titulo de eleitor. "Vem a Revolução ul:lQ,_ o mesmo Carpeaux retruca, com I como .Qlielder e D. 'Paulo ~om sua 
<U! Trinta. Ou, como ele prefere dizer~ lógica: "~inguém escreve a história dn mania' de s@.Pliflc!!LJiram o mistic!§mo 

l~
. , c~a RevolucãQ de :rrtnta". l::ia- 1 que odeia~ da religião." - · 

11 

que a casa de seus pais e deooísã j Como Oli.ifir,a vlãna, nos anos 30, '-saõriiSes como esta, que deixa e&:il-
~, ",eara fingir que era cóle!Jl Carlos GuaMrmiMQtÜÍ.Os.10, critica osl par ao sabor ctuua . .' verênCia ue o p::. 
JW>ular''. Amã~ conta,.morreu de des- 1!' métodos de Freyre. Serão subjetLY-os-de- ~m acusaul~reacionário. Mas sua 
gosto. Os únicos móveiS que se salvaram ma!§. O Autor não se defende. Na verda- ficha no DOPS, em 1935, o classiflcava 
f4?ram os que ele e seu iJ;mãQ Wsses~ de, em tõda sua obra, nunca escondeu seu como "agitador" esquerdista/ Gilberto 

'f titiDam levado para a garçoniere, em ~ encanto e p r e f e r ê n c i a ll..e.W~yre,1lo entãritõ, não parece ter muda
estilo vagamente mourisco, que tinham ~ documentQs pessoais, pelos det~,J!e- !!:fdo. Ao confessar ser paradoxal, aftrma 

'f e~ Recife. Muitos d~stes mó~eis ~ão j rãs visões suPjetiya~, mesmo no que pos- sua coerência. Amu'auista· prefere u j 
hOJe em ~anto Antóruo de Apmucos. Sãíh conter ãe parcial e até de ell'lldo. bombas verbais. A criança não mudou. 

Com a "chamada Revolução", vem o Dias antes de completar 80 anos, no Ém um texto sobre sua infância, recorda: 
exilio. Não era político, mas acompanha Instituto Joaquim Nabuco - um belo "Meu brinquedo sozinho em casa?l 
EstáciQ Coimbra à Africa e, depois. a prédio de 1877- Freyre não parece preo- Posso dizer sacrilegamente que de Deus. 
PQitua,l. Por sorte, em me10 à miséria cupado com os ataques. Entre uma e Servia-me de soldadinhos de chumbo que 
("só tinha a roupa do corpo") chega um outra chamada que nunca sabe de que desmilitarizava, revestindo-os de panos e 
inesperado convite da Universidague =t telefone está saindOJ:ero.exe os p!U!f~de papéis coloridos. E também de blocos de 
Stanfm'd_para lá ser_llr.ofesso :visitante. rl sua mesa, sempre em bagunça e afirma:)/ madeira P!irB fazer casas ( ... ) aos quais 

{

CõiileÇa a escrever Casa Grande, que "Reacionário. eu? pelo contrário, sou um acrescentava caixas de papelão que eu 
termina três anos depois, na casa mouos- anarquista construtivo. Nada mais rea- próprio pintava( .. . ) e caixas de perfumes, 
Cli_<l!le o irmão tinha abandonado para cionário que o comunismo ru~o. Estive,~ fósforos para veículos. Com este material 
éãSaMe. verdade, a favor da rev:olucão deJ96.4. e mais plantas para serem árvores, fazia 

Para escrever o livro, Gilberto Freyre Mas era preciso tomar uma posição. En cidades, engenhos, etc ... e fazia acontecer 
utilirou-se das fontes mais diversas. J&ro· tre duas superpotências - a no várias coisas como se fosse um Deus com 
branças, v~~tórias, -ª!J.ún~ios, ~- americana e a soviética - o Brasil nã suas criaturas: batizados, casamentos, 
roespostais, arquivos de engenhos, livros pode brincar. f.Yl a favor de 64, mas m missas, enterros (como o de minha avó) 
de Viájantes estrangeiros. Se interessava sinto à vonta~Nunca quis, apesar d acrobacias e palhaçadas em circos, ( ... ) 
por tudo. Certa vez, no Rio, encontrou ofertas,serministro,nemembai)cador". danças, banquetes, piqueniques, pasto-
uma série de atas da academia de Medi- lembra que não é ser reacionário ter tole-) ris, bumbas-meu-boi e, por imaginação, 

lcina. "O encarregado, que não tinha onde ~ rado, em detenninadas cimmstâncias, coisas que não conheci, como resultados 
guardá-las, ficou aliviado de entregá-las a wna interferência dos militares na vida de terremotos, vulcões, etc ... " 
mim". Era e continua sendo seu wétodo: política. Esta criança que usa de tudo - de 
não desprezar ~ada. Chega ãtêarererir-se "Dizem que os jovens não gostam de acrobacias e terremotos - está ativa ~ 
a certa rece1 e goiabada afrodisíaca mim Há pouco, fui falar em São Paulo. agora se encanta ao comemorar seu aru-
que entusiasmava um titular do Império. ~ Tinha medo até que~~.P!:,dre~. versário . 

Maia & Schmidt editam o livro. "Ou- Saí quase carregado ·em Tritillfó . --------------
rante algum tempo, Augusto Frederico Na verdade, o que parece é que, vítima Marinha de Azavodo ' redator do JORNAl 00 BRASIL 
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2 ESPECIAL _D 

Gilberto Freyre e a 
estilística dos títulos 

Asllo~J!brações dtlelho Recife. Djgof n~s le!am ~ associar, sob a ~ma 
mais: O pnm.do que o português)riou VIbraçao, glorias e ..sofrimentos, gran-~ 
áeVêlr úlnlbêm para esse mun<lo de dezas e infortúnios. E tudo isto chãma
motivações lítero-ftsicas, com que o se Nordeste. Se as palavras também 1.., 
autor abre a curiosidade do público. E f podrmsêr'Cnamas, estaé uma delas. A r 
esse público entra Togõ na certeza de si mesmas se bastam. Outra teria sido 
que vai ler para ver. Desperta-se nele\-' a decisão do escritor se o assunto fosse 
uma diferente sensação d~to. Às o Sul .. ou o Leste ... a Oeste ... Mas a 
vezes, até, de vialrem. E n se um~ Nordeste e nada juntou. Para quê? l" 

Marcos Almir Madeira 

Q UANDO Gilberto Fre~-
. .J ~eu ell!.]~o...~rilhou no tró-

pico uma Ciência ardente. 
_, Confrontando os Pl!!$leSSOs e valer 
., res socia1S, tãritõ quanto as fUosoftas 

de vida que produziram a senzala na 
casa-grande, o sociólogo não só criou 

.;) um méwgo de ~esç9hert.a do Brasil, 
como fez obra de justiça ecológica: 

~esmerou-se na dernoru;tração do con
testado valor dos desvalidos~o ne
gro, do escravo, do povo miúdo; de

~ monstração a !llD tempo sofrida .e.sua
~cientifl.ca e ]?!!ética 

A contlhuidade da produção avi
....J vou os ac~dos do sociólogQ ~
-~ dor. E foi tãiiiliém com esse nal 
-1 vivo que aprendemos a~ 

carne dos fatos, como sapadores do 
lfUpo-Brasil, a Fletora de j;raco§ e 

'=I complexos culturais gue tãZem o en
""' canto e o ãeSãfto di nossa róprta 
=I reãlldãde, nõ:l[uê m de mais 
~de mais endógexm,_ de==-:== 

l
pomumofJJêCi~ a utiliza~o sutil r Por ou vras, g.ue estou que
do singular. Se~ Vle"sse. tí mundo 1"- ren o acentuar, e todos sabemos,_ é 
que os po~eses criaram, a Clirga ..._ q~assuntos têm a atraçao 
literlirlã se redúZiria de multo. 'O"jõr-' ~ediata de um ?artaz. Já ~~t-'"' 
tuguês, além de mais aproxjmatlvo ou 'b pnos, valem por titulas, e e~vos. 
Jl!-Bis íntimo. é arnmio gue nos vincula ' A suges_tão d~údo é a s~stáo 
fiicilmente ao luso vovô. ao avôzinho... do continente Gilberto Freyre, JUSta-
como ainda- por que não leílibí'ãi'? - F ~ente por~ tino de. escritor, percebe t
ao luso da anedota ou anedotas. Em ISto como poucos e conserva mtacto o 
quaj.quer hiPQtese, um certo Sãfiôt.lll-'f' P?tenCial de motivação intrínseca: 
clórlco. Tanto assim que seria tndtte- IU!O .J!!t.era_Q cartaz. Um exemplo a 
rente, do ponto-de-vista do interesse mais A_çúcar. O instinto literário se- fo 
lítero-psicológico, escolher O Muodo gredou-lhe que não desadO§Sl!S&l o ~ ~ 
que o francês criou ou os franceses substantivo com a~s inJít&is. r 
criaram, ou os alemães, ou os ingleses. Afuda ai, a solução foi a dosagem. E a I=' 
Talvez .cl@asse melhor o pl~r I" nl>ÇãOde d?sagem ?Onfu.!!.ci~se co~ a 
que não? própria'1déia de açucar ... De maneirai'í 
-- _ que o aproveitamento de uma só pala-

Uma outra habilidade oú sutil~)" vra veio a ser, côino o~a. 
de escritor: o oQulento estudo sobre Q8 o recurso exato o encontro do sugesti-\.c:: 
fugíeses não carrega no tií\ilOõ'~; fc>- vo pela busca do sintético. E do sintê-1 
não se lê Os ingleses, mas simplesmeJI- ttco aprazível, do mais alilsoluto in te- r-
te Ingleses. Já se terá pensado Jl.Ue Q resse gustativo: Açúc!U'. - -
pacl!t9 mono~ poija_ talvez n<l tr ---

A primeira caracteristica de um es- batlSm~ Pâiiiías ·um toq Mas a presença do e~enti- y.: 
critor há d~. ser a de trabalhar _com a de composição mais ou menos uv -m expande-se na originalidade de ou-
sua sensibilidade para a do leitor - ou ginasiana m e uma mane tros achados personalissimos, para ai-
escrever de fato para ele. ~ faz f' deVU!garidãire? ~cançar inclusive o pitoresco. Alguns 
de Gilberto Freyre uma espécie de · ... exemplos: O~ira Lima, D Quixote 
procurador intel~tual de todos nós e Dentre outros titulas de com~ :rrd~. Seis Confêí'ênmas em Busca 
me parece, COI!!QJ§_Qb~~o. empe- )'< billdade jórnal1stica, nenhum malaex:;~Leitor, Quase PcillitCa, íaiYn 
nho muito vivo, a Pãittr ao batismo F pedlto, mais lépido e ao mesiiiãtem é~ do A~nas Moderno, 
das suas pégtna~ Não me impoif.õde riíâlS Sérlo, ou íiíãiB- àenso, do q Brasil, Brasil, Brasí!!!,_ 

~rej:ietir que não haverá óâdã fuais pró- aqtíele contea.nã!JmntEbrasiletro: O · 
prio de um escritor do que esse cui®- dem e progresso Eis ai. É toda uma estilistica dos \'"' 
do essa habilidade, essa peric1ã de · t@los,aacrescer ~titülos do escffi,.õr 
predlSpÔr ó seu público. Estamos, as- De feição também a seu ~or- - ilgümã co~ que ~e reSIÇa, que lhe 
sim, diante de um sociólogo predispo- Qalística - e portanto interessante, ti aviva a condiçao de movador, d~ncr r 
nente, exatamente porque escritor; riiãSjã' produzindo vibrações mais es- vador, ~e ~or lif.éfãrlo. 
um sociólogo literariamente ocupãdõ, táveis na linha de intensidade média 
intêressaao. E esse ãriiriío âe escritor - é A propósito de frades. Ou será Chego ao-~ do meu bosquejo e a i"-

111 

forma o quadro, a justa aliança: .mêD- esse úin titíilõtpals lntn~re. a crtar ~ uma concl~o. o escritor, em Gilberto 

I c~ial e consciência literária. d~liberadamente uma cêrfà indeftnh.J Freyre, bafeJOU 0 sociólogo e a social~ 
ção graciosa, ou mesmo uma atmosfeJ)j gta 1UL Btasll .. Sêna melhor diZer · r-

1
-4 Veja:se o assunto da obra-mater- ra uma tlmbxia de mistério? Nadai- Freyre é a técruca do sociólogo que a 
a decadência da familla patriarcal - 'f seria nlati própnopãmfrade~ r personalidãae ao. escntõr fez pene-
na excelente manipulacão do titulo: ... tranT.e, atraente, difuncUda, adnúrada F 
dasa"'Grande e ~ng.la. Senhores_ e Já em Aventura e Rot~Q. em Re- -quase popular. 
escravos teriam a mesma concisão, P.!o e Tradí_ção em Arte c~ e 
mas não teriam a ID:esma força. ~!JiC:, em c~ e ReloÕÍíÀ Aêí'!!i8. Foi o escritor, po~jeit&,_e arte, f: 

uma explicitação arguta,~ 08 f.' uem abriu entre nós o apetne intelec-
Um gula de cidade, um indicador, temas pela sua Qon~xtyra, se desftgu• 1ual para os estudos sociais; estudos e 

um catálogo, também se faz afetuosa- rartani, se ~mrta gerasse u1sas em que ele insutlou a sedu- r 
-=! Mas, desta vez, o que ~o -4 mente. É o caso, o ameno caso daquele ;:f coloc~ reticentes, Nesse caso tôtF o do valor eterno, êoiif.êmpo~eo 
não é o cientiStã social; ~ ~.' Gula Prático, Histórico e sentimental ptecíSãiiiente por h~:~h!!!dade literária primeira manhã: o sentido poético. 

4 Quando ~ se escreve, e mal, :s~~:~ ~:::~:: ruas~v~~~ que o autor se tomou mais airefÃ) ou~ :i!fr~:~~~~~=:= 
sobre comunica~ao - a comjlÇ{U' pela 4 mapa de uma saudade. mais gide~ente enxuto nas esccr de escritor, seria ao se~ que 1--' 
l!terália. caoogona inclusive pedagógi- lhas. Mas ~~ isso, e · de uma)::' rrerta, para trazer de lá incrusta-

=f ca - será de boa lembran®..,.porque _ É freqüente o convite à ~- outra forma, íKlUilirieltte' comunicati~ em ouro puro a pérola d~ mais um 
será consolo, ir buscar na arte de G_!l- 4 çao. Em Sobrados e Mucambos, c9mo vo, simpático, fácil. o: Vida, Fo~ e Cor 
bertq Freyre a arte da comunicaçao eM'Cisa-Grande, esse recurso é perfei- · 
em si mesma. 'E ele uma expressão to. Mas há sempre uma intenção evcr Um ouJN._dado ou outro-aspecto:\:: E aqui deixo o retrato, valendo-me 
iíif.êgral dessa Virtude e dessa técnica, 4 cativa, tanto mais inteligente quanto é certo li~ de Gilberto Freyre, dos próprias tintas com que o estilista t 

..:j dessa inteligência de compnicar-se de certo que o leitor é logo motivado, não mais artisticos, tem por titulo uma só . Nordeste pintou o Brasil .e a alma 
ftcar no leitor. E _quem ftc~tor, lsó no sentido de rever o passado dis- palavra, que é apenas um ~do da t- sua gente. 
sabemos todos ~IMUlldõ: é escri- ' . nossa geogran&. Nada de maiS, dirão. 

~to ssê ~, ":=di .. d. ~A al- tante como no de comparar coiSas, Mas «oi· exatamente ãCOiisciencta de -+------------r em e nc e orollll'-l "ªJ!. . - h t •• gU'm ifuieciSõm acolher esta reflexão grupos ou sltuacoes c oc~tem~de :;:jescritor, a educação literária do mes-
conviria meditar na escolha dos titu- contrastantes. Aquela receita do Im- tre, que lhe ditol!....daguela v~a sim- .~~thÍa~;c:,.;ia~u':W:.: 
los, precisamente em Gilberto Freyre. pressionismo francês- écrire pour les @fl.cacão. Ela não toi contrâdlÇio, dt r do Rio c1t Janeilo, ..-fila _ial • critico. 

JORNAL DO BRASIL 0 Domingo, 9/3/80 

Gilberto Freyre 
e o campo intelectual 

brasileiro 

~seu ewzenbo literário. É a transparên-t cedo. ....1 conhtrário, recd ursoboa!.da sua =_pslb!.lidJdde li mo • ~reli•mo, o Sentido do lronio de G.11L-~ "elho, Dr, é -'---adiunlodo Museu NaciD-

r 4 ESPECIAL 

Letkia Lins _ 

~ERTG'Freyre. 80 a 
ciólogo, antroP?logo, 
dor social, eSC!'-~rta 

ralista do que e;J:~ da 
Freyre da casa ocambos. D 
nos sobrados e maldade naci~ 
bugalhOS. UmadVde --... licis ' 
alguns Acusa o WJ.&Urili."'" 

. . direitismo e es~ "" :;r outros. o cient~tac q 
que o povo.- a~= ;ara 
e Senzala - e assim a 

~~~:! ~~:º ~~ 
rtosqueo~º nári d 
um "defensor reacio , ~· 
cia decadente dXn~~o de 
nhor de santo tsso· só c 
pouto liga P~ o a de oro! 
tipo de frUStraça • aJ 
a decepção com alguma 

~rttica a patrulha ideoll 
o seu redor, fato 

formou ~ em 1953, um lei1 
novo, poiS . escrevia pa 
ta o cruze1ro AniDlll 
P ssoas Coisas e 

e biÍidade do PJ?P~ = e indagava ao titu 
se ele era comunistad o~ 
ta. E lhe pedia~ ~rtll 
quando o escn . 
considerava 0 marxíSJll 
"completamente ultra{» 
ele reconhece o valor. c 
repudia a sua ideolo~a 

us maiS ferrenhos cnt 
:ados intelectuais de E 
tão a serviço de Mosco 

Apesar de ter colabC 
ração do programa ~ 
Partido que deu sus 
vemo implantado ~? I 
1964. lembra que d~ 
cheguei a dar algum ti 
dade ao ':TºV~~o rep~ 
ta agrenuaçao . ~ as: 
colaborado tarobem Cl 
do Movimento nem~ 
ro caso - na époc~ Nelos. a meu ver,,.-nl-o 1--Gil- Freyre al'lon-a ..... p<m~ue DAo foi .,...., - multo ao ~~~=:=o'::!'tr::::: 

cla de um pendor 0 sinal da vocaÇãO 4 de ornem e DÇ!la. na nomes e de., •is, lúcio de Mendonça, um Inquieto, nol":.."úFRJ , autor"'.;"ias a1.aa oo1n a An1n1poo 

no rosto de cada' livro o Wento na ~ N-.mesma linha~. creio eloqüênclã lritrinseca ou intrtnseca- -;-~·~TIÕpl=cn~e~OUirol=:.:tlludoe.==-----J._IIL!:!~~~~~~~~~~~L..!oll.!!!ia!..------------_._-...... _-.__ -'1 frente, a imaginação rui capa que nenhum leitOr deiXârlãde incluir mente incisivos; antes de mais porque .... 

solicitado. Hoje está I 
não só para o PDS, 

- _..,. _ _.. I'\ 1 
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e á ez· os 62 li -----------------------------------....::::;:L._!:~=:\=~ ublicados, osquase
3muarti ~s ' -dos em revistas e . . gos as&-· 

,ao do In.stitu.ov .... ~-~~ 
esquisas Sociais. E mostra como ~stá 

Os gilbertólogos 
CRITICADO pelos intelectuais de e§ de grande importd.ncla, mas desconhect-

r/üêiââ mas com a imj)õTtãn da porque completamente esgotada. Fu-
cia de sua obra reconhecida gindo à-ordem cronológica, prendendo-se 
alguns deles, como . arÇJL t eiro a temas, ele dividiu a obra do mestre em} 

- o Mestre de Aptpucos, se nao tem uma 12 Q!Y1!9S, clasSVfcação ainda não conhé-
ardõrosa lêgiao de alf.mtrãdôTes, conta, -cicia nem mesmo pelo próprio sociólogo. 
pelo menos, com um respeitável círculo São eles: antecipação; introdução à his 

l
de srtól~, que além de produzirem tória da sóêíédâdê pãtriarcal, brasileira; 

· tr: s e e.<Jtwio.~ sobre o ccmtrcmertí@ réfÊOTMllismo, tradicionalismo e 11!Qder· 
sqdólogo, antropólogo. escrjtor. anties- ~; ~~, didrios e ~; 
pe~a, colêetonam seus livros e escrt- mundo ~muiülõ «nDln-~n-
tos, e e~táo sempre dispostos a defendê-lo trQl!Qlo!llp e soctologia.; @,f~or; 

' 

de criticas que lhe fazem um Carlos Gut-~ stntêSe bràStlêtra: PQlítica e educgçga; e, 
llumne Mota (A _!geologia da cultnm ãrâ- como não poderia deixar dê ser misce-
~eira), Dante Moreira Leite (~r ~ ' -
N!JCional Bll!§ileíro), Joaquim Inojosa (0 Gilberto Freyre - o anti-especialista. ) 
çarro Alegórico), para citar apenas al- ~çoriforme os ailbert6l.QÍ/os, o generalista 
guns. ::::\ se~iídõ o próprio sociólogtf'- é acusado 

De Pernambuco, o mais notável estu- de criar mecanismos para não ser locali-
dtoso é o prqfessor Edson NezJJ da Fonae- zável pelos estudiosos. Por dtur, às ve-

.~ que tt:m ílêdu:ãdô parté do seu tempo zes, que é um liberal que critica os libe-
a organiZar o programa oficial dos 80 rais. Por désenvolver uma quase ciência. 
anos de .Gilberto Frerre, assim C0171? a Mã8 Nery da Fonseca regg_e: \-::::: 
pronunctar· coriferências sobre o ~scritor - Dêiileõs primeiros p:rtiuos publica: 
e a sua obra. Mas o mawr colecionador dos no Diárid dê PernamtniCo, Gilberto 
de escritos do ~utor de Ca_.sa Grande e Freyre dê]êiídta a:®fêtâiíem aeneralista 
Senzala, é Moactr Souto Mcuor, promotor de problemas espec(ffcos, vela. convicção 
numa c1da1lê sêrtane}a dê Pernaml!UCo, que nele se antecipoo, de que nenhum 
gilbertólogQ_ nas horas vagas. Coleetona- ~~Pr.Oblema pode ser resolvido por especia- ~~ 

· · dôr dê tõaaa .obra do Mestre de Apipucos listlijdêüma só êsveêlã@ãêao. Ja diZia o 

1
-tem tnclU8We a tese que ele def.end&u Pre8iàiiiile da República Francesa, Clé- ~ nos _Etaàos U!'tdo~ •. e que. c6Tüítitutu-set;eau, que ~guerra é assunto sério 
em uma antectpa.çgp J!a sua obra mais is para s~gÜê a a.enerais. 
famosa- Souto Maior possui quase to- Vamôs dar um:=emJ:)lo: q desenvolvi-
dos os artigos escritos por Gilberto Frey- I! menta dO BrãSií ~ ser entregye só f 

~
re parajorna. is e revistas. Tem até um de a economistas. Brastlta (olprgtetada sQ 
195 no oes oraconselhaa - l?QT uibanistâ3, e 1wfo eª-tá~ndo 
" ao a mar macon no carnaval, probze.mãS sociais qrat?i§~. Não vejo, 
um orpec :..4 n- portanto, sentido nas criticas ao genera-f:Sr;!· "uma vergonhà do carnaval l~.:.:.:mo:.:....::de::...::G:.:il:::b.:;ert.:.:o~r:..:::~=e . 

Moacir reconhece as contradições do .Nata.-l. <>.,~ 
-4 mestre, e oor isso medno acha dVfCil 

jazer umestudo sobre a sua obra. Mas 
pretende auxiliar os que a ele se dedi-

11 

cam, organizando um Dic10nário do Pen
samento Vivo d.e Gilbeí'tõ Freyre o que 
fará com base no seu próprio e Võfumoso 
arquivo. Os artigos escritos pelo sociólo-
go falam de tudo um pouco, e se prendem 

Gilberto 
· Freyre e a 

sociologia 
.do 

,. 
coraçao 

'Fábio Lucas 

res brasileiros, embora desprovido de Não há como negar a eficiência do 
rigor metodológico e cientifico. Ade- discurso de Gilberto Freyre. Escritor 
mais, na busca da de~o .do primoroso, expositor de linguagem 

lihome~ :sUeiro, principalmente..de transparente, jornalista de comunica
'~ (:®des.. }lSicológicas=torna ção instantânea, escreveu um breve 

geral o que é particular, faz ·. artig? - "Cultura do Co~ó''\Fõlha 
um ponto-de-vista senhorial e latifun- (fi! São Paülo, 26/2180'l que pooerà sju-
diário. dar-nos a classificar sua obra de c:ien-11 

Assim, a obra de Gilberto Freyre tista social. É que o mestre dê ApipuJ 
· ~ ~tima visão de :elevo Ji!l aris- cos chama a atenção para o lado e!Il{)-li 

em rural em declimQ, o relato por cional e intuitivo do cQ'iilíiCiiiíento. 'I 
ênclã ãadecomposi~o dã..m!te Tõaos reconhecem nos seus escrl-

.=f tos a es~ssura liWrária, o t.oque ® 
certo q_ue mll;itos opositores têm e~e._~.JllÍStura ãlíialilforma
uma lsmura literal dos trabalhos ç~ca. Muitas vezes,el~ 

do Mestre de Apipucos. Na verdade, ::jp_.mais do que denotam, apresen-
sua ob~~~~~~mia fim- taiii-se mais como arte do que como 
ctamental e c ~lia no· senhor e ciência. A propósito, no livro Região e 
e~.mx!l· Sem se estabelecerem os rela- / Tradjcão fRio, José Olympio.. 1941, 
ctonamentos necessários das partes,. JlP) define sua posição como "re.JlCáo 
projetados a rúvel de sistema, corre-se d~t.er. JlU!.is _priJnltiyista e' QUÚS 
o risco de perder parte importante da romântieo....oontra os abafos do classi-

~el.!9<>mcão Jle.... Gil~ Freyre, em cismo acadêmico. ''Como se vê, !!fm-
muito.s aspectosãe exteriorização in- P!'f a.. ~breplij_ando a razão". 
consctente. Transcrevamos, portanto, o final do 

A
UTOR de algumas dezenas de De qualquer forma, a obra de Gil-· artigo "Cultura do Por.acão", que nos 
livros, cientista social dos L. _1 berto Freyre constitui um marco in; d~ sui>ortê_para denominar "Socio-
~onh~s do Brasil, f . I coE-tornáve! para quem estuda a So- logia do Coração" ao bem sucedido 
Cffióerto Freyre tem seu nome . 8 ciolõgia no Brasil. O seu re ·o · esforço intelectual que resultou em 

ialm te li d " e o seu tradicionalismo evem ser pro- casa Grande & Senzala: A CuUura do 
:~u clá:ico: ~~aa :::Z::O :~e: jetãdos no .!Ll.l1Ldiõ bistórico nacional, Coração se liga, de modo intimo, 
zala, editado pela primeira vez em po1S'refretem. aspectos objetivos das aquela parte de uma cultura Ílacional 

]-1933 __.- Casa Grande & s a condições reais em que a obra foi con- que, no seu cof\junto de artes e até na 
~endo feito a sua formação cultural deca encm o a -~do mml, da cebida. sua tllosofta, tende a conservar-se -

básica a partir da Antropologia SOCial, um e monocultora, escravocrata, É claro que, assl,lmindo a perspecti- especialmente em poemas, contos, no-

1 
seu prestigio maior deriva das quere- para a exportação, cujo rúvel de pro- va da classe dominante e realizando velas e romances - ~~asc__jliana 
las pi&tgrlogr@cas e literáriasaque dução e de emprego dependerá da \COm~tentemente o discurso do cop-')= doguec8_!,tesiana.Maismágtm!_doque \ 
seu nome eStêVe ligadÓ. Mãs tôdos o demanda externa. Apresenta aspectos ~rvadorlãmo e dã_ll!!rma,nência, a lógJ.ca. Máis.intuit.iYado..que.raci.Qnal". 
designam invariavelmente como "so- pioneiros ~uanto à contr!Qui~@ ~io- ' obra de Gilbêrto Freyre l&Pde a o~- Ora, a todos os fatores culturais 
ciólogo" muito embora algumas-gera· c. ~ d IÍÍdíiena ao auev_e_1·_0 o .,,.,. a !izar-se. Gilberto Freyre tem conferido na sua ' · - - -------- - - _.,. -par exemplo, a sua tese acerca do exposição, atribuOOSllite- --.. •cadores, 
ções de sociólogos hajam recusado tal c ura nordestina e, de modo mais 'uuu 
qualificação ao escritor pernambuca- ampTo. à formação do homem brasilei- luso-tropicalismo constitui ~- recuperando-os verbalmente no plano 

::f no de controvertida personalidade. ro. Juntamente com Sobrados e Mu- sonjeira.. para _o_ colorúa!ismo .l!Ortu- da nostalgia e da saudade. 
A flm âeiiíndamentar sua visào do cambos (1936) e Ordem e Progresso ~,9ill!_1l~=astic~~nte. A pena (jo escritor fulgura em todas 

Brasil, Gilberto Freyre partm da no- (1959) forma-ª.-trüo_gia do saber de • Assun, .0 G~>Verno . alazar ofiçialtzou,\ as rnâfilfestações de Gilberto Freyre: 
.JI çáo de padrão cultural. e procurou es- Gilberto Freyre acerca do Brasil. P?r assun dize.r. 0 nome de nosso pat~- ela dá testemunho de uma paixão, 
.. 

11 
pacializar as áreas. culturais do ~oiií- Muita· critica tem sido dirigida a ~10• aue goza de uma fama extraQr!ii- além de reaftrmar os valores §Q!Liais da. 
Rlexo bfãSileuo, determinando-Íhe as tais obras e a seu autor. ~m Por.:tuge.l. . classe he_g§il[ruca. Ora lírica, ora dra-
'illiãs". Pãi'ã"tanWreoomou a nossa As primeiras gerações de sociólo- 0 mesmo tempo, omla~ru!o f" niática, como se â vasta familia aris-

trãclíção literária de avaliação das três gos formados pelas universidades bra- · 9-ue faz do passado b~euo> dando trocrática estivesse suportando os 
raças primordiais - a branca, a negra sileiras atacavam o prestigio do escri- I el,!!ase aomnêêtõs J)OSltívos dos colo- . ventos da História. 
e a indígena- mas, na esteira de seu tor pernambucano dizendo que sua rimidores fi1rtugue~1,· re~ta 0 valor Dizem-no Viilãõsif. No Encontro Na 

~~~a colaborações no Diário de Pernambu
? co, Jomalâo Commércio, Diário da Ma-

@ã. Jotnãl PêQueno e A Pí'ôViíícia. Há 
colaborações não só como escritm mas 
também como caricatu~ colunas 

mestre ~Boas 085§-19.4.2), opós-se 1 notoriedade adveio de ter sido~~ dâherançãtrãdlÇao '. pnnclpalmente cional de Escritores, realizado na Bi- · 
ao precet , então vigente entre nós, do por leigos, por escritores e cri tco ~~e~ que se ~nu~ pelo .~gu~. blioteca Mário de Andntde d~ São 

Quanto às /&sicões volfticas do soció- de que existem raças superiores e ra- ll'têntrlos sem 1orma_ção cientmcã.N de GJ::~ • as~~ p:cWd~ ~aulo, ~qUJl7.9.. el.e..,se deE,nde\Uie~ 
.~lembra jáfoi acusadO de esquer- f , ças infe~ores. /verda~e, Casa Grande & Sensãla ~o como umas a ~ aceocâo gue dã ao 1\~: cada um a seu modo. todos 
t;lf.W. "Hoje é de ,m!êi&tã, 1nQ.s somente \lí Segwu Franz . Boas no problema Passa.J?-8. de um canto de cisne da ans- =4 g~nem Anriff.IoUes (cf Formas Sim- sao _vrudosos. W. ao receber uma decla-

\ 

sob responsabüidãde do mestre tinham 
nomes sugestivos com Linha de Fogq 

~ (Jornal Pequeno) ou Pessoas. Coisas e 

\ 

~ (0 Cruzeiro):"' 
Esse, aliás ,foi o título dado por~ 

Nery da Fonseca a um livro Ii2:r. ele 
organgadQ para a MPMPropagaTídá, no 
jlnal do ano passãdõ, cõnteiiilõ urrm s~~: 
ção de artíQQ!J de Gilberto Freure em 
oorios periódicos bTêiSilêiros. Além de 
Souto Maior e N"""erii dã Fonseca há ou-

..........._ tros estüdiõSos daõbra dõ mestre, como 
~F~ !ssi-Vlarbosa e Osmgr Pimen

~(ambos de SáO Paulo)· No entaiifo, 
:::\ talvez o mais ardente defensor do senhor 

de Santo António dé Aí#i>üeos se}a mes
mo Edson Nery da Fonseca, qtu:: iustifica 

........._ \ 11~ até mesmo as cõiiiroverttdali pos:nes 
~ ! poutu:ai ® Socwwgo e t(IU! 1á •:he•~ a 

ser premiado ~" U1rt Cf.Yr/{ :u.rsu prumouulo 
-pelO Governo dõ Estado sotm: Casa 
G"rande e senzala . -

Metíi'Uioso . Nery da Fonseca w::aba de 
elabrdar um plârtô de publicaçáo das 
obras de Gilberto Freyre, pois, além·das 
conhecidas, há toda uma outra, paralela, 

P.Q! marxistas orloctoxos" E embora 
0 
I das raças transplantadas e, tdentlfi- tocrae1a rural, um belo e prolongãttb les 8 P ul Cultrix ·1976 trad d raçao de amor de uma das estudantes 

soci6tôgo àl(}a que seria impossível a -l cando os mtelectuais brasileiros da cantõ -ãg(}niêõ: seria a expressão da PAl, aro' ·c abralo), . ' xis'tê . · de presentes, levantou-se e, curvado, bei-
crit ., virada d~. . o séc. JQC elite dominante em momento de crise, v . a . -'ou seJa, a e neta .e jou o bilhete amoroso, sob aplausos 

es_ ores como Çgrlos Guühel7ne Mota I diStlligu . - ffiiT rres por ser o úru-~ resquício intelectual da República uma dispoSlçao ~ental em q'!~ . .Q...!!W- unânimes da platéia que lotava o audi-
nao reconhecerem que a trgietória dos co a não a uma visão arianizante Velha. y~ ..cQMtrot como familia e se tório. Mats uma página para a SOCiolo--j 
impactos de sua obra os meios intelec- ~ do problema racial. Com efeito, Casa Grande e Senzala m!-erpreta, em seu todo! em te~os de gia do Coração. 
tuais permitiu "a análise da crtstalimção A propósito, convém recordar '"' está impregnado um sentimentalismol ela, d~ árvo~ gene~?gtca, ~e v~~ulo Tendo exercido notável influência = ~O:fcâ ~~:S~ ~~:~·, ::S'fe ' noções racis_tas_gye fundamiDJ~Qs ~co, de uma afeição pelas for- sangumeo. 0 espmto na9!ºnal · - literária no Reclfe da décaaã ae 20, 
~ ~eftõês dê EU~lid!;! da Cunha, embo~ mas-arcaiCas e t~dicionais da vida, afi.ri?a Jo~es ãpag. ~9 .- c~se pela introdu_çãoãlf ãe c~rre~tes e 

_ "Não vejo por este prisma, pois o relato da açao vtgorosa do sertaneJO ~~ ~:t~~:étical ~w ;!~:~de fanúlia, fs ~itost~ obras europeJ.aS e pela ativaçao do 
C lo 

GuilhermeM fi contra o cerco da repressão oficial ~ . mo um e n-o-a ~t:es .D~O..§.e regem pe o~u_n~ra l· ambiente adormecido no academi.s-
ars ota az estas conside- cQiitrãífe a ínformação te011ca. O etnO- ser_ dimens o nado a cia. Desde a vns da. soci.edad.~Wia.r,e.umo~ mo, Gilberto Freyre oscilou entre o 

rações, do ponto-de-vista da ideologia - - ~los mteresses do ela P~!_las exti7Pn 
reacionária da cuUura brasileira. Con- logo de gabmete fot Sén® devorado sua têse universitária, Glffierto Freyre ' = --- c9nservadorismo regiQnalis~r-
vém, no entanto, lê17í1JTar que Antônio pelo cientista que afinal, acabou ado- vem sus do uma es · ie r- \ cias do parentesco ~ comunidade! "1!Ao5 renQvadQlllS da ._Modernidade. 
Cd.nd_tdo e Jor&êJomado já prestãrãm tando o método da observaçao part!ci-f nura pela escra no aOISU. a seu I ~e mtere~s_ tem aqui 0 no- Tempos adiante a mão do escritor e de 
depmmento::; a que a obra de Gil- pante. E o que procuramos demons-/~ er mrus ran a do que o regime de me de vinculas de ~gu~·· -- socu:>logo do coração empurrou-o a 
beno Freyre e pnru..'ipaJ.mente casa t'fii:íêii sso livro lnte etes v· ::r....., balho oferecido ao operário euro-f :f · Não serã~e Gil- escrever obras de criação literária. 
Grande e ~nza.ta ~ catarse tlil . (13e1o o u , 1 ' ). E peu Olhar mdulgente para o que é berto Freyre também se tenha oficiali- Mas es~ será~ analisadas em outra 
cumu brasíle1.ra VtViamo~; enve!Jlonha· G e em trabalho qu~; dedi- nosso zado no Brasil mormente nos momen- oportumdade. 
dr

1
s dê 11errnos mestiços Frf!jre mostrou~ ucllde~; da <J ~ demonstrou uutros critt.cos. sem n~gar valor às -~Qs ~~ que a tradição é po_sta 

que zsso 1zao é um ma . que uma condi- q e a an ntifica adota- 1 pesqwsas ongmrus de Gilberto Frey· \ em dúvig,a Como prooutor e Cll'CU!a-
ao cu uuu. A misCl{lenaçãÕ f'ot valoriza a por S nada e vãleu no retrato re, à ênfas~ que emprestou a fatores ·1 <@'de jdeologia_d\t~QillliUUlte, 

iJiL. Criou-se g ieorta da morenidâdê H o que traçou da f~rta1eza de noss.o serta- c?mo a cozmna, a arquitetura, os jre-J 1 tem ocupado postos estratégicos na ~= ~.ó',!:l~~~:.~::'q~~!'õt'~:~!.'&:~r~~ 
~ o Brasil é orgylhoso de ser mestiço. nejo (cf. Atualidade de Euclides da ~~e§Jl portuguesa etc, pre e- distribuição do poder intelectual do ti rera1ura Brasrle,a. · 

Cunha, Rio, C.E.B., 1943). ~rem ~:1P ~linha dos bons escrito- pais. · _ 
Letícia Lins 

JÇntindQ1lrescntm':'-"sÍiilp"!ésmen
Gilberto Freyre, um brasileiro de 
rnambuco, que está fazendo 80 
os". 

Marx e as patrulhas 
ideológicas 

I Para Gilberto Freyre, não foi fácil 
prir à risca o seu juramento de 

olescente, de transformar-se, um 
, em escritor. "Foi uma opção herói
e quixotesca". Hoje, ele diz com um 
rto orgulho, que é um dos poucos no 

il que vive exclusivamente de di
tos autorais de livros, conferências e 
tígos, "o que me caracteriza como 
n homem que vive do que escreve". 
esta atividade, dedica quase todas 
manhãs, em sua ampla residência 
tradicional bairro de Apipucos. 

·sse horário, o mestre não recebe 
1itas, não atende telefonemas. É, se
ndo ele, uma forma antipática de 

? cionamento com o mundo, da qual 
• pode abrir mão, "para não ser 

ocado para trás". 
:Faz questão de mostrar que não é 
· . no pais, viver única e exclusiva

tEr, da atividade de escrever: "A 

~
. ria de escritores brasileiros é 

tufda de embaixadores, diplo
, ou altos funcionários em ativi
no magistério. O que tem me 

ntecido, é uma série de recusas a 
s cargos, tanto no Brasil como no 

Frior. Com essas recusas, fico fiel à 
ação de· escritor, e creio que inde
dente de Governos, Partidos, uni
'idades, academias e até compro
sos ideológicos". 
~ especifica melhor a que tipo de 
logia se refere: "Estou falando de 
definidas ideologias. E uma des
a marxista. Isto não significa, no 

\nto, que eu deixe de reconhecer 
Marx uma das maiores inteligên
do século XIX, cuja obra perma

. valida sob vários aspectos. Sabe
que de Marx se deriva uma ideolo
fechada, sectária e intolerante. 

d 

~ 
cl 
S( 

lo 

~ 
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"a ideologia, desde jovem, venho cs 
~onservando independente. Isto T 

:::;ignifica, repito, que desconheça o ci 
do pensamento e da crítica so- re 
ue se encontra em Marx". 
vez tenha começado pelas críti-

o Mestre de Apipucos a Marx, a 
-contra ele- dos intelectuais 

querda. Mas as suas posições 
as também têm sofrido conde

pois já chegou, certa vez, a 
er o AI-5- como salvaguarda 

-::-l ária para proteger o pais de 
estrangeiras, interessadas em 
gá-lo e atê mesmo a apoiar a 
à imprensa. Isto decepcionou 

dos velhos companheiros, que 
:::.) -ele, quando candidato à reelei

a a Câmara federal, na década 
.:::t simbolo da resistência demo

que deveria representar a mo
livre de Pernambuco, que 

se curvou, mas sempre resistiu 

~ 
as forças, aos governos de 

o policialesca" Artigos escri
ca, nos jornais locais sobre o 
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UM ENCONTRO COM 

GILBERTO FREYRE 
Leúcia Lins 

GILBERTÓ'Freyre, 80 anos. So
ciólogo, antroP_ólogo, h:iStoria
dor social, escntor. Mais gene

ralista do que especialista. Gilberto 
Freyre da casa grande e da senzala. 
Dos sobrados e mocambos. De alhos e 
bugalhos. Uma vaidade nacional para 
alguns. Acusado de anglicismo, lusita
nismo, direitismo e esterilidade cultu
ral por outros. O cientista que fez com 
que o povo- através de Casa Grande 
e Senzala ..:... entrasse para a História 
do Brasil. Mesmo assim, a sua mais 
conhecida obra despertou comentá
rios que o transformariam também em 
um "defensor reacionário da aristocra
cia decadente do açúcar''. Mas o se
nhor de Santo Antônio de Apipucos 
pouco liga para isso: só carrega um 
tipo de frustração, a de ordem afetiva, 
a decepção com alguma amizade que 
falha. 

Critica a patrulha ideológica que se 
formou ao seu redor, fato que não é 
novo, pois em 1953, um leitor da revis
ta O Cruzeiro escrevia para a coluna 
Pessoas, Coisas e Animais, sob res
ponsabilidade do próprio Gilberto 
Freyre;e indagava ao titular da secção 
se ele era comunista ou anticomunis
ta. E lhe pedia uma definição politica, 
quando o escritor pernambucano já 
considerava o marxismo comunista 
"completamente ultrapassado". Hoje 
ele reconhece o valor de Marx, mas 
repudia a sua ideologia. Acha que os 
seus mais ferrenhos críticos - os cha
mados intelectuais de esquerda - es
tão a serviço de Moscou. 

Apesar de ter colaborado na ela~ 
ração do programa da extinta Arena, 
Partido que deu sustentação ao Go
verno implantado no pais a partir de 
1964, lembra que "de modo algum, 
cheguei a dar algum tipo de solidarie
dade ao Governo representado por es
ta agremiação". E assegura que teria 
colaborado também com o desapareci
do Movimento Democrático Brasilei
ro, caso - na época - tivesse sido 
solicitado. Hoje está disposto a opinar 
não só para o PDS; PTB e PP, como 
até mesmo para o PMDB. Basta ser 
convocado. Afinal, todos os quatro 
Partidos em formação tém um ponto 
em comum: "uma grande preocupa
ção· com o social." 

E em meio à programação oficial 
elaborada para comemorar o seu ani
versário (que vai de missa de de 

e 

âssunto, eram constantes. Um deles é 
assinado por Moacir Souto Maior, hoje 
o maior colecionador da obra de Gil
berto Freyre. 

Esse contingente de admiradores 
seria consideravelmente reduzido, a 
partir das posições políticas assumi
das por Gilberto Freyre, que passou a 
ser acusado de reacionário por alguns. 
Em O Caráter Nacional Brasileiro, 
Dante Moreira Leite chega a dizer que 
suas colocações - tanto no Brasil, 
como em relação ao colonialismo por
tuguês na .Afii.ca, durante o período 
salazarista - contribulram para iden
tificar o sociólogo com os grupos mais 
conservadores dos países de língua 
portuguesa, e para afastá-lo dos inte
lectuais mais criadores. "Disso resulta 
que Freyre é hoje, pelo menos no Bra
sil, um intelectual de direita, aceito 
pelos grupos no Poder, mas não pelos 
jovens intelectuais." (1969). 

Mas o autor de Casa Grande e Sen
zala se defende, fazendo uma ressalva: 
"Precisamos, antes, chegar a um acor
do sobre o que seja intelectual no 
Brasil de hoje. Há, por exemplo, uma 
sociedade brasileira de escritores da 
qual nove décimos evidentemente não 
são escritores. Entretanto, eles se pro
nunciam como se fossem, e prestam 
serviços de inocentes úteis à União 
Soviética". 

E acrescenta: "~ muito curioso que 
eles se intitulem de liberais, democra
tas avançados, quando defendem e 
servem ao totalitarismo mais comple
to que existe. Combati o nazismo e o 
fascismo. Com o mesmo ãnimo, repu
dio o totalitarismo soviético. Este age, 
no Brasil, através do chamado patru
lhismo ideológico, distribuindo pechas 
de reacionário ou conservador a quem 
representa orientações verdadeira
mente renovadoras e intelectualmente 
revolucionárias. Essa patrulha dispõe 
de todos os meios de comunicação, 
dos quais se utiliza, muitas vezes, com 
cinismo". 

Ele não dá muita iqlportáncia às 
pichações que lhe dirigem- até llline 
super-8 jâ se fez em Pernambuco, sati
rizando a sua obra e suas posições 
politicas-e justifica: "Não sou eu que 
tenho mudado, por minha própria ini
ciativa. E sim em face de mudanças, 
no Brasil, de orientação governamen
tal. Tenho toda a autoridade além de 
intelectual, moral, para assumir atitu
des em face de diferentes Governos 
que tém tido o nosso pais, pois de' 
nenhum deles tenho aceito cargos im
portantes. Já recusei, várias vezes, mi-

GF entre Cfcero 
Dim, () e&q., e 
Sérgio Boorque de 
Holanda, () dir., 
estando sentado 
Rodrigo de Melo 
Franco. Rio, 
1935. (Arquivos de 
João Condé) 

judicou grande parte da população 
brasileira. 

Hoje mostra-se disposto a cola~ 
rar com as quatro agremiações em 
formação. Acha que em face do abiS
mo verificado entre as classes sociais, 
o pais pode entrar em convulsão so
cial, e pede uma imediata redistribui
ção de renda, devido a dois grandes 
desníveis: os salariais e os regionais. 
Gilberto Freyre admite também a 
existência de forças que querem desa
gregar o Brasil: 

- Elas continuam agindo como 
nunca, e constituem ameaças para a 
nação. Durante a época de existência 
do AI-5, eu o reconheci como um meio 
de defesa da penetração dessas forças, 
embora aquele instrumento tenha-se 
prestado para violências e injustiças 
lamentáveis. Dai porque achei muito 
oportuno ele cair. Creio, no entanto, 
que o Brasil continua a precisar de 
salvaguardas contra o desenfreado im
perialismo russo soviético que se vem 
apoderando de cubas, angolas e etió
pias. 

Procura não se referir a outros tipos 
de imperialismo, e ao ser provocado; 
responde sintética e evasivamente: 

- O imperialismo americano tam
bém está agindo. Na nossa música, nas 
multinacionais. No moqrento, o pri
meiro é mais perigoso, o que não quer 
dizer que, no passado, o Brasil tenha 
deixado de se defender contra o impe
rialismo estadunidense. 

Defensor da democracia relativa -
"a democracia no Brasil tem que ser 
relativa, como é em toda parte do 
mundo, .inclusive já nasceu relativa 
nos Estados Unidos" - ratifica a sua 
aversão aos liberais, que, segundo ele, 
não são "carne nem peixe", pois "o 
liberal não resolve nada. Foge sempre 
das soluções". E procura explicar-se 
melhor: 

-O que não me satisfaz nas solu
ções ditas liberais não é o fato de elas 
me parecerem utópicas, mas, sim, por 
colocarem soluções abstratamente ju
rtdicas e políticas sobre as reclamadas 
situações complexamente sociais. Ai é 
que me parece estar a fraqueza dos 
liberalismos, tanto o politico como o 
econômico. 

Obra germinai e 
o generalismo 

Para um autor de tantas obras -
cerca de 62 livros publicados (alguns 
dos quais traduzidos para o inglês, o 
espanhol, o italiano, o francês e o japo
nês) - toma-se dificil falar do seu 
própri~ ~b~o ~!D.I!~~Ilf'W fi(}Rj 

aqueles que afirmam que a obra· de 
Gilberto Freyre deveria ter parado ai. 
Pois há muitos que dizem Isso. Inclll!Ji. 
ve em livros e 1!->tigos publicados em 
jornais e reVIStas. 

- Ora, o próprio Otto Maria Car· 
peaux acha que Sobrados e Mocam
bos é mais importante do que Casa 
Grande e Senzala. Aliás, não se pode 
separar um livro do outro. Enquanto o 
primeiro estuda a formação do patriar
cado brasileiro, o segundo observa a 
sua desagregação. Depois, viria Or
dem e Progresso, sendo esta a famosa 
trilogia de Gilberto Freyre a ser tnl!J.s
formada em tetralogia, com a conclu
são de Jazigos e Covas Rasas, sobre 
ritos e sepultamentos de mortos no 
Brasil patriarcal,- explica Nery da 
Fonseca. 

A obra é muito vasta. Há alguns 
livros- como o Guia Prático, Históri
co e Sentimental da Cidade do Recife 
- escrito em ·1934, com ilustrações 
originais de Luis J ard.im, e que, segun
do o especialista, "foi o primeiro, no 
Brasil, feito especialmente para biblió
filos e o primeiro do gênero, no mundo, 
pois ninguém já havia escrito o roteiro 
também sentimental de alguma cida
de". Escrito logo após Casa Grande e 
Senzala, o livro teria um similar, em 
1939, com bicos de pena de Manuel 
Bandeira: Guia Prático, Histórico e 
Sentimental da Cidade de Olinda. Há 
toda uma obra paralela, de muita im
portáncia, mas que, esgotada, desapa
receu das livrarias, tomando-se desco
nhecida do grande público. Restam, 
nas prateleiras, obras esparsas, além 
do indispensável Casa Grande e Sen
zala. 

~ o caso, por exemplo, de Tempo 
Morto e Outros Tempos; Como e Por
que Sou e Não Sou Sociólogo; Prefá
cios Desgartados; Cartas do Próprio 
Punho sobre Pessoas e Coisas do Bra
sil e do Estrangeiro; Tempo de Apren
diz; Alhos e Bugalhos; Oh de Casa! 

Controvertido, foi ele quem em 1926 
lançou o Manifesto Regionalista, re
fletindo os ideais dos participantes do 
Congresso Regionalista - o primeiro 
do gênero, efetuado na América ~o Sul 
- e que, para alguns intelectuaiS nor
destinos foi mais importante do que a 
Semana ' de Arte Moderna, já que 
recusava a imitar o Modernismo e 
peu. Mas houve quem conside~ 
documento como um falso manife~to 
escrito em data posterior a 1926, 
plesmente para marcar a presença d 
autor de Sobrados e Mocambos co 
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que já fez: os livros 
~ublicacios, os quase 3 mil artigos assi·· 

revi!rt"Jl!! ,. inl'IHiiiLLt'u81fe 
_.;.iic.~i'-UU\0 t' 

lesqtuis:as Sociais. E mostra como ~s a 
~ .. resm1Alt:""'SíiDpiésmen

Gilberto Freyre, um brasileiro de 
lernambuc:o, que está fazendo 80 

Marx e as patrulhas 
ideológicas 

Para Gilberto Freyre, não foi fácil 
à risca o seu juramento de 

~ole!scente, de transformar-se, um 
"Foi uma opção herói· 

quixotesca". Hoje, ele diz com um 
orgulho, que é um dos poucos no 
que vive exclusivamente de di-

au1;ol'!lli.S de livros, conferências e 
que me caracteriza como 
que vive do que escreve". 

atividade, dedica quase todas 
manhãs, em sua ampla residência 
tradicional bairro de Apipucos. 

horário, o mestre não recebe 
não atende telefonemas. É, se
ele, uma forma antipática de 

•. cioJnaiJilento com o mundo, da qual 
abrir mão, "para não ser 

if•10Ca1110 para trás". 
de mostrar que não é 

viver única e exclusiva
"t'''"n•>n<> de escrever: "A 

de escritores brasileiros é 
~sti1;u1dla de embaixadores, diplo

altos funcionários em ativi
magistério. O que tem me 

nantecidO, é uma Série de recusas a 
tanto no Brasil como no 
essas recusas, fico fiel à 

escritor, e creio que inde-
ln.IIQeme de Governos, Partidos, uni
larlflaaaes, academias e até compro-

especiJiica melhor a que tipo de 
"Estou falando de 

àefinià:as ideologias. E uma des-
uu.1A.Li>""· Isto não signiJiica, no 

eu deixe de reconhecer 
uma das maiores inteligên

XIX, cuja obra perma
sob vários aspectos. Sabe

se deriva uma ideolo
sectária e intolerante. 

ideologia, desde jovem, venho 
independente. Isto 

í-,Jign.lllca, repito, que desconheça o 
pensamento e da critica so
se encontra em Marx". 

l""""'lluoo tenha começado pelas criti
Mestre de Apipucos a Marx, a 
-contra ele- dos intelectuais 

Mas as suas posições 
tarnbém têm sofrido conde

já chegou, certa vez, a 
AI-5 - como salvaguarda 

~~ária para proteger o pais de 
estran1geiras, interessadas em 

IU"'Giecza-Io e até mesmo a apoiar a 
imJPrelllSa. Isto decepcionou 

velhos companheiros, que 
~'"""''"'' quando candidato à reelei

a Câmara federal, na década 
símbolo da resistência demo
que deveria representar a mo
livre de Pernambuco, que 

curvou, mas sempre resistiu 
as forças, aos governos de 
policialesca". Artigos escri

nos JOrnais locais sobre o 

cionem as minhas atitudes". 
~~~sm~~iêlõi)eto~ 

então Pre~~~n~ ?~l!~~v~~P'i'll%'2, 
JPfi't~ntado aproximar-se do então 
Presidente Getúlio Vargas, para ser 
nomeado embaixador ou ministro. Um 
dos jornais populáres da época- Últi
ma Hora - chegou inclusive a denun
ciar o fato. Ele dá uma risada malicio
sa, ao lembrar-se da ocorrência, e ex
plica sem nenhuma mágoa: 

-"Muito ao contrário. Tenho sido 
cortejado por vários Governos e a to
dos me recusei a aceitar cargos. Mas 
você sabe, como jornalista, que os jor
nais brasileiros nem sempre primam 
pela mesma orientação. Na época, 
houve uma revista (faz questão de não 
citar qual) que publicou uma página 
sobre "fracassados". Nessa página, co
locou uma foto minha, dizendo que eu 
quis ser Embaixador em Londres, e 
não consegui. Mas o fato não e~ ver
dadeiro. 

Pluripartidarismo, abertura 
e salvaguardas 

Eleito deputado em 1946, atuando 
na Câmara Federal até 1950, Gilberto 
Freyre era considerado "a grande es
perança da esquerda aristocrática" 
(segundo Carlos Guilherme Mota, em 
A Ideologia da Cultura Brasileira). 
Anos depois, colaboraria com o siste
ma implantado no país l!m 1964, pres
tando ajuda à elaboração do prograiJila 
da Arena. No entanto, passados al
guns dias, daria uma entrevista a O 
Estado de S Paulo, na qual se notava 
certa desam11onia quanto à orientação 
que aconselhara ao Partido oficial e ao 
teor da reportagem publicada por 
aquele jornal. Mais tarde, em declara
ções prestadas à revista Veja (1972), 
afirmava ser "um homem perfeitamen
te identificado com o Governo, que
rendo apenas colaborar". 

Hoje justifica que, do jeito que aju: 
dou a Arena, faria o mesmo com outro 
Partido qualquer: " Não de, de modo 
algum, nenhuma solidariedade ao Go
ver_no rewesentado por este Partido. 
Fui consliltado para dar sugestões de 
caráter social à Arena, e assim o fiz. 
Teria dado sugestões da mesma espé
cie ao Partido de oposição, se tivesse 
recebido solicitação nesse sentido. De 
modo que as criticas de que sou um 
homem engajado ao Governo não têm 
base". Reconhece, no entanto, que as 
sugestões por ele dadas não foram 
postas em prática. "Indiretamente, 
talvez". 

- Mas elas se. anteciparam à atual 
preocupação dos quatro Partidos em 
formação no Brasil, de darem relevo a 
problemas sociais, como dignos de se 
constituírem em empenhos de Parti
dos políticos. A preocupação com o 
social chegou um pouco tarde, pois 
tendo tido o movimento de 1964 uma 
excelente oportunidade de tomar·pro
vidências de caráter social importan
te, inclusive em relação a problemas -
da terra e a dificuldades sociais liga
das à agricultura, preferiu, entretanto, 
concentrar-se na solução de proble
mas especificamente econômicos e po
líticos, iniciativa que, sem düvida, pre-

próprio trabalho em auena<~ uma s:nn
"'~ .... _... ~ "~~m-car o nvro 
de sua preferência: "Não é fácil a um 
pai que teve vários ftlhos dizer qual o 
de sua absoluta preferência. Com rela
ção aos meus livros, direi que conside
ro Casa-Grande e Seozala o mais ger
minal. OU seja, ele representa, entre os 
vários que tenho escrito, o génlllen, o 
livro provocador de outros livros". 
· E contesta algumas criticas de que 
a obra é uma visão burguesa da época 
açucareira, pois "todo livro é, em par
te, escrito de um ponto-de-vista condi
cionado pela personalidade e expe
riência pessoal do autor. Nota-se, en
tretanto, que um dos europeus que 
pode ser considerado como conhece
dor do Brasil, o suiço Blaise Cendras, 
destacou que nesse livro, pela primei
ra vez, um autor juntava a seus colabo
radores pessoas de sua própria classe e 
ex-escravos. Portanto, gente das sen
zalas, e não somente os sobreviventes 
das casas-grandes". 

"Creio que esta observação de CEm· 
dras responde por mim à critica de que 
o livro persegue tQda uma perspectiva 
aristocrática" Não seria necessário, 
no entanto, recorrer a especialistas 
estrangeiros para justificar seu ponto
de-vista. o antropólogo Darcy Ribeiro 
- um reconhecido intelectual de es
querda - também já reconheceu, em 
prefácio da edição venezuelana da 
obra mais conhecida do sociólogo per
nambucano, que foi através de Casa 
Grancie e Senzala que o povo entrou 
para a nossa História. 
· Para Gilberto Freyre; quanto à 
perspectiva aristocrática de Casa 
Grande e Senzala, "creio que a obra 
vem sensibilizando não só intelec
tuais, como Euclides da Cunha, como 
até mesmo o homem do povo. Disto é 
testemunha a iniciativa de uma gran
de escola de samba do Rio de Janeiro 
- a Mangueira - que já chegou a 
dedicar um de seus famosos desfiles à 
inspiração não só desse livro como 
também de Sobrados e Mocambos. 
Foi um memorável desfile, que mostra 
a receptividade espontaneamente po
pular em relação a minha obra". Os 
gilbertólogos mais ardorosos não es
quecem o fato de que, apesar de o 
sociólogo ter estudado cinco anos no 
exterior, preferiu não esquecer os valo
res populares de sua terra, a cozinha 
de seu povo, a linguagem, as crenças e 
costumes, dedicando uma tese à "vida 
social no Brasil no meado do século 
XIX", que seria a antecipação de Casa 
Grande e Senzala. 

Hoje, com 62 livros publicados; 85 
opüsculos (trabalhos com menos de 
100 páginas); 67 contribuições em 
obras coletivas nacionais e estrangei
ras; 160 prefácios dedicados a obras de 
outros autores; e cerca de 2 mil 500 
artigos publicados em vários jornais e 
revistas, Gilberto Freyre é, segundo 
um dos seus estudiosos, o Professor 
Edson Nery da Fonseca, "o autor da 
obra que reputo a maior da vida literá
ria brasileira. É maior, talvez, do que a 
de Monteiro Lobato, também muito 
extensa". 

Gilbertólogo - sempre disposto a 
defender com argumento, unhas e den
tes o Mestre de Apipucos - Nery da 
Fonseca contesta as criticas a Casa 
Grande e Senzala, e principalmente 

pioneiro do ]4'odemismo DO Nordeste. 
Mas em Pernambuco as opiniões dis
cordantes não têm grande repercus
são, e tanto é assim que o manifesto 
continua não apenas a ser considetado 
verdadeiro, como um importante d~ 
cumento sobre a cultura da região. 
Com uma vantagem - "a de não ter 
sido uma imitação passiva das moder
nices estrangeiras". E os seus 50 anos 
foram comemorados, em 1976, com 
publicações, festas e uma nostálgica 
ceia regional. 

Pois até mesmo o Manifesto Regi~ 
nalista está desaparecido das livra· 
rias. Conhecedor profundo da obra de 
Gilberto Freyre, Edson Nery da Fonse
ca chegou a fazer um plano de publica
ções a ser apresentado às editoras 
brasileiras. E destaca sempre que o 
sociólogo é um antiespeciallsta. E as
sim se considera o autor de Alhos e 
Bugalhos, ao ser indagado a respeito 
do que ele não escreveu ainda: 

- É dificil dizer sobre o que ainda 
não escrevi. Mas não sou forte nem em 
matemática nem em flsica. Na verda
de, sou um generalista. Evidentemen
te, na minha atividade de escritor, 
tenho sido antes um generalista do 
que um especialista fechado. Há pou
co, fez-se, nos Estados Unidos, uma 
grande sondagem sobre a situação cul
tural daquele país. Verificou-se que ele 
vinha sofrendo de excesso de especia
lismos e de escassez de generalisnios. 
Creio que minha opção pelos genera
lismos tem sido certa. O Brasil precisa 
de generalistas e não apenas de espe
cialistas. 

E acrescenta: " Daí porque me con
sidero mais um escritor, que me permi
te uma atividade generalista, do que 
cientista social, sociólogo ou antropó
logo, setores estes que foram minha 
especialização, graduação e pós
graduação". 

Gilberto fala muito. Está empolga
do com os 80 anos, com os quais não 
carrega nenhuma frustração, a não ser 
algumas de ordem afetiva, com uma 
amizade ou outra que falha. E pede 
que sua atividade de pintor não seja 
esquecida. Afinal, foi este o seu primei
ro meio de expressão, já que custou a 
ser alfabetizado, o que levou a sua avó 
ao túmulo, "pensando que tinha um 
neto débil mental". 

-A pintura, para mim, representa 
uma extensão de minha possível cria
tividade como escritor. Devo lembrar 
que fui pintor antes de aprender a ler e 
escrever. De modo que quando vim a 
ser alfabetizado, já era individuo que 
encontrava na pintura meio suficiente 
de expressão. Esse meio, tão forte no 
menino ou na criança que fui, voltou 
quando adulto, e dele não me afastei 
até hoje. 

As manhãs, tem dedicado à tarefa 
de escrever. Quando não está disposto 
a escrever, joga alegre com seus pin
céis. E quando não faz uma coisa nem 
outra? 

-Penso. Sou um escritor que pen
sa. A atividade de pensador é quase 
sempre silenciosa. E significa uma me
ditaçáo diária. 

Letfcio Lins • repón.r da Sucuroal da JOIIHAI. DO 
BRASIL em-Recife. 
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Barbosa Lima Sobrinho 

T ENHO o prazer de acentuar, 
no momento em que se regis
tra e se comemora o.,gs:tog~si
!!lº @iveysá!iQ de nascimento 

de Gilberto Freyre, o que se poderia 
classificar como a sua ~rnambucani-

1
~ Com uma diferença de idade, 
que era de 1,5% há 60 anos e hoje não 
chega a 0,4%, dece~ E@_jlleU 

::t <iesfi®.t, po~ valti de-testemunho J 
para a sualo_!!S8,J1!fa, uma vez que nos 

-:::j fo_L!!ada .em partuha a long!),vida<ie, 
que só não considero prêmio quando 
vejo a ausência de tantos velhos ami
gos com que contávamos. 

Q.--~ 'tJ, 

Gilberto Freyre: 
Vamireh Chacon 

Rectre sempre teve uma tradl
de ligações diretas com ~ 

e os Estados Unidos. 
a tomou pos-

~ . 
a provincia o mundo 

ESPECIAL 3 

larlloea Lima Sobrinho, da Amclemia llfolileita • 
u.-, ' colaDoraclor elo JORNAl. DO BRASIL 
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Gilberto:· ano 80 aos 80· anos 
Raimundo F aoro 

ou 
d~c~~~~~~~ 
uma hipótese, e porta que se em 
outra, com a saudade reclusa nas evo
cações da sala de visitas. 

111 Se o ~do ai está integro diante I 
"' do lln!sellE e do futuro, impenetrável 

e autônomo, nada mais conseqüente e 
-i lógico do que recwnp9-1o pa sua globa
l lidade. Nãoã globalidade do processo, 

do devir, do teJilpo gue se move e se 
projeta, ~....a do contirlonta 
perdido e subme~ artística Atântida 

O espelho das cartas de Gilberto Freyre 
]osué Montello 

u 



? • 

abrigada dos furacões ~s ~o
tóS, ~nsa a ação, para que, en

:::;j quan ~o_sonho não 
interrompa. O cerne lilo®tlco de sua 
obra estaria ar,-no prtmeiro esboço, 

_ f e,ntreJdsta imaginariamente, antes 
'1 que a ciência, então em flor, viesse em 

seu socorro: " nova técnica ou nova 

1 
combinação de métodos-.o antroQO
lqgico .E_aseado no psicológico, o histó
rico-sociãl aloQgado no sociológico -
para: a captação e a reYelação de um 
sól!iã1 tom Se conségtiil isto - são 
pãlãvras suas, na ingemüdlàQe de uma 

.::: / bela e atormentada juventude- terei· 
realizado façanha semelhante à de 
Santos Dumont.-Serei outro brasileiro 
in~ova t&Diêãdêiiõíiíiiio 
do homem sobre o~ue con
tinua fechado aos homens de ciência: 
o da análise e sobretudo re e ão do 
soe ue alcan am o 
assunto em sua totali e e mu . r 

por metodologistas como que assassi
nos. Anatômicos."(TM). -· dade essa globalidade 

tido ·ar e se com leta em 
'4si meSlba, na perspec v~ sempre.nca 

UmmiPta, de OJ!hed'D. ,xtrema-~ e F 
·::f se aparta da totalidade cta.JI!alética 

h!!geliano-ílíãrXIStã. repudiada:O.esde 
logo, quando alude à técnicas e combi-

~1 
nação de métodos, entre os quais se~~ 
dissolveria esse conceito maior d!_ ruo
S:Q.fia da praxis. A combinação de câ 

~ IlOl!ÇS múltillli>s, que se unem~ 
~o do passado, vincula-se ao empi
rismo, que~ ql!!!!Jflca e agrega 
os fatos, para compor, em quadro onde 

11 não falta o vóo histórico e o hálito 
UI ~co, uma totalidade composta de 

adições. A dimensão do movimento, 
não 

paradigma Larbaud -
mitologiza a globalidade, que, cap~da ::::t ~ a passo, vive fgra e acjalj da 
realidade, poética substância forrada 

. ..l de ciência. Outra é a percepção dialéti

..,-,_g:.. " Este mêSmo sistema escreve 
Marx no G~-como totalidade 

:::::} tem os 4ress;gstos e O..EJI Q.e
senvol\1ü%íent , no tido da totalida
de, consiste justamente no submeter a 
si tq@§. os e)ementos da socieade ou\ 
no criar para si os órgãos que ainda_ lhe 
faltam. Transforma-se ~W tntalidaíie 
histôrica. O desenvolvimento rumo a 
eStã totãlidade é UÚl momento do seu 
processo, de seu desenvolvimento. " O 
senso do processo, com a mobilida,àe..a. 

~ ele inerente, falta sempre que se conf~ 
re a~ uma dimensão limitada e 
lipúRôlâDd Barthes, na consa
gradora notà que dêdicou7à tradução 
francesa de Casa Grande & Senzala, 

::::..) evocou Michelet para compreender a 
~obra, evocação que está longe de ser 
1 gratuita ou não inten~ um e 

outro, em certõ momento, a história se 
etém, iln.Õi)ilizada pela bêleza unica 

ue .e ll'OU, em qua 
indefinível, a quadra c te e de· 
finitiva, qUando cessa o desenvolvi· 
mento e o processo. ' 

~ Há, em c~nância e em conver
-, ~ncia à igUal visão, outra mão, na 

' 
Recentemente, num livro de 

sqgros 10V1aiS, contõü Keri'é Mme o 
que se passóu com as 300 e mu11as 
cartas que Jean Paulhan, ainda 
moço, dirigiÚ a uma ãe suas ami
gas, Madame Henry. Encontrando
se com ela, já de cabelos Bs, 
P.ID!lhan gerguntou-lhê Õ ue ra 
de sua correspondência. 

- 9_ueime1-a - disse ela, tran-
qüilamente. · 

a dimensão excepcional do novo 
companheiro. A esses dois, poderia
mos acrescentar ainda Olívio Mon-

...,_... Monlello, 101110ncilla1 da At:ademia llfooileiro 
c1t Lltral, é colaborador ao JORNAL DO BRASIL . 

As pessoas segundo Gilberto Freyre 
, Do Presidente João Baptista Figuei- ; Pe Fe~lra: 'WãiJ conheço 

redo: "O que me, encanta é a sua bem". 
espontaneiâade. E o Jato de dizer f De Raimundo FaorQ: "Um dos maio- [ 
coj.sas. 9U,~ o político convencional J res intelectuais do Brasü de hoje)'. 

o dt:za... . . De Delfim Neto: "Uma rara inteligên-
e ~st~o de Athayde: "F,zcará na~ l eia não só de emf{:PJ)sj.a em ec_gpo
~tç,na mtelectual.do.Braszl como o ~~como de po ica. 

7f:Of4.-POr ·etEelência. do JIJJl!J&r- \De Dom I:.Iélder Câmara:. "Uma gran-
De L ' · Iná · d Sil Lula "C de vocaçã~, de ws c1o a va, o . : ~- seus-miíS de integr.fl].isti;L, que não 
fesso que tenho uma forje szmpatuz 1Jl'irece se sentzr bem nos limites do 
por ~le. Espero que con~m~ a exer- sacerdócio católico. Inteligente e sim-
cer liderança no setor smd:zcal e que pático" 
esta estimule outros lulas". Do : J ""' . 
De Florestan Fernandes: "Um projes- cacique unma: . 1. emÇ>. que seJa 
sor únw~rsitário dentre os melhores menos ,~le do que o mit~ utüiiado por 

1 do Brasü, 17UlS que sofre de sectaris-~ outros · 
~ jdeoláiiço". ~ Do Presidente Jimmy Carter: "Co-

( 

Fernando Henrique Cardoso: "Um nheço-o pessoalmente. :Já jantamos 
li. dos marxista.~ brrui,leiros, q.ue é mar- juntos. ·Recebi carta dele, convidan-
'f ,USta. sem deixar..Ji~avel- do-me para realizar conferências nos 
~úcido". Estados Unidos. Pessoa(mente simpá-

tico. Mas não me parece à altura da /· 
liderança de alcance mundial que es
tá sendo chamado a exercer, por cir
cunstâncias excepcionalíssimas". 
Do dyatollah Khomeiny: "Sem dúvi
da, uma voz a favor dei esptritualida
de e do misticismo de que o mundo de r 
hoje está sedento. Isso sem ãêsconhe
ce'f'nele um excesso na sua finalida
de, na sua maneira de interpretar o 
islamismo''". 
(De Gilberto Freyre: "Não sou conser
lvador e reacionário. Na verdade, sou 
anarquista construtivo". 
Da crítica brasileira: "Se eu fosse de-

~
ender da crítica brasileira, teria de 

me convencer de que sou um sujeito 
nteiramente insignificante". 

{ 
Da mulher: ~·o negro vai chegar à 
Presidência da República antes da 
mulher". 

L. L. 

tros obstáculos e também o retarda
mento que estaria implicito no que era, , 
inovador e que, COJD ps novas circUilS
t;ãncias,-envelheceu. AD ~tusiasmo · 
d.Q§_j11os..30 sueedeua re~os aiiõs 
60, na q\lllLse \du, algumas. v:.ezes, o 
·v~zo lêÕÍiÕclástico. Reivindicou-se, t~ 
uma vez que elas se configuraram gra-
çllêJ! literatura do tem@. o exame_Qas ' 
cwnadas eXPloradas e ~adas, 
com a abertura do leque em direção l 
aos movimentos de rebeldia, agora pa-
ra acentuar as contradições arredadas 
ou esvaziadas. Não se percebeu que, ,.... 
ii~estava ausente qualquer ~ 
e~uema conspiratório ou de sistemá
tjca riemoUção literáJ:Ia.ml pessoal. No 
~a-a uma imp11cita ~ to:::. 
menagem, uma das mais.J:OnAAIZ1'8do- ~ 
ra§ em todos os têmPQs. A obra iíãôfoi IP~..........,
refutada. o que seria hosSivel Se ela · 
ti V@ permanecido uma entre .!!!!,tas 
transfi~. Gil
be~erdade, ~e iiiii8 ~ontri
~ ..... na q~ sêintegrou, 
fazendo parte do seu ovimento e 
do al mitos. Forçosa-
mente - este é o ontribui-
çãoJie ta! portãncia-deyeria oco.r
~ CQiif ~IIUJO· a superação~~ 
~ana, a supt!raçao ·em 
~.que cõüSiStê em su
primir e conservai, emheçe§§ária ope- llllld:õ~ 
ração dialética. TI!!. 'iimeracão. ij>da
via, se detêve diante da arte, pela qual 
se plasma, como se observou, o tempo 
recuperado. 

Raimundo Fooro, ex-presidente do Ordem dos Advogo· 
dos do Brasil, é do Conselho Editorial do 
revisto Isto t 
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Gilberto Freyre 
Casamento espontâneo 

da Ciência com a Poesia. 
Uma vida 

CoJúmhia e Oxford 

I Gilberto estudou pintura 
com Teles Jgr. E fez o cur
so de Humáiiid des]iõ"'Põie
_gio Americano do Recife. Qn-
ge se bachareloJ! em 1917. 
sendo paraninfo Oliveira Li-

Antônio Carlos Vinaça 

l 
ma. Seu dijfu!rso de ôtãdõr l 
aaturma incorporou-se ao li- l 
vro ~ 'fradiW-

acharelou-se ~;~nelas IJ~2:::'"'~~~:!.....::::.:.:..=. 
litic.as e SQÇjªjs em Bay or 

e;Jn=~dee ![J~~~ Recife, sempre 
, em Nova Iorque, ond~oi 

uno de Boas. Gilberto nunca se desligou 
Terminado o ~_Dodo JJ.Qi· do Recife. Escreveu mesmo\ 

versitário em Colúmbia, Gil- um Guia do Recife, como es
berto deslocou-se para a Eu- creveu um Guia de Olinda . 

. ropa e, em Oxford, teve 'oca- Foi tlurante muitos anos~-

Visão senhorial do mundo · 

D 
EPOIS de 1967, parece ao ob
servador menos desatento aos 
caminhos da critica no Brasil, 
tornou-se possível o balanço 
da produção, a avaliação dos 

trabalhos de Gilberto Freyre-e quando 
nilo deYizl IOCr ntldft fácil antet! dessa épo
ca... O do tempo, as múltiplas 

de explicadores da cultura brasileira. 
Uma espécie de. caso-limite. 

... Essa geração, por assim dizer, carac
terizada não só pelo peso de sua erudição 
mas, sobretudc.; pelo estilo de manipula
ção das informações, oferece ao investiga
dor um materi!:tl rico e complexo, :se :se 

flanco ideológico. 

do Novo e até sofreu prisão, ensaio Nordeste, o trecho so- logia fundamental de Gilber-

l
bre a influência do negro na, to Freyre como_ História do 
infância do brasileiro, em Ca- Bras· -
sa Grande e Senzala, o capí- onteiro Lobato teve ra
tulo sob. re o ~rtuguês des- ~ ·o: "O Brasil futuro não vai 
~ na.,EtlÕpia, de Aven- ser o que os velhos histo~ 
tura e Rotina. dores disseram. Vai ser o que 
-~ em Quase Poesia, Gilberto Freyre disser. Gil
w>~Ust& em Dona Sinhá e o perto ê um dos gênios de pa
Filho Padre e O Outro Amor lheta mais rica e ilurninante 

que estas terras ainda produ-
. " 

Anl6nio Corloo Vil~. momo<ialilfa, • 
autor do O Nonz do Morto • O Anel, em. 

~ A edição franee" de F ... lngl""" tmduilrnm • trt
Casa Grande e Senzala, Mai-
tres.et Esclav~dução de ' 
"ij.oger BastjdJ<@ lifêtâcfr> 
de Lucién Fêbyre, já teve oito 
edições e foi apresentada co
mo livro da categoria de 
Guerra e Paz, de Tolstoi. 

GF no JB 
O regime., os Partidos., a política 

o 01.\t'. no entanto.Jlle parece. é que 
o uoverno e a naçao aLUI~ uma 
tal vitalidade - e os seus serviços 

São necessários novos métodos 
d~ representatlVJaaae a nm de que 
se alcance um melhor 

ca. O oll,\etivo out~ identifico 
sua tev~r.ç~.,_ . .. ..... -.. 



.. 

não devia ser nada ·fácil antes dessa épo
ca... o passar do tempo, as mú!-tip~ 
ocorrências sociais e políticas na Históna 
contemporânea da América Latina e no 
mundo (especialmente a ç~ do ultraco
lonialismo português na Africa), os entra
ves políticos e sociais com os quais a 
Sudene se deparou, a emergência de no
vas formas de organização do mundo do 
trabalho, como as ligas camponesas, 
acarretaram uma profunda revisão nas 
ciências sociais, que passaram a atacar 
vagarosamente as ideologias que se cons
tituíram a partir de uma categoria tão 
abstrata como a de homem brasileiro. O 
novo momento compeliu a uma abertura 

tf critica quenãofosse~ae 
duvid umJo o 
OJ,!.a destruição apressada e juvenil ... 

... O estudo da trajetória e dos vãrios 
impactos da obra de Gilberto Freyre so
bre os meios intelectuais assume grande 
importância por permitir a anãlise da 
cristalização de uma ideol~ com=
·de poder de difusão:j) deôL ji da ê3-
ra brasileira Sua postura se apresenta, 
·ela mesma, êõmo objeto de investigação 
estratégico: contém as ambições daq'tlilo 
que se poderia denominar uma geração 

un1 rico e compl"!xo, :se ~ 
4-f;entar~i.t',@-lQ__pelo flanco ideológico. 

Uma abordagem Slnnãria permite, desde 
logo, vislumbrar em seu comportamento 
intelectual - que também se traduz em 
nível político, possuindo enraizamento 
social e econômico - as expressões de 
um estamento dominante, embora em 
crise. Carrega. consigo um certo sentido 
de mando, as marcas da distinção e do 
prestígio, uma visão senhorial do mundo,. 
suavizada pelas condições gerais de vida 
criadas na esteira das transformações so
ciais e políticas com focô na crise de 1930. 

... A emergência, aliãs, de novas conste
' lações sociais nas camadas médias, viria 
.:fa revalorizar o tipo de produção desses 

estâíiiei'rtõ8.Um pouco de nobilitação pa
ra a burguesia, por assim dizer, de um 
lade; por outro, o ajustamento desses 
estamentos a uma sociedade de classes 
em formação. Onde o processo foi mais 
lento, como no Nordeste, dada a indus
trialização tardia, o canto foi mais longo, 
explicando ainda hoje o poder e prestígio 
do Senhor de Mello Freyre". 

C.2rloo Guilherme Mala, Ideologia 
da Cultura Brasileira (1933)-1974) 

Editota Álico, Sõo Poulo. 

Um humanista além da modernidade 

JoH Gulhermo Morquio<, 
Um humanista além da modernidade 

JORNAL DO BRASIL, Cod. 8., 5.1.1974 

SlO HOllan(lR 
NAL DO .LIU<>.UJ ..... 

1972: 
"Eu não estou em cor:tdi~ões 

sugerir a maneira de 
mada abertura ou 
go. Não sou nenhum que 
desconheça quantos operários e, 
principalmente, estudantes, foram 
explorados por agentes de ideolo
gias e de movimentos interessados 
na desagregação, não só do atual 
regime político brasileiro, como da 
própria organização social do pais. 

o o;'erno a a atJ.nl!!lrrun uma 
tal vitalidade - e os seus serviços 
de segurança um tal grau de efi
ciência - que já podemos, hoje, 
distinguir operários verdadeira
mente operários e estudantes ver
dadeiramente estudantes daqueles 
que, embuçados sob esses disfar
ces, vão ao extremo de servir de 
instrumento a ideologias e interes
ses estrangeiros contrários aos do 
Brasil e às nossas aspirações de 
desenvolvermos formas nacionais 
de convivência democrática. 

üe representativJdade a fim de que 
se alcance um melhor recrutamen
to de quadros na sociedade. 

Para isso, é necessário que se 
desenvolva no Brasil uma obra de 
educação através de métodos mais 
modernos de persuasão e de comu
nicação que importem numa cres
cente valorização do nome político, 
pois as novas formas de representa
ção que estão sendo procuradas 
pelo Brasil e outros países não im
portam, de modo algum, no despre
zo pelos políticos e pela ação poli ti-

Se o regime atual é de transição 
é que os seus re~ponsáveis estão 
inclinados a, logo que for oportuno, 
passar desse estado excepcional 
para outro de normalização da vida 
brasileira em seus aspectos políti
cos. A questão de oportunidade, 
entretanto, tem que ser seriamente 
considerada no interesse mais am
plamente nacional em dias de gran
de trepidação internacional como 
·os que atravessamos." 

Os militares, os tecnocratas, o Poder 
Do depoimento concedido a corrupção. OquefezcontraoLegis- nho. Não me parece certo falar-se xamente ditatorial que já funcio

Gervásio Campos e publicado !ativo que procurara amparar o de um militarismo brasileiro, sobre- nou no Brasil . 
JORNAL DO BRASIL a 15 de maio mesmo Senador, incorrendo em ge- tudo depois que a Escola Superior, Pois aos governos chefiados por 
de 1977: neralizada desaprovação popular chamada de Guerra, como que veio militares desde 1964 em vigor no 

"A tradição intervencionista, se- ao que ao brasileiro, gente do povo, reforçar nas Forças Armadas do pais não se pode atribuiruma siste
guida pelo Executivo, caracteriza- pareceu tendência do Parlamento Brasil aquela mentalidade nada mática ortodoxa ditatorial, tanto 
ria atos e atitudes dos Governos para se considerar casta intocável e caudilhesca, como a revelada por têm sido eles mistos: com tendên
pós-1964, o justificaria o que, em privilegiada. Caxias, de espirito eminentemente cias ditatoriais contrariadas, de 
alguns desses atos e dessas ativida- Essa tetldência é também carac- civil, por Deodoro, de modo algum dentro para fora, por pendores civi
des, vem ofendendo milindres teristica de tecnocratas quando apegado ao Poder, pelo próprio Flo- lizantes, legalizantes, normalizan-
"classicamente liberais ou c~ven- ocupantes de tais posições. A pro- riano, por Eurico Gaspar Dutra. tes. Mais do que isto: procurando-
cionalmente "democráticos . O pósito direi aqui me parecer exage- alguns dos Presidentes -valorizar 
que não significa não terem al rado o meu amigo, quase sempre O único a se revelar, @m cargo a arte civilmente política e a figura 
desses atos, passado o intervencio- admiravelmente arguto, ao mesmo civil, um tanto simplesmente mili- civil do político, através de um es
nísmo reclamado por circlinstân- tempo que equilibrado, no seu mo- tarista, terá sido aliás o bom brasi- forço, não só nem sempre bem cor
cias excepcionais, se transformado do de ser, oposicionista ao atual leiro Hermes da Fonseca. O civil respondido por políticos e por Par
em abuso do Poder Executivo, al- • Gov~o. Thales Ramalho, quando Getúlio Vargas seria o homem pú- tidos como nem sempre aproveita
guns, evidentemente, de todo evitá- considera e~overno, de "milita- blico mais inclinado ao caudilhis- dor dos melhores políticos: os Luis 
veis. Acentue-se porém, desse inter- res e tecnocratas" e, portanto, pou- mo do que qualquer militar, no Viana, por exemplo. 
vencionismo, constituir constante co representativo da Nação. Pare- . desempenho de alto cargo político Aproveitamento que visse corri
na política brasileira, quase sempre ce-rne tal pronunciamento inexato no Brasil. Mas ao próprio Getúlio ifndo a talvez excessiva presença 
aplaudida pelo brasileiro tipico, por quanto ao Presidente da República sempre parece ter repugnado tor- aos tecnocratas, puramente tecno
vezes contra atitudes menos {)bjeti- e quanto a vãrios- não direi todos nar-se de todo caudilho de casaca: cráticos, em carges mais políticos 
vas - e até menos éticas - do - seus Ministros e lideres parla- papel que às vezes desempenhou a do que têcnicos, como só que lidam 
Legislativo. O que pude ver de per- mentares e arenistas, entre os quais contragosto, talvez por pressão de com problemas de economia de de
to, no Rio, quando Presidente Gei- o Ministro das Relações Exteriores getulistas exploradores desse pai, senvolvimento· e de finanças em fa
se!, usando de poder excepcional, e o aa Educação e Cultura, este de nem sempre só de bons e gratos se em que tais problemas se tomam 
cassou os direitos políticos de um formação militar mas nem tecno- filhos pobres mas, também, alguns tão complexamente psicossociais e 
Senador da Repúb!Jca, acusado, crata, nem militarista: o caso tam- dos quais ministros e interventores político-sociais, além de econômi
com impressionantes provas, de bém do Senador Jarbas Passari- a serviço do único sistema ortodo- cos. financeiros ou tecnológicos." 

A crítica, a ignorâncil, o fanatismo 
Da entrevista co;cedida a Mary dade intelectual, a minha reação é cuja base é fundamentalmente a contrapondo ao fanatismo integra

Ventura e publicada no JORNAL de repulsa. Não acho que haja no ignorância. Temos uma geração lista. Todo medo de diálogo, de 
DO BRASIL a 8 de outubro de Brasil uma critica dominante neste tanto de professores quanto de es- debate e de critica que feche as 
1977: ou naquele sentido. Acho que esta- tudantes notavelmente ignorante. oportunidades de intercurso inte-

"Eu aceito a critica inteligente. mos sem crítica. Essa ignorância é o ambiente ideal lectuai gera o fanatismo. Daí não 
Quando é facciosa eu reajo violen- A causa? Estamos num periodo para gerar fanatismos ideológicos. haver critica. A verdadeira critica, 
tamente, mas, no meu intimo, não de ideologismos mais ou menos fa- Estamos numa revivescência da por natureza, está acima dos extre-
respondo. Mas, à falta de honesti- náticos, de um lado como do outro, época do fanatismo comunista se mismos ideológicos". · 

O negro, a mulher, o amor como cultura 
Da entrevista concedida a Jacin

to de Thormes e publicada no JOR
NAL DO BRASIL a 14 de abril de 
1979: 

"No Brasil deste momento exis
tem essas duas fantãsticas ~ I emergel11;es: Q.llelUO e_ a JDU,lller. Na 
qiiinllcá cteeitia1'Qilert'fansforma
ção social bras=ira já não se pode 
ignorar essas · · s. Daqui para 
frente as revolu - s serão u"'""""u" 
antecipáâos se ~áo con~ a 

I mulher e o negro. 'Aültima, por 
si'l'rã[igilorõU o negro e a mulher, 
porque sendo um movimento mili-
tar não possuia influentes generais 
negros ou do sexo feminino. E as
sim foi basicamente insensível à 
massa que forma a maioria da po
pulação. A população dos ex-
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'~'VA~O _fiÁ AC/IO H·lJ~1f/1JVA' 
.> 

~5~ivl Ji71 USTR/1 CÕE~~ç;~~ 

O 
sociólogo Gilberto Freyre, 
77 anos, considera difícil 
para um autor reconhecer 
ele próprio os méritos do 

seu trabalho, mas acredita que influiu 
na formação da. opinião.públíca brasi
leira e àté criou uma nova atitude em 
relação à presença africana no Bra
sil, "tão desdenhada, ignorada e ne
gada por muitos". 

- Também creio que venho con
tribuindo para que o brasileiro não 
se envergonhe, quando de sua origem 
portuguesa, dessa sua origem. Nem de 
sua morenidade maior ou menor, mes
mo quando mais marcada pelo san-

_, 

gue africano, nem do fato de ser o 
Brasil país situado no trópico. Creio 
ter influenciado decisivamente para o 
reconhecimento pelos brasileiros dos 
valores de uma ecologia tropical e das 
vantagens do éurotropicalismo. Con
tribuí para a tropicalização e oraliza
ção da língua ·literária do Brasil, para 
seu abrasileiramento e não apenas 
para. modernização, objeto dos exage
ros dos modernistas de São Paulo
Rio. 

Gilberto Freyre considera o Bra
sil "desviado do seu rumo nacional 
quando se transformou em República, 
e copiou os Estados Unidos". Para ele, 

"a Monarquia brasileira já represen
tava urna adaptação do Brasil à sua 
ecologia tropical''. 

- A República prejudicou essa 
adaptação no essencial sem nos favo
recer sob outros aspectos como saúde 
pública e urbanização, por exemplo. 

O sociólogo pernambucano quer 
assim explicar que "não há manobra 
h urnana em que frustrações não se 
entrelacem com realizações, e o pro
cesso brasileiro não é exceção". Mas 
ele mesmo não se considera respon
savel por tais frustrações ou desvios. 
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Sobre as etnias 
brasileiras 

Brasil não rem minorias élin1· ·o cas de expressão política ou de 
significação el~itoral. Não há 
aqui, como existe nos Esta~os 

Unidos um voto negro; ou um voto ru· 
deu; o~ o voto italiano, ou o voto japo
nês. Na política brasileira projeta-se es· . 

..:::j se magnífico J>rasileirismo que v~nho ca-t 
~racterizando como metarraça. N~jllOS 

nem um conglomerado de etnias,. n_em 
s€ru.wLuma. etn!.!Lou uma raça br~1ra. 
So....ill2-S..J!Dla.nlãtam_ça. O brasileiro t~~co 
.:._ crescentemente moreno em vano.s 
graus de morenidade, mas não todo ele 
moreno- não se identifica, nem se apre
senta, atualmente, como desc~ente ?U 

~-como componente desta ou daquela etnia. 
___.,-------..._, 

dentre as 

for a sua cor ou sua origem étnica, o 
·-rf ~brasileiro se identl!!ca como~ brasi1~1r~. h"' 

Os que descendem de neg_ro? sao br_as~lel- ,. 
ros: quando muito, braslleiros~tlVa-

=l mente negros, e não, como nos EStad?s 
Unidos substantivamente negros. lü.Q. 
existe 'um negrõ~rte dos 
demais brasileij;.O~. Não existindo tal bra
sííelll'O,não há no Brasil grup~ se 

;:/ comporte política ou eleitoraLmente con
fo~ 

Compreende-se que, por esse e ou-

1 
tros brasileirismos, o Brasil, co~o-\t 
tênciá emergente'' da aracwrizacã? dQ 
pr~ nr K1·ssin er seja ]Wl.e.Jado }"' 
em meios estrangeHos, · havendo quem, 

~Jnessés me10s, queira cçrtar~ _asas. t" 
Pois, imagine-se um~n~ia _que, a. 
condições clássicas de potê~JJa, Junte~ a 

7 van>tagem de ser metarraç1al e de n.ao <!:

:ter de lidar com problem~;to 
~(a.g~tre_QL. wup~entffii ~e _yar~as fll 
ori_K~:IDcas)l@ ~acl~-w 

I
~ paz soc~decorr. de uw.a sl-

~ tuação assim ·etarra 1al hega a . ser 
-f para um conjunto nac10 a um equ1v~ 

lente de energia nuclear ontra a q a 
não podem prevalecer pressões do ex .
rior contra nações empenhadas em d~-
sen~olver suas próprias insttt_uiç_õ~s poll

_, ticas e suas próprias f~rll:l~ocJa~de'l::: 
- convi venCia e s · nu e n- r 

volviJilen o. 

Sobre a política 
'' l i' • " eco oo·tca o 

:::( E M termos ~ló~icos, eu defini· 
~aneira brasileira de fa.· 

.:f zer política c~mo ecológica: 

Isto é, a~ão ~~ d~ac~rdo 
com &ituações, tradições, pe~1vas, 

.J m~es, car~rísticas ps_jçOSS.QCia.iS 
1 bras·ileiras. Isto sem t o t a 1 repu·j'b 
di~as - ~l~- r 
las - clássicas da mesma açao: a poUt~
__... que nos liga pelo nosso malS 

,RUTIVO 
arnpos Gomes 

Uma sociedade crescente- noutros países teriam política brasileira, que o Conse-
'J. mente solidária, com vocação até revoluções . s~n-l\ lho Estadual de Cultura editará 

1

. 
f'-" para potência, capaz de resolver grentas e esmo guerras c1v1s. em comemor-ação aos seus 77 

seus conflitos - políticos, eco- E:cemplos: a maneira por que, r anos de idade~ Neste depoimen
nômicos e sociais - pacificamen- entre nós, se fez a Abolição; a to elij;!linha s~~ontbs-de-vis· f 
te e que desenvolve s~pró· maneira p r que ~e substituiu a t~so re a soc1e ade rasileira, 

4p~odelos, absorvenao os.t- M . · I R ' bl' da Monarquia à Revolução de 
• ..,----- t onarq pe a epu 1ca; a ma- M. · d 1· ., ui i~mo~_que ,tem .c~p1aao no ex~~- . _ ~sua mane1ra e ser, po I· 

U r1or. Esta e a v1sao que o soc1o· nena P?r ue se fez a separaça? hcamente falando; diz que na 
logo Gilberto Freyre tem do Bra· d_a lgreaa stado. Essas manet• união da Arena e do MDB está 
sii-Potência Emergefl!e. Para ele, ras -, di · eyre - consideradas uma saída para discussão dos 
esse quadro psicossocial e socio- \ atra~es .,j as con~tantes ou sul problemas políticos da atualida-
lógico é "um equivalente de /I c~n~•. ~ e~pnmem um. as- de e critica os inteleduais jo-
energia nuclear, contra o qual pec.to stg . 1f1cahv~mente pstco- ~vens! principalm~te- que "pre-~ 
não podem prevalecer pressões soc1al do <aráter nacional brasi ferem as idéias já reduzidas a 
do exterior". lei ro mingau ou papa tdeológica, ou 

- Assim o Brasil tem atra- Gilb o Freyre está prepa- ás sínteses apresentadas~ro· 
-\ vessado crises, além de _eolíti~s, rando uma série de ensaios sobre gramas de televisão: outra espé- lk 
~ político-sociais e po.lític~onô· a forma;.! e desempenho da cie de comida já mastigada"; Ir 

Sobre 
bipartidarismo 
e pluralismo · 

N
ÃO considero a questão <lo.. bi· \.-. 
partidarismo ou de pluripar- I~ 
tidª.rismo, no Brasil, con_@_çiQ
nada pela formação ,sociocul- r

tural brasilei.rª. Afirma o Sr Gilberte 

~l ~1~:~~7~:ii~~~~l~ll 
c .!11..Uillill na di ·eção o..!!._orientação dqs iJ 
d~nais. 

Creio idealmente desejável a parti-
:::! cipação, nesse jogo de relações entre go• 

vernantes políiicos e g_overn_Mo;;, de sin• 
dicij{íS dâS indiistrias, do comércio, da. 
l:!gricul~ura, de trabalhadores, e profis-

~sionai;_ da inteligm:ciâ'Jruer-adulta. qu~r F 
I ~1 e também as Igrejas. Seria €Ss~ 

'1- uma mais dinamica e mais re2resentati-
va. expressã& Õe pluralismo do que a que 

f
séfizesse apenas atraves dos Partidos po
líticos - três ou mais, em vez de dois. ~ 

Quand·o, há dois anos, umt ~~~ 
.:::f li'!!J,P.a., verdadeira, revelou o fa o e re

presentar o MDB parte nada ins_!gnifi. 
cante da opinião br~ mterrogado 
~por JÕ·riráhstas politiCos, representantes 

de alguns dos principais jornais do país, 
sugeri uma imediata a.proxima~ão do 
Parti'do goverms.ta com o opostcwnista, 
desde -que amBõs democratJcos e lnteres-

.:j.sados, cada um a seu modo, ·na ~~ 

~~
basicamente democrátic~ de problema:;; 
nacionais e na defesa dos máximos inte
resses brasileiros. Também sugeri a pre
sença;J)õr iniciativa do Presidente da 
Re:públicá, de representantes do Partido 
oposÍClOnJ&ta.~~têriõ;J>lWtidpando, 
madõ d<>s goverms·tâs, das responsabilir

::fdades de ~o de coisas !J.aciona~. 
C~não faltavam algumas razões 

"'/para assim opinar. O Brasil, já era então 
.,.-i de prever, estava próximo de uma aguda 

cfiSeêconômfca, propícia a €XI!loraçges 
' parte de elementos"! antidemocrá-

entre ou Õs - is-
:~~~~~~~~~~= 

a con 1orça.s 
l1P.ml1'~''''u·"'"·" se unir.em ~o

--:fmocão de uma ainda incomJ?leta de.mo.-
'"'\ efacia br el.l'a. - del_leroo nun~~t=' 

fu uro a _g~ comJ2letà _Q\Ll;lerf~l~ -
cuja relativa comple.mentação se fizesse 
através da. elaboração de um mOdelo 

4 brasileiro para o qual o Partido Õj)õ.Sício.
niStãcoriitribuí~e. Esforço em conjunto 

J que deveria ser ~ossível acele·m· 
-'~SQ..-- ..-

~0bre ~ -!:T-! , _ 

de radicalização 
J 
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Sobre a política 
"ecológica" 

:::f E~~os ~lógico~, ~u defint
il."ia a. maneira brasilerra. de fa-

~ zer política co .... mo e~ica: 
Isto é, a~o~~ d~ac~rdo 

com situações, tr~. pe~I~a~, 
~s, car~rísticas p~ossgc1a:s 

zj br'ãsileiras. Isto sem t o t ~ 1 .repu- ,
di~as - f~nas e ~ao foun~- lf 
las _ clássicas da mesma açao: a pollt~
'Cã:que nos liga pelo nosso ~o ma~ 

""-1 os~sjvarnente hist~o, ao sistem~ ~cl
dental de cultura científico-humamstiCa. _ 

""'I N~sen_!;ido há_exemplos: \"" 
o Brasil pode ~e~_co],liado o pa;rla

mentárismo inglês qu~o_!_J!las 
~I nãõ deixoude abrasileirá-l.<p Ao copiar, V::: 

proclamada a República, out~el?, t"' 
o do presidencialismo dos Esta~m

.::fd~ que se seguiu, cedo pro
~ou, da parte de alguns políticos brasi- ~~· 

::::!leiros mais objetivos, um repúdi~·ia I 
- absoluta daquele model:Q. E com esse re-

pil(!to, tentativas de reformulação _..do 
~ exótico, parte das quais inspirada pela 
:d v~lios~ e;x,,periência brasileiramen,~- f 
- l n~·qw.ca. 

:1- Não foi por acaso que a ReruíbJ,ica...Ele 
U\ 89 deSQ.rentdendo-se da ideologia. ~iti- ~ 
J ~oxa, tão ~f~~nte nos s~ co- \\ 

meços, passou a utilizar, ao lado de su
Ji gestões polittcas estadunidenses, o "saber 
l/ de experiência feito" de barões,~n

cí:ê"Se consel~iros ·do ImpéOQ.: o Barão 

I dê'Lucena, o Visconde de Cabo Frio, os 
.conselheiros Rodrigues Alves, Rosa e SiJ
va, Gonçalves Ferreira, Afonso Pena, 
Ruy Barbosa, João Alfredo, Luís V·iana, 
o Ba.rão do Rio Branco e o 1deolog1-

)>! <-cwnente mona1•quista Joaquim Nabuco. 

Verificou-se, assim, uma desintoxicação 
=/ do que haviª-Jle.J!lais -E_ão brasiJ_eiro nes

se modelo estadunidense. Por outro lado, 
::f a superação do radica~mo republicano 

por uma sábia aceitação e uma pragmá
tica utiUzação do que se oonsid-arou -

.::f podemos dizer hoje- ter sido~~
mente valioso na experiência monárgui-
cado :BrãsrL - -

=1 Vem sendo da. .maneira brasileira M 
fazer política a büScâ da conciliação de 

::fdifer.enças e de ajustâmen~ con,'!!rá-f 
=:l r~ Qu'cl.Jl'to aos componentes ;psicológi-

cos IPI'edomi!Ilantes nyma _,p..Qlilica- som~ 

b~leka que cor~espolllds. à sue~- ' 
te miscigena5!o - tão crescente que so-

::::t mos, repita-se,Jl~ metarril&.i\ - ele.s 
;podem ser apresentados como :rav.Oirável$ 
ao desenvolvimento do Brasil como uma. 

~soc.iedalde c·rescentemente solidálrta.. Pois 
=i é IP1'1'11.cipallmente no_ sentido II!sicossocial 

que o ~ra~~no 
~ 1f 0~ de J~O<Iles, ou de smo, é tão nm.~- ln 

4 lerro como o descendente de europeu .ou ~ 
ameríndio. 

O sociólogo Gilberto Freyre se autodefine: 

"Idealmente, teoricamente, e no momento, platonicamente, confesso-me anarquista 

,.,~ construtivo: dos que desejam de governos executivos só o necessário à coordenaç~ão 
I 

de atividades criativas dentre as várias que constituem a vida ativa e a constante f 
histórico social projetada para o futuro. A ele se deve juntar, para 

--------
0 anarquismo-construtivo, o máximo possível de expressão das mesmas atividades, 

através de sindicatos, cooperativas, associações, igTejas". 

,.,--,.n.nt.r1nu1s.se. Esforço em conjunto 
.J_que deveria ser quaatG-poss~
J!Q--

Sobr-9 a .f:%.: ~_ 

de ,-adicalização 

ser os ou-
-ltros, uma presença difere!lllte entre aa 
-lm~s_s~c~ad~n~_gionais. Diferen- / 

te pelo seu modo de Vtr-se constituindo 
em Nação extra-européia,_s.<nn caracte
rísticos novos, acrescentados aos clássi!

-., • ._,:tCIJs ou abrasileirando-os - o abraslle.ira.
~o regime monarqmco, por exe.!!!-P~· 

.:::r Isto, graças, quer à arte política de 'f= 
pens.adoreSé ao mesmo tempo políticos 

d- José Bonifácio e Joaquim Nabyco~por 
·-rexemplo - quer a própria capacidade do 

l
'j br~ileirp de assimJ!.aL.IDQdelos ~sic~s 
U e renaya-los. Que o diga o poder mode

rador, Teformulado pela monarquia bra.
cl sileíra. Que o diga, no setor da economia, 

a invençao braS1Ietra, quàSe a e ]!.l.do ~n
-"fti_glá~a. valorizacão do café: inven

cão brasileira tão adotãda por outras 
.fiaçõeS e cujaOrlginaliaade, como solu
ção brasileira para crises .econômicas, 
creio ter sido o primeiro a salientar. 

.::f de caráter 
ecl>llUIHH~:u. de 

ao 
Na_ç_ão, 

J.(eUS, : res-r 
Vlõféncia tropical, . . por 
meios convencionahnente classtcos, te-

_4 riam resultado em soluções artificiais ou 
I falsas. Desde a proclamação da Repúbli-

ca começou a dominar em nossa política, 
da parte de políticos abstraJ;amente inte
lectuais do ttpo do aliás insigne Ruy Bar
Q.a.sí!-,1 excessiv.o_ ~ara copiarmos fS
mode os estaduniden.ses, embora essas 
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O GLOBO 

O. escritor Gilberto Freyre - que acaba 
de P~blicar Tempo M tros Tempos 
·- nao se cons1dera "radicalmen e a •co
muni~t~" nem radicalmente an •marxista". 
Cont.ra!•o a todos os 1smos, coloca-se, com 
re~urofunda , entre os admiradores 
de Karl Marx, pensador e crítico social, como 
se coloca, também estritiva ente, entre os 

,f admiradores de Freud . 

. . Ele diz que são aceitáveis algumas 
cnflcas ao sistema sócio-econômico cha
mado ~apitalismo, formuladas pelo autor de 
O C?p't.al, mas opõe-se ao que chama os 

lt~~os e as s rbu
r~rac1as dlr!Qen~s dos países comunistas. 

Ele é, provavelmente, o brasileiro mais 
doutoradCL.D.a-Pais e. no exterior e trouxe 
pa!a . o Brasil .os dois mais l~port.antes 
P[em1o!> cu1tura1s com que o Brasil foi dis
tinguido: O Prêmio Aspen, que é o corres
po_nd~nte ao Nobel dos Estados Unidos; e 

0 
Prem1o la Madonnina, da Itália, de litera
tura. 

GILBER 

DOMINGO 

FREYRE 
o homem 

,.., 

~-~tle Aao 
tolera os 
"ismos" 

Neste longo depoimento 
prestado no Recife ao escritor Renato 
Carneiro Campos- e que O GLOBO 
publica com exclusividade- Gilberto 
(de Mello) Freyre defende "u':l. 
modelo próprio mais-que-poiJtJco de 
democracia" para o Bras i I, E defende 
a oposição como um organismo de 
colaboração, "desde que seja 
democrática e sem penetrações anti
democráticas." 



d anos, a uma forma monárquica, também ~asi!eirada, de 
organização política, que corrigiu, entre n s, pela~ão )< 
unificadora, aqueles excessos de poder patriarcal - o 

-.f representado pelos bons e brasileirissjmos senhores de . 
. -==+ casas-grandes d ·rias re iões: da do açúcar, da do café, Y. 

7' 'X da ga o, a do ouro. Poder patriarcal que podEmãíios ter 
..J levádo a exéessõs de descentralização como que política. A iíl 

~Í esses dolsexcessos - tralizador e o descentralizador 11' 
-· ;.I - cada u sua maneira, or.i!_.!Hil ora pr~4. 1c1a, ao de

IIUI s~nvolvimentQõ_o -Bi'ãsil como democ\acja pol_iti~a, 'iQ!Il..2.. 

\
lll d~çcr.ac1a soc1al e como democracia econom1ca, vem 
\1 correspondendo uma vontaae popular com outro poder 

político que se tem manifestado entre nós através de 
movimentos, de agitações, de insubmissões com relaç!o 

..;J àqueles dois poderes. Desses cho ues entre os 1rês é que 
ve!JJ emergiiJSO a tendência ara armar-se no Brasil uma 

. déiTlocracTa 12.<?1itiqa ao lado de uma democracia_~nômica 
"' ' e tendo por base um lastro, que não nos em faltado, de 

democracia social, favoreclefa por uma mobilidade vertical 
e, pôr oulrá, horizontal, muito características de U!Jla dj-

::-1 nàmica nacional brasileira. ·- -

P. - O poder político no Brasil deve ser crescente-. 
mente centralizado? 

-::.; R. - Precisaf"!}OS combinar da melh9r maneira _Qra-
.::::f s~- o brasileiro, tanto quanto o inglês, tem o aênio do 1= 

_..>,1 "compromisso" - eni nossa vida, em noss~ põiftica, em 
~ . nossa administração, cent'fã:Tízãcão com des'CenTFãlização. 

Segundo Karthlen Govels, no excelente ensaio que eu 
~ quisera fossêiido por todo oovo braSTle1ro preÕcUpado com 

os destinos do seu pais, "The Crisis of the Nation-State", a 
I tendência no mundo moderno é no sentido de uma desceo- -

trãlização de controles de deixe maior liberdade-de expres- 1 
l!ãõ1i"Sprovincias e conseqüentemente - idéia de nosso l 

' 11 " 1 ; 
? ) 

t. ; .~~ r I . i 
""'·.~ ...... ' .. 

:~ ; 

com sua 
orientação política, promova no interesse, ou na defesa, da 

.-f_ Nação brasileira. Teríamos assim uma área de entendimen
.,-to entre os mais capazes líderes poiTticos Õo Pa1s: os 
. ~ "governistas" e os "oposicionistas", todo~ad.Qs de 

ullJa~opvicção democrática comu1n, isto é, superior às suas 
divergências intrademocráticas. Assim estaríamos mais 

.::.l bem ~elhad_Q,§_llilra reaJizar a grande tarefa que, desde 
1964, os õrãsileiros - líderes políticos, líderes agrários, 
lideres oper~· · , .• urbanistas, cientistas socia~s, jovens, es

Y- tudantes, e, · c ro, os homens comuns CUJO bom-senso 
-::\ deve ser semp siderado- estãs>~fíados a cumprir 
·- para o Brasil e para o mundo que nos observa (por vezes 

sem nos compr-eender os desígnios revolucior'iários). Esta 

~\ 
tarefa é desenvolver o nosso r · rio ti o mais-que- ..Q!Ltico ·I 

\ 

~o qua a democra 1zação de Instituições I 
propriamente políticas ~e ins- J= 
tituições econômicas e sociais em áreas ainda necessi
tadas dessa democratização. 

P. - ~ "anticomunlsta radical"? Por quê? 
R. - Você me pergunta se sou "anticomunista ra-

l
. d_j.ç.a.L.', o "radical" parecendo significar obceca~uma 

- lúria ou mesmo um ódio yj.olen.to. Não creio que tal defi- • .. 
:.:::{ niçã__q_se ajuSte ao que sou, venho sendo e tudo indica quelll • 

conlinuarei a ser com relãção a qualquer ismo. Inclusive onll 
nismo ou o Marxismo. De Marx me parecem per

feitamente aceitáveis algumas críticas ao sistema sóc io
\.econôm i co chamado capitalismo. Também sugestões para 
reformas sociais. Coloco-me, com restrições profundas, 
entre os admiradores de Karl Marx, p,sador crítico social, 
do mesmo modo que me situo, igualmente com restrições, 
entre os de . E creio, com~ uns dos i::;.. 

, no gênio de Marx, a l 
compreender e lmaglnar süperou a 

iteralmente científíca, de que tanto se fala. Com essa 
capacidade, pode-se co ue Marx não se tornado 
numca .um 

~~~~~~~~~~n~ã~o~u~m~m~a:r~x~i~st~a~.~m~a~s~U~IT\~~~ó~sd-'~ 
. m.2@_a, com udes e idé ias mu ito diferentes daq uelas 

• que se con-stituíram nesse marxismo congelado. Seu co
munismo seria diferente daqu;re a que os congeiTstas ligam 
o seu nome, num evidente abu~ A ·séy1sto exato, como .~ 
estou certo de que é, compreende-se-;"'ão mesmo tem po, 
minha admiração por marx, e por algumas de suas idé ias e 
atitudes, e o fato de rejeitar nessas Idéias e nas tentativas 
de sua aplicação, quer à Europa de hoje, quer, principal-

• mente, a nações não-européias dÓ século XX, e não do XIX, 
como o Brasil, o que, nas mesmas idéias e atitudes de 
Marx, tem que ser considerado datado, superado, g~.!_q_~ 
até aprodrecido. - ., 

P. - De modo que não deve ser classificado como 
"radicalmente anticomun ista" ou radicalmente anti marxis
ta? 
<!:>:~ R. - Por observadores idôneos e de boa fé, não, pois 

..;.,f não sou nenhu~ a esse respeito. Tais observa-
dores terão que considerar nas minhas atitudes e nos meus 
pontos de vista, aspectos que, sem chegarem nunca hoje, 
nem terem chegado em qualquer época, à adesão a esses 
ísmos, são, e têm sido, áreas de compreensão do que neles 
me parece, até certo ponto, ainda válido. Sobretudo em sua 

-~ rítica ao antigo e hoje "á uase · · nte Ca italismo or-
odoxo. e e se po erá aproveitar o que se .mantem vaI o, 

se bem compreendido. Mas essa compreensão, por vezes 
até simpática, de minha parte, sempre acompal'iliada de 
repulsa ao que vem sendo a Hca ão sim lis e f ática 
dos mesmos ísmos a situa ões concretas, sob a forma. 

)' aparentemente mística de "Red - do Prole ariãão", 
mas, n a verãa e, atravéS de maci OS tO . rismOS O I• 

cialescos, em benef'lcio de super urocracias dirigentes e 
'bãse õe constantes violências e de um sistes· · ~· por 
vezes, sangUinário - repita-se - .J).Q.!icialis!!!Q E claro (lua 
com essa espécie de interpretaÇão de Comun1 e de 
Marxismo não posso, de modo algum, concordar, parecen
do-me que, quando assim praticados e assim total1tános . 

4 tais ísmos têm se mostrado de,.todo semelhantes a Fase;~: 
mos e a Nazismos. Creio que em face de tenta! 1vas de_

10 

.:.f tração destes ismos, nações de voe~ dem~1108 • 

elas d itas..Cornun que , 
a ~po i s de invad~adõ{i"õi'lnlnonas a serv!_çg...de 
e ~u aiQ.uer ~a-Js.nws. /smos tão contrários ás nossas 
:adições mais válidas e às nossas mais . evidentes aspi

• rações sociais de caráter nacjooal e de sentido humano, al
E gumas das quais rarvéz coincidam com ideais democra
e ticamente socializantes. Como vê, minha atitude e minhas 

idéias a respeito do assunto são muito diferentes das que 
. me são atribuídas por certa imprensa no Brasil e até no es
. trangeiro. No estrangeiro, certa vez, o respeitável Le Fígaro, 

.:! de Paris - vejam só , Le Figaro! - apresentou-me como 
-\"reacionário" ao contrâno de um perfeito homem de van-

guarda como Sua Excelência Don Hélder Câmara. 
( P. - A que atribui o que julga empenho de certa im-

..fpreosa nacional ou estrangeira em deformar suas idéias e. 
-.atitudes? . 

R. - A atuação, através dessa imprensa e de outros 
... (meios, dQ §Oyjetismo a fin_p.i!-se de expressão ortodoxa do 

Comunismo e do Marxismo, quando, dentro da Rússia, o 
• queexiste já é uma mistura d- cialismo e ca italismo b 
~ uma sistematica totalitária icien e e · ta. Tal so
~ vlettsTTTO"i mu1 ~do. Tem, talvez, hoje, o 
~ me~F'fÍÇO de..JL~teligência internacional . Sabe o que 

pensam nos vários pa1ses lhdlvJduos ou grupos influentes 
ou capazes de influir sobre a mocidade, as élites, o povo 
desses países, quer se ança e dos se Malraux 
quer do Brasil o o Equador ou do araguai e dos equi
valentes latino-ar:óericanos de Malraux frMceses. Desses 
v· fTos Malraux, ou q_uase- Malraux-:G'õnsJderados nas suas 
varias influências, é preciso - pensa com- Inteira razão o 
atuanl.fl. soWtismo - que, através de revistas, jornais e 
~ões a seu serviço guastf sempre dissimulado, se 

'.çleem ao público imagens defoníiãdas: "reacionários·;, 
, "superados", "comprometidos · - s estabele-

_ _ .:...._e_c_ad_en_~ . sto o que acontece. Por que o quase 1~ 

silêncio de certa Imprensa em rno do grande Mal ux, em 
contraste com a algazarra ue se em vo t tr ? 
Por que essa mesma imprensa tanto silenciou a respeito de 
_ex-Comunistas como John Dos Passos e Edmund Wilson 
enquantCJViveram e tanfo silencia a respeito deles após sua 
morte2 E o que se passa com relação aos Malraux e aos 
~~~s1nger ~e ta~vez menor irtiportância universal do que o 
f~ o f rances e e o norte-americano, porém capazes de in
fluir so_bre publ icas de países também atualmente de menor 
lmportancia política, sob vários aspectos, do que a França 

I 
e os Estados Unidos. ordem que os subsoviéticos re
cebem d~ seus orientadores e · · 1arem sobr es, 
em JOrna lª-'.. re~J~O!.!_ li~s ou._Ee defor
mar:m s_uas _!_magen~~sflgurarem suas idéias, ãrem 

1. 0QÇ9~ confusas, ou inexatas, de strcrs-a:ti!udes. 
. ~- De quan1to" datam suas preocupações "quase-

poht•cas"? 
R. - Os problemas sociais, aj_ém de b.ra~s. 

~uma,no§.. s~mpre me têm preocupado quase politicamen-

te. Os meus li ~~sto~b~r~e~a~~~~~~~~~?;.~~~~ 

desde jo 
enfrentando perigos até de v que a mocidade univer
sitária de Pernambuco consagrou como seu candidato à 
Constituinte de 46 e a Deputado Federal, não fui constitu in
te e deputado federal por escolha de partido político e sim 
escolhido pela mocidade da minha terra. Como Deputado, 
pelo menos uma iniciativa de importância social consegui 

::::\ que vingasse: a criação, no País, de um Instituto de Pes
qlJfS""as SocJals, que tão pioneira atividage desenvolveria. \"" 

"4'P1oneira e exemplar, graças aos seus pesquisadores, tem 
h~são mundial que o torna uma origina
lidade brasileira quase da mesma categoria de Manguinhos 
e de Butant.ã. 

P. - ~certo que tem sido convidado para altos postos 
por Presidentes e por organismos internacionais? 

R. - Logo depois do golpe de 37, Getúlio Vargas con
vidou-me para o que chamou "alto posto no governo", 

Jsegundo seu secretário Mauro Freitas, o Ministérj_o qa 
~!;d•Jca~ Recusei, alegando que me comprometera com a 
candidatura de José América. Getúlio muito caracteris-

=f ticamente me disse que este fora tambérnSeu candidato. 
F~acentuou- "o nosso candidato". Não devia haver 
impedimento para que eu aceitasse tal posto. Eu, porém, 
insisti na recusa. Anos depois, Getúlio comunicou-me por 

l 
Lourival Fontes que desejava que ~u fosse Embaixador em 
Londres. 

(Continua na página 2) 

ACABCCOMO 
CHUVIS 
NOSCU 
TCLCVISDR . 
MELHORE MIL VÊZES À SUA 
RECEPÇÃO INSTALANDO VOCÊ 
MESMO NA SUA ANTENA EXTERNA 
O REFORÇADOR DE SINAIS CATV 
4T10AC PARA TV E FM. 

Eficiência comprovada em TV ou FM 
nos loca.is · de sinais fracos. Elimina 
chuviscos, ruidos e outros problemas 
em regi ões de recepção dificil. 

Preços espec10JS poro revendedores, 
videotécnicos e ontenistos, 



2 Domingo, 22.6.1975 

(Continuação da página 1) 

A lgum tempo após, estive quase Em
baixador em Lisboa, por escolha 

- sua. Num e noutro casQ, surgiram 
Impedimentos que teriam sido contor
nados se eu desejasse realmente OCUJ:<ar 

' 1 tais erribaixadas. Não desejava. ~ 
minha designação pãra Embaixador em 
Londres dizem-me l"ér influído sobre 

.:::;J Getúlio a estima ou 9 apres;o _gue teriam 
,__ por mim Ingleses notá'iels como Sir Staf

ford Cripps , líder e pensàdor Trabalhista, 
Lord Shawcriss, Lord Franks, vários mes
tres de Oxford e de Londres, o Reitor Asa 
Brlggs da Universidade de Sussex (que me 

d doutoraria f!.Q. Palácio Real de Brighton). Éb: 
possível que também tivesse influído r 

Y.. '-/ so.bre .ele o que já s~ssurrava. ~obre os · 
pnme1ros passos para o gue VJna a ser. .• r 'Ir. minha canonização britânica. por motivo~lll 

~ /
c.@Yrals com o titulo d\LõoP7ii'iã ~ir, 

·. da~ tão ..r!'lramente a estrangeiros. flecor-
' r de-se que pouco tempo antes do suicídio, 

Gãfúlfo convocou-me por telefone, estan
do eu no Re::ife, para um encontro ime
diato no Catete. Atendi ao apelo. Encon
trei-o como nunca triste, confirmando o 
meu diagnóstico, em livro publicado em 
inglês em 1944, de que ele era , ao con-1.J l_!áriQ. da ~~-~g~oflc_ia\ L um Introvertido e 

] ~t.urno. Disse-me que desejava 
realizar a R~m~rja de que o Brasil 

:::=:::::: necessítavá e qu~;eria seu orientador 
.:::::::::- como uma espécie de .§Uoerministro. Tan

to que trabalharia com ele no Catete: "Tua 
mesa será aquela" - disse-me então, 
apontando-me para um bureau junto ao 

~ seu. Pedi~ Getúlio tempo gru;a.responder 
ao seu apelo. Mas sabia que oão poderi~ 
atendê-lo. Getúlio não dispunha de poder 

...J para Iniciativa de tamanha porjg . Nem 
poderia dar-me -a "carta branca" que 
prometia. 

r~~en!!.._e .n_2!~ 
I J J ' ,.. an~-r?co~da 

- convite insistente - que me 
' fez Castello Branco, logo após assumir a 

Presidência em 1964, para Ministro da 

11 Educação e Cultura. Resgistra a minha 

~ \ recusa e o desapontamento de Castello. 

Registra também - baseado em carta 
minha escrita a ele. Viana, por solicitação 

i 
. ..... ? 

·ternaclonal e polltlca brasileira. Também, 
a pedido, escrevi para Science and Socie
ty, re..Ylê..ta marxista-comunista, de Nova 
York, um artigo com idéias talvez novas 
sobre Ortega. Pelo gosto da revista mar
xista, minha colaboração teriã continuado. 
Uma coisa devo ainda recordar em ligação 

êj com as ~er.osas consagras;ões da parte 
de ~ià[lgeiros de gue tenho sido alvo: 
dessas consagras;ões tem sido sempre 

iJSe'im! o Brasil pelos seus embaix'adores 
u por mensagens _ilils ~tes, 
inistros, presidentes de Academias, de 

Institutos e de Universidades. Foi assim 
quando fui distinguido com o Prêmio As
pen, em solenidade a que o Presidente dos 
Estados Un idos enviou como seu repre
sentante especial um Embaixador de 
carreira que leu expressiva mensagem 
presidencial. Assim, quando a França me 
distinguiu c~m o seminário de notabili
~des e..uro~éi~ durante uma semana, 
no Castelo e e , dedicaram sua aten-

~ç~o ás minhas Idéias, aos meus trab.alhos, 
WJne!Js:mêfõ:Qfui: auséncía completa do 

(

Embaixador do Brasil, convidado para as
sistir a .tal homenagem a~siLeiro 
considerado da categoria de Toyr:;oee e 
Reideggec._ outros assim consagrados. 

.Assim quando a Sorbonne me consagrou 
.:::tum dos seus doutores máximos: completa 

..:: r ausência do Embaixador do Brasil que 
deveria ter se sentado ao lado dos Pre
sidentes do Senado, da Câmara, do Tri
bunal, da Academia Francesa, do Instituto 
de França, todos presentes. Assim quando 
a Universidade inglesa de Sussex me 
honrou e sobretudo honrou o Brasil após 
meu doutoramento, com grande banquete, 
no Palácio Real de Brighton, presidido por 
Lord Fulton e presentes qua~ro antigos 
Em baixadores da Grã-Bretanha no Brasil, 
a lém de Lord Shawcress e de outras 
eminentes personalidades britânicas como 

~ o notável Professor Sargan t: comp leta 
ausência do Embaixador do Brasil que 

,!!;.:~·:.:..'.'.·· ·"~ 

minha casa em Aplpucos. Có 
~.J!Odas as reuniões daquela S 
- , mando notas e pedindo esc a 

A essas reuniões estiveram pr entes os 
.;:fiid~relvin · -ões de 

parte da gente de trabalh o di zona ca
navieira, o então Governador Pernam
buco, o Padre Melo, lider Cat lico rural 
usineiros, plantadores de C4oa, agrô: 
nomos! químicos, junto com !bciólogos, 
antropologos, economistas. Fc uma das 

__JexcelenJ-~ iniciativas de cará\(r 1n ter-re-
1 1acionista ou i lsci linar tor-

nado pio aquel Quem 
deseje saber por que Caste l 
foi avante em sua Idéia de 
bem poderia ter outro nom 
'reforma agrária", que leia o 
respeito no referido livro, · 
Governo Gaste/lo Branco. 

P. - Considera extinto 
Movimento Regionalista, Tr:lld il• •n• 
a seu modo Modernista de 
dos líderes, talvez o principal, 
20? Tinha caráter político? 

R. - Como movimento 
-~ slm.~o. Como re,)er:icJIJsã,lu.ab.(e 

O GLOBO 

$ 
DOMINGO 

Do espírito ensaístico 
"Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insípido, como 

lhe restaurar o sabor? Para nada mais serve senão para, 
lançado fora, ser pisado pelos homens." 
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,F Alvaro Mendes ·.:.~·:,; 

O esplrlto ensalstlco - Inconfundível com o 
gênero literário "ensaio". embora o seu motor
pode insinuar-se por toda parte. Faz-se pressen
tir, só nas entrelinhas é certo. na crónica de 
jornal. na estridência do texto de propaganda, na 
Inflexão às vezes involuntária do locutor, na 
demora da imagem no vídeo - chegando a 
perturbar. enriquecendo, o sono do mais tran
qüilo mortal. 

Humilde e altivo, é ele que suspende, na 
conversa cotidiana, a entrega fácil à opinião 
mais conveniente. acorde prematuro. Onde 
surge a dúvida e a sua companheira quase 
Inseparável, a critica, ai floresce o esplrito 
ensaístíco, velada afirmação do nosso discordar 
da circunstãncia, coisas do mundo. 

Há que ter cuidado, porém: se ele aflora de 
maneira embrionária em todas as manifestaÇões 
do comportamento, quando esse comportamen
to apresenta um índice de desacordo , é alvo 
também de muitos perigos. O mais belo exemplo 
de encarnação do espírito ensaistico - ensair 
quer dizer tentar. palavra ambígua como poucas 
-foi Sócrates. ímpeci'!vel cidadfio ateniense que 
não escreveu uma linha mas levou terrivelmente 
a sério o seu destino de filósofo, tomando cicuta 
em vez de mel por não acreditar nos deuses da 
cidade. Isso foi há milhares de anos. para quê 
lembrar? 

O espírito ensalstlco é promotor.do diálogo 
(substantivo tão gasto mas que ainda significa: 
fala Etntre duas ou mais pessoas, colóquio), e 
limpidamente contra o seu oposto monólogo, de 

·parceria ou sem ela. 

Na tarefa ae fazer com que as pessoas 
desacre.ditem. de arrancá-las ao sono dogmático 
- opõe-se em tudo ao fervor apostólico -
recusa combater. em terreno minado. com as 
armas da filoso fia tradicional (argumentos e 
conclusões em formação) que sabe pesadas. 
pouco eficazes Por natureza. é hostil a todo tipo 
de. gloriola interesseira . A cada proclamaçào 
latente ou explícita de onipotência. responde 
com o futuro e o ponto de interrogação: "Será?" 

No caso de se manifestar por escrito, o 
espírito ensaístico não despreza recursos que os 
serlosos consideram marg!nais: paródia. frag
mento. aforismo . ambigüidade. E a pesada 
ironia também 

·' 

contra 'a positividade, sendo hostil ao positivis
mo. Não repudia dogmaticamente tudo o que 
existe. Não se põe sistematicamente contra a 
técnica, a lógica, a razão, bodes expiatórios da 
nossa divisão Interior, sedenta de' soluções 
mágicas . Talvez em certos momentos tenha que 
ser, como recurso provisÓrio. Consumado tático, 
conhecedor das probaÔilidades, sabe que a 
recusa a levar em conta métodos e aquisições da 
técnica, da razão, da lógica, é torná-los mais 
fortes em outras mãos, no que eles têm de pior, 
porta aberta para a mentalidade que, em nome 
do "puro humano", do "vital", conduz ao Irra
cionalismo pleno. Então: o espírito ensaístico 
vive também da lógica sem se deixar absorver 
por ela, da técÇlica sem ser técnico, da razão sem 
ser puramente racional. Todas as coisas podem 
ser meios a serviço do bem comum - bem 
maior. Sabe que existe mais espiritualldade no 
corpo a corpo com a dura matéria do que nos mil 
simbolismos angélicos, luvas brancas, touca de 
incenso. revestimento de púrpura Ilusória ou 
real. 

O espírito ensaístico é Irritante, chama a si o 
dever de indisciplinar. desagradar. Se o diálogo 
deslisa para a conivência, ele deixa de estar ali. 
Se a idéia agrada 'i todos, é Indício de que o sal 
perdeu o sabor. Solvente das falsas harmonias, 
vive da petulância e morre aa coação. 

Além de petulante, é bom aluno da escola 
do fingimento. Finge que não sabe contar os pés 
dos versos, recusar a vanguarda, rejeitando-a 
mesmo em nome do experimental, se a lntul 
porta-voz da ortodoxia. Refuta o passadísmo 
acadêmico, labora em permanente esplrlto de 
má-fé. 

Se metodicamente exercido por quem tiver o 
prazer de refletir sobre o curso do mundo, como 
se manifestará? Falando talvez das coisas mi
núsculas para que poucos atentam: uma.capa de 
livro tão feia. o filme em que a aparente plenitude 
sensorial seja máscara de repressão maior. Leva 
a sério a palavra dita "brincando" e glosada 
··inocentemente" numa reunião social, "agra
dável", frase-feita por onde o preconceito se 
infiltra: "amanhã é dia de branco", significando 
quase o contrário, não é? 

Em estado de permanente vigilla, se viaja, 
vê. Arvores e flores sem dúvida, e também, 
criticamente, casebres muito pobres, campo 
estéri l ressequido, pessoas perdidas..§c;:h::;a~ta~d~a~s!--..!1--.. 
na Imensidão deserta, amarelada verde. Por quê? 
Também anota o desastre na rodovia Inaugurada 
antes do tempo, estrada ainda manchada de 
vermelho, feiúra de bairro poluído. Por quê? 
Anota os gestos ridículos da etiqueta congelada, 
instrumento de dominação outrora, hoje pura 

A ~uperf'lcle - mas só à superfíc ie - , a 
uma v1sao do mundo ele prefere "pontos de vista 
sobre o mundo". por mais operativos. Aqui 
poderá surgir um escolho· na medida em que 
pela funcionalidade, lhe agrade c fragmentário, ~ 
parcial. o ataque de viés - o espírito ensaistico 
pode confundir-se com esse parcial, tomando a 
parte pelo todo E seduzido pelo fascínio da 
impotência. deusa moderna, esquecer aquela 

1 ma1s profunda. da totalidade. Outro perigo ain-
4 Lobos, f1J2].!.. como co-aut o!i do da· fragmentário despertar a nostalgia da ordem. 

anestesia, conservando, em cristais e prata, 
velhíssimas torres de marfim. Também se 
espanta com os rituais "corretos" e "incorretos" 
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ao seu que não poderi~ 
atendê-lo. Getúlio não dispunha de poder 

· para Iniciativa de tamanha porte. Nem 
poderia dar-me -a "carta branca" que 
prometia. 

r~~ente e notá_yel O GollBLil.D 
I ~M 13lho r~corda 

lte - ~nvlte insistente - que me 
Castel!o Branco, logo apÓs assumir a 

Presidência em 1964, para Ministro da 
li Educação e Cultura. Resglstra a minha 

.:of \ sa e o desapontamento de Castello. 

Registra também - baseado em carta 
minha escrita a ele. Viana, por solicitação 

sua - conversa de Castello comigo em 

\,

que se exprimiu d~o a realizar um~ 
reforma agrária no Nordeste, baseado em 
sugestoes de trabalhos meus. Decisão que 

' não viria a concretizar-se. Devo também 
recordar que o Presidente Castello Branco, 
sempre desejoso de minha colaboração 
dentro do possível - ele demasiadamente 

'""fiegalista, eu construtivamente revolu-

1

. c]inãrlo ~ nirríha ldê[a [õ" giíã:devesse sér 
_1 b movimen !õae 64 - qfereceu-me a Em
''1 baixada do Br~m Paris junto à UNES-

CO. Convite que também recusei. ~ 
') \ s~ meu o record d.e recusas a altos con
• vites brasileiros e estrangeiros. Entre os 
~ e~ge1ros, para professor, primeiro do 
.., Yale, depois de Harvartl. Devo entretanto 

lembrar que dua,s vezes representei - uma 
::j no GovernQ...DJ.11ra, outra no Governo Cas

tellotrfãiieo - o Brasil, como seu dele
~Assembléia Geral das Nações 
Unidas, na primeira vez tendo sido o dis
curso por mim proferido, de acordo com o 

·ltamarati, que levou a Assembléia a decidir 
ajuda aos países em desenvolvimen-

glesa de Sussex me 
honrou e sobretudo honrou o Brasil após 
meu doutoramento, com grande banquete, 
no Palácio Real de Brlghton, presidido por 
Lord Fulton e presentes quatro antigos 
Embaixadores da Grã-Bretanha no Brasil, 
além de Lord Shawcress e de outras 
eminentes personalidades britânicas como 
o notável Professor Sargant: completa 
ausência do Embaixador do Srasll que 

pretendeu se fazer representar, cometendo 
'"1 estranha gafte, por um segundo secre

tariõ. Assim quando a tradicional Univer
sidade alemã de Munster llJ.El doutorou pela 
sua Faculdade de Direito, presentes -

. Igualmente meu foi o pronunciamento 1· 
na Constituinte ~~eira dé 64, concilian-
do com a prota,ão quase neo-soclaTIStã'-ªP 
trabalbo humano a consagracão evlden
t;;ente neoc~italista da livre emmesij. 

'i::::{ acontecimento excepcional - novli Mag
nifiCõS Reitores de toãa a Alemanha. 
Ausência completa do também convidado 
Embaixador do Brasil na Alemanha na
queles dias. O mesmo aconteceria em 

.::fsalamanca. Os a re os de que tenho 
sido alyo da parte de di I a as e de 
governos brasileiros em face da a ívidade 
íníelectual que venho desenvolvendo no 

·estrangeiro , fazendo, quase sempre só, 
por minha conta e sem auxílio de qualquer 
espécie da parte do Brasil, qiplom~
tural a favor do mesmo Brãmí."Nãoteni 

·'8100 Só oêssãsêiiíidades: também de par
te considerável da imprensa nacional. 

Por incumbência do Ministro Gustavo 
Capanema desempenhei missões de 
política cultural em Portugal e no Rio da 
Prata. Saliente-se, porem, que as minhas 

muitas viagens a países da Europa e da 

América têm sido a convite de seus gover

nos, de unlvers.jdad~ como a de C~m
bla, a So~. Coimbra, S~ca. 
Harvard, Pnnceton, Sussex, Munster e 
OlJtl'ãs, pai'ãileiãs p~ coíilãlêrícias, 'i p·rofessar ou conduzir cursos e ~ber 

, . graus de Doutor Honoris Cau.s.t sendo 
1//f l( hoje,~, o brasileir? mais d?uto
\~t rado no Pa1s e no estrangeiro . Tambem a 

convite de Institutos, seminários de 
academ las ãêCjêj;cjas_ou cíêã'rres. Con
vitesque sendo, ou tendo sido, a um in
dividuo, por méritos generosamente .. es
t~esse-lndlviduo tudo tem .leito 
para projetar sobre o Brasil as honras com 
que vem sendo individual ou pessoalmente 

..,., distinguido. Apraz-me sa!.i.e.ntar o fato de 
ter trazido parão Brasil os dois mais im
portantes prêmios culturais com que o 
nosso pais foi até hoje distinguido: o 
~~~ que é o Nobel dos Estados 
Unicfc5'5, nomeu caso concedido ao mesmo 
tempo - coisa raríssima - ao "filósofo,J' 
ao cientisiá soêtar e ao escritor criado
ramente literários" e o Prêmio La Madon
nina, da Itália, de Literatura, tendo sido 
precedido por Grahan Grefl_ne e sucedido 
por êalvador Daji. O'evo, também,· repetir 
que tenho falado (conferências) na BBC de 
Londres e colaborado em vários jornais e 

!
revistas da Europa e da América como o 
TJ.!!:JJJ~ de Londres, D.ioqeoe~ de Paris, La 
Nactón, de Buenos Aires, Táe âmedt;an 

1 ~e Foreign Affai!E:_ Nesta importan-
1 tiS'sírtl~ rev1sta, a pedido, mais de uma vez 

tenho publicado ensaios sobre política in· --

Quando houve no Castelo de Cerisy o já 
~ referido e exc~cionalíssimo seminário em 

torno da~idé_ias, dos meus mé
~ çjência~Homem, ãa minha 
rTteratura, uma revista do Riõnóticiou que 
houvera em Cerisy uma "noite folclórica 

-t brasileira". ~_ando me 
foi conferido o Prêmio Aspen por ·~cep
clonais méritouomo Filósofo, Cientista 
Sdc1â' e R~or literári.O:', importante jor
nãf o 10 noticiou em quatro ou cinco 
linhas que um brasileiro havia sido pre
miado por "estudos históricos". A mesma 
deformação da realidade quando fui dis-
tinguido pela Rainha Elizabeth 11 com um 
titulo de nobreza que homenageou em 
mim o possível escritor, intelectual, pen
sador. 

P. - 1': certo que o Presidente Castello 
Branco, no início do seu governo, pensou 
em realizar uma "Reforma Agrária" Ins
pirado e baseado em idéias suas? 

..::f R. - ....G.e.r.t!L.ComQ__já lhe referi, con-
firmei o fato em carta que escrevi ao meu 
querido amigo Luis Viana Filho, em res
posta ao seu pedido de um depoimento 
sobre minhas relações com aquele ilustre 
brasileiro. Essa carta minha vem em gran-

;;:{d~,Ea~te transcrita no fíVrõtrGoverno "tas
te o rarléo, ··da mesmo Luis Viana F1lho. 
Recordei a Viana a importância da Semana 

::f que, pQf su,.estão do socjólogo B~n.a~o 
Came.i+o Campos, dentro do meu cnteno 
de inter-relacionalismo , o Instituto Joaquim 
Nab.u.c.o da..Eesq11isas saCiãsõromoveu no 
Recife. Castello Branco era então Coman
dante do IV Exército e freqüentador da 

~~,~~"m'~I:~J/1 
"Arqui

pélago" musical. Convld para a 
parte coreográfica Serge Lifar, que já se 
prontificara produzir COflsigo um 
"Ba llet" brasileiro. Isto ém um jantar que 

~ 
nos reuniu em Nova York. Estou certo de 

Jque a idéia Nação-ReglãQ como expres
são do Brasil, não estava fora do plano do 
Roberto Rosselini de produzir um grande 
filme épico, Casa-Grande & Senzala. Fal-
tou-lhe apoio brasileiro. Esse filme con
cretizaria uma sugestão de Ald9us~ Huxley, 

. .dg_.rl}esmo livro bra~ileiro que, 
amo Alfred Meti'ãUx, c onsiderava único 

nas literaturas suas conhecidas . R~( 
se mais que o exceleflle teatrólogo que e~ 
:J~Asd.cad&_ Autor de Os Ossos do 

-4-Barao, não hesita em conlessar~re
éêõrão Influência de Idéias do Movimento 
do Recife e, que o crítico de arte Robert 
Smith Identificou essa Influência na pin

õrtTnarl como a poderia te7'Taen-
cado em Lula Cardoso Ayres e em Fran

cisco Brennand, tendo confessado aber
tamente tê-la recebido o mais completo 
dosmodernos renovadores da arquitetura 
brasileira que foi Henrique Mindlin e 
notando-se sua repercussão, sob a f a d Ji' 
ecologismo ou de defesa.:.de valore;~.J.Il- ~ 
~íonais e tradicionais brasi~~e da 
neCeSSTaade do seu estudo, em vários 
pensadores e cientistas sociais, em ci
neastas, em escritores, especialistas em 
jardinagem, em paisagismo, em medicina, 
em artistas e em cientistas de outras artes 
e ciências. Inclusive no que alguns cha
mem ciência e eu prefiro chamar..2La .srte. 
_9..[a......J.ilosofia política, nas ld~ias, por 
exemplo, de dever o Brasil desenvolver 
uma política à base de uma maior soli
dariedade entre as nações tropicais. Prin
cipalmente entre as que formam um mun-
do hispano - no sentido de ibérico -
tropical. '-!.!!l-lúcido crítico argentino, em,-. 
artigo na revista Politica, de Caracas, con
sidera essa idéia brasileira a mais Impor
tante, de sentido político que já apareceu 
no mundo hispãn i co. E,sm livrQ espe
cializado, o internacionalista brasileiro, 
Profess or Mário Pessoa, é de....Q>)inião ter 
emergido do Recife e dá conti nÚação do v~· 
seu Moyimento Regionalista, TradjciQ- Ji 
~ seu modo, Modernista, um novo 
sent1do do que, em moderna política inter
nacional , deve-se entender por "trans
naclonal" . A essa idéia política de quem se 
considera um continuador - outros 
poderão dizer o mesmo de si próprio -
daquele Movimento, se juntam as mais 
recentes, de "morenidade" e de "melar
raça " ou "além - raça" , segundo as quais 
o-BTasi~ras -... 

nações e.m s~.erar . as noçoes para quase, J'\1 
todos nos a are e "raça" oj 

e 1n.1 oras de condlcões humanas. Quan·. 
tl)a 1ôe1a da solidariedade pan:tiispánical 
e, ao mesmo tempo, pan-t ropicaJ capaz 
de ser o la r ecol · · e ~a -
solid · e uase olitica desenvolva-o I 
num dos meus p~óximos livros: 0 Brasil j::: 
entre os Outros Htspanos . 1': livro que deve 
aparecer logo apos o agora Publicado 
T';mpo Morto . m ue inicia 
uma""'S'efl'e d~óriaS: inclusive " 
a~ de minhas~da quase r 
políticas. s 

·~--- -: · ~u'':'~ rur narureza. é hostil a todo ti pÓ 
de. glonola 1nt~resseira. A cada proclamaçao 
latente ou expilcJta de onipotência, responde 
com o futuro e o ponto de interrogação: "Será?" 
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livro tao feia: o filme em que a aparente plenitude 
sen~onal Seja máscara de repressão maior. Leva 
~. seno a palavra dita "brincando" e glosada 
lnoc.7ntemente" numa reunião social, "agra

davel ' frase-feita por onde o preconceito se 
lnflitra: "amanhã é dia de branco" significa d 

. No caso de se manifestar por escrito o 
esplnto ensalstico não despreza recursos que' os 
serlosos consideram marginais: paródia Ira _ 
menta . aforismo. ambiQüidade. E a pesadga 
1ron1a também 

quase o contrário, não é? ' n ° 
Em estado de permanente vigília, 18 viaja 

vê . Arvores e flores sem dúvida, • ' 
A superfície - mas '6 à superfície - a 

uma visiio do mundo ele prefere "pontos de vl;ta 
sobre. o mundo" . por mais operativos. Aqui 
podera surg1r um escolho na medida em que. 
pela funcionalidade, lhe agrade c fragmentàrlo, o 
parcial. o ataque de viés - o espírito ensaistico 
pode confundir-se com esse paJeia!, tomando a 
parte pelo todo E seduzido pelo fascínio da 
impotência. deusa moderna, esquecer aquela 
mais profunda, da totalidade. Outro perigo ain
da· fragmentário despertar a nostalgia da ordem. 
E preciso cuidado para não confundir a ordem 
verdadeira com a das coisas estaticamente 
amar~adas num feixe, num fásclo. "A harmonia 
oculta é preferível á harmonia aparente", contava 
um grego antigo. O espírito ensaistico não é 

cn!lcamente, casebrft multo 

na 
Tambtm 
antes do tempo, 
vermelho, felura da bairro 
Anota os gestos ridículos da etiqueta COrwlilil 
lnstrum~nto de dominação outrora, 
anes.tesJa, conservando, em cristais e Prata, 
velh1sslmas torres de marfim. Também se 
espanta com os rituais "corretos" e "incorretos'' 
do esta~-à:mesa cultural: estilos homogenel· 
zados, h1glenlcos, autores bem, os não destoan
tes, "deve" e "haver" da etiqueta espiritual. 

' 
O espírito ensa!stico tem outro nome ainda 

mais singelo: espírito livre, heterodoxia. 

O mundo dos olhos 
Júlio Barata 

Maria da Trindade Rebouças era seu nome. 
Cega de nascença. Foi minha aluna, num curso 
de filosofia. Era alegre, expansiva, desinibida. A 
gente adivinhava que, por trás dos óculos 
escuros, um mundo de sol existia, ardente como 
seu coração de jovem, povoado de fé e de 
esperança. Tão desinibida, tão expansiva, tão 
alegre, que, um dia, me animei a conversar com 
ela sobre a cegueira e os problemas que lhe 
trazia. aquela deficiência física. Comecei por lhe 
perguntar como é que ela imagi nava as corés, ela 
que nunca poderia saber o colorido de um 
objeto. A resposta foi espontânea e simples: "O 
vermelho é auente e parece um toque de clarim . 
O verde e o azul são mornos e lembram música 
de flauta. Já o cinza é frio, o branco é gelado e 
correspor.dem ao som do vi oi in o." 

Problemas, por ser destituída do sentido da 
vista? Não, Maria não tinha problemas. Assim 
como transferia as cores do espetro para uma 
pauta pessoal de sons e temperaturas, habitava 
também, em sua fantasia de moça, um palácio 
Interior, que era todo luz, todo claridade. Sentia, 
na alma iluminada, a presença de Deus, rezava 
com devoção singela e amava todas as coisas da 
vida, que para ela se desfazia.m sempre em 
perfumes, em harpejos e em contornos, so
noros, cativantes, macios, como se tudo hou
ves$e sido feito de propósito para aqueles que 
não podem ver. 

Maria casou-se . disseram-me, com um 
cego , teve f i lhos normais, dotados de visão, e 
continua feliz, tranqüila professora de um 
instituto de cegos. Foi ela quem me revelou o 
misterioso universo dos irmãos de Homero e de 
Milton1 dos que nunca possuíram ou então 
perderam um dia a felicidade de olhar e de ver. 

O mundo dos olhos, esse me foi revelado 
agora, com a leitura de um livro , escrito por um 
dos papas brasileiros da oftalmologia, o profes
sor Sylvio Abreu Fialho. Mais uma vez, confir
mou-se uma tradição de nossa literatura, que é a 
de ter, entre os médicos, excelentes escritores. 
O autor de "O mundo dos olhos " é um deles e 
pode figurar , com honra, ao lado de Aloysio de 
Castro, de Silva Mello, oe Afrânio Peixoto, de 
Jooé Leme Lopes. 

O mais admirável , na obra, é a paciência de 
quem a preparou para que fosse, como é e vai 
ser, em nossa língua, a mais completa e fas
Cinante enciclopédia literária sobre os olhos 
h~m.a~os. Só mesmo um oculista, sensível às 
mmuc1as e ás delicadezas da máquina foto
gráfica, com que o Criador nos brindou, teria 
coragem e arte para colecionar, arrumar e exibir 
aos leitores todos os capítulos, páginas e linhas 

de prosadores e poetas, brasileiros e portu
gueses, em que aparecem os olhos, desde os de 
Capl:ú até os de Inês de Castro, dos de Mona 
Lisa aos de Dom Pedro I, e assim por diante, 
construindo com isso um .mundo novo, esse 
mundo dos olhos, de que hem sempre os nossos 
criticas, hoje tão arrevesados, tomam conhe
cimento. 

Começando pelos contrastes da mímica 
ocular, passando pelas reminiscências, dra
máticas umas, pitorescas outras, de um consul
tório oftalmológico, e fazendo um apanhado de 
olhos famosos, Abreu Fiaiho, numa tirada de 
bom gosto, que demonstra seu profundo critério 
de análise literária, divide a sua história dos 
olhos em dois períodos: os olhos antes de 
Guimarães Rosa e os olhos depois de Guimarães 
Rosa. Perfeito. Quem, no mundo dos olhos, viu 
mais do que aquele vidente ou visionário genial? 

Como não me Interessa, nem provalle 
ao leitor, Interpretar um livro dentro dos 
esquemas hoje em voga, áridos e plastificados, 
vamos contentar-nos com a transcrição de um 
pequeno trecho de "O mundo dos olhos", para 
que, digamos assim, se tomem as medidas do 
estilo do autor. A página 159, Abreu Fialho nos 
fala dos olhares, que seus olhos não sabem 
esquecer: "Conservo um deles na memória vi
sual: - aquele imenso e amargo olhar de dig
nidade escarnecida com que vi o Presidente 
Washington Luís deixar o Palácio Guanabara 
debaixo de vaias e insultos. O olhar era longo e 
seco; nuns laivos de tristeza, altivez e desencan
to. Mora o outro nos olhos da minha saudade:-
o olhar de meu Pai, o mais expressivo que eu 
nunca vi, dotado de um poder quase hipnótico, e 
ao. mesmo tempo capaz de vazar pelas pupilas 
todas as formas de bem-querer e de sonhar que 
lhe enchiam a alma e lhe suavizaram a vida de 
duro batalhador. Outro, que também habita 
minha saudade, eu não saberia descrever. Baste
me estar sempre a revê-lo com o brilho parado 
das esperanças falazes." 

Em toda a primorosa antologia, que nos 
ensina a olhar os olhos, como nunca talvez os 
olhamos, só há que lamentar um esquecimento. 
Não está Incluído no elenco de poetas, que 
cantaram os olhos, o pernambucano Carlos Pena 
Filho, a quem devemos, no tocante a olhos, um 
dos mais lindos versos da nossa lírica e talvez a 
mais bela homenagem a essa relíquia nacional, 
que é OI inda: 

O linda é só para os olhos. 
Não se apalpa, é só desejo. 
Ninguém diz: é lá que eu moro. 
Diz somente: é lá que eu vejo. 
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cr .. _ J"10 - tanto ~v 
revoluêioriárias como· de cristalizações conservadoras. v papo
de-tucano - símbolo, aliás, brasileiríssimo, da majestade do 
govêrno imperial - concorreu enormemente para a queda do 
trono no Brasil: Dom Pedro 11, nêste ponto exageradamente 
brasileiro, envergonhava-se dêle. Os arremedos, por uns tantos · 
agitadores modernos no Brasil, de técnicas russas, chinesas, 
cubanas, caracterizadas pelos excessos teatrais de violênc~a. 
pela ênfase_ !lanunziana dos disc!Jrsos incendiários de líderes 
com pretensões a Castros brasileiros, pelo uso de bombas em 
lugvês públicos, com mortes até de inocentes, só fazem 
concorrer para desprestigiar êsses agitadores aos olhos dos 

.:::::.1 bnisileiros genuinamente brasileiros. 

rebentar em grande estilo, nas ruas o~ explodir 
nos quartéis? lrromperia com tiros para os tJros serel_'1 
substituídos liricamente por foguetes?. Levantar~a 
patíbulos nas praças cenográ,fi~as ~.Bras lha~ ~rn~ana 
fôrcas nas areias,· de ordinano tud•cas e ate tubncas, 

deiiEYRE: 
das dimensões do Brasil, do federalismo. Tran~formaçóes, 
portanto consideráveis e, sociolàgicame!'te constderadas, de 

. franco ~aráter revolucionário. Expressoes de um processo 
revolucionário de transformação socif!l '!ue, nos seus momentos 
agudos tomam a aparência de revoluçoes. . .d 

Á .esta altura impõe-se que seja, antes ae ou~ras c~~SJ e-
- s fixado 0 sentido wçiol~co corre':lte. do termo revo- •1 

Í~·: para que melhor se s~ente o SJgJUficado da quase VI 
...J ·parado~al ~~iante bras~liera: ~tes ~~pect~-~~u'!J!':1R!?'esso 

=] revoiUciOnauv ue revo1u ---==-
êsse, de semântica, ao mesmo tempo 
que vários sociólogos, economistas, .. -."~·~ ... --y 
sociais têm dedicado especialíssima atenção, havendo mesmo t~~~~~~i 
uma Sociology of Re · n escrita or Pitrim Sorokin, t 
além e uma The Theory of Social Revolutton - o ra. por ..._ ........ ~~ 
~ssim dizer, cláSsica,- de Brooks Adams uma La Revolution ~~!O!'l 
Française et la Psichologie âés- Revolutions, de Gustave Le 
Bon, uma Natural History of Revolution, de L. P. Edwards e 
uma The Anatomy of Revolution, de Brinton; e, são vários os 
estudos mais recentes de um assunto que desde a Revolu ão 
Russa se tornou tão atual. essa atualidade tendo sido avivada 
pelã Revolução Chint;sa e, ultimamente, pel~. Cuban~ Entre 

·nós, braslletros, vêm aparecendo trabalhos sobre o assunto 
Ao brasileiro genuinamente brasileiro repugna a grandi

loqüência grotesca tão dos revolucionários teatrais. Repugnam, 
além dos exageros verbais, os gestos danunzianos, também 
muito dêles. 

d em que o . critério científico-social, já ~ra o a~nas 
1 jornalístico, como . e o caso de sugestivo ensaio do Professor 

e.so Furtado sôbre a '.'Pré-Revolu ão Brasileir ", escrito ! O Capitão Luís Carlos Prestes_coos.eguiu, quando môço, 
seduzir considerável número de brasileiros para sua vaga e 
imprecisa mística revolucionária: a dos seus dias de pré-Comu
nista. Mas era um Prestes - o daqueles dias - sem retórica: 
nem própria nem postiça. Tímido, calado, aspecto mais de ["" 
noviço de frade da Penha que de líder espalhafatosamente 
redentor; e com ãlguma coisa daquele outro agitador carismá· 
tico à brasileira que fôra Antônio Maciel, vulgo Antônio 
Conselheiro. 

A pouca disposição para aceitar, em momentos excep
cionais ou críticos da sua vida, a violência dos impactos 
.revolucionários em suas formas clássicas, isto 'é, sangüinárias 
e patibulares, parece explicar o fato de vir sendo o Brasil, 

. como nação, desde o Movimento que lhe deu a indepêndênci~ 

\

!política, _'I!!Le.aís notável pelas chamadas revoluções bran~a~· l/ll)f
Re"!!f_uçqeL!l!an.Eas - e ortanto entre as as: expressoes, 
'iio sim, de processo revolucionário de transformação social 
- foram, entre nós, além do Movimento da Independência, 
a que resultou na substituição do trabalho escravo pelo livre 
e a que realizou a substituição do regime mÕnárquico pelo 
republicano-presidencial, tendo o último envÕivido também a 
separação da Igreja do Estado e a implantação, num país 

do ponto de vista de u r ante economista que é um ~ 
rígido. quase um calvinista. tecnocra 

A também brilhante A ciologia numa era de Revolução 
Social do Professor Florestan Fernande~. é outro livro sociolo
gicamente calvinista. Note-se, de rápida passagem, do trabalho 
do Professor Fernandes que sua insistência em "emp~mo 
sociológico" - embora "empirismo sociológico" a seTVJço de 
!iiTiã i~Qlo&ia fechada - é êrifase que parece a guns 
críticoiêhocar-se com a crescente interpenetração. em mais 
modernos estudos sociais. dos dois critérios. o empírico e 
o humanístico. o quantitativo e -o- uantitativo. Daí 
poder dizer-se do socio o o ou do..ill!!!9~ · moderno 

·que precisa de ser an1bidestro. no sentido daquela definição 
psicológica de ambidestro sociológico. segondo a qual a 
mão direita de um autor seria. simbolicantente. aquela por 
que se exprimisse o critério racional. lógico. rigorosamente 
científico - ou o supostamente racional. lógico. científico -

1
--~ dêss~ .a~t~r et_l~arar as ~i~ações s.o~iais; e a ~ão esqu~r~a. 

o cnteno mtuttlvo. o poetlco - poetlco no sentido sennanlCO IS 
de criador. revelador - 6 sendo compfeto o autor que fõt 
_entro essa simbo og1a. ambidestro. 



GILBERTO 
. FREYRE:- 1 

....... 

Considerados os principais movimentos brasi-
leiros de inquieta ão social, em seus aspectos de sentido f='" 
socio ogeco, parecem êles in icar 9'!~0 B~sil há mais 
de um século vem viven o seu processo revolucionário, ~ 
hoje apenas mais n i tido, além de mais generalizado no 
seu modo sociológico de ser processo de aceleração de =---
mudan a social nó sentido riiais ai1!Pio da ~xpressão: 
inc uindo transformação tecno1Q9ica e econômica _a ~ · 
que se procure a aptar um conjunto de formas políti
cas favoráveis a essa aceleração de transformação 
social. Inclusive nos setores de educação, de ensino, 
de recreação, de convivência inter-regional, da qual 
desapareçam desníveis violentos . 

.-1 De alguns tr<~. balhos de atuais sociólogos e economistas É um processo, até onde .possa ser considerado prrocesso 
I brasileiros. seja sôbre "revolução". seja sôbre o que consideram ~1 dinâmicamente revolucionário, que corre, 5eõlãuVi risco 

"éVolução social" ou ' "desenvolvimento econômico", não há de ser desviado do que nêle sela sentido brasileirod ~~ grande 
exagêro em dizer-se que são por êles escntos ou produzidos csfô ço. tanto em extensão_somQ_em profun 1 .roe:-de · 

.:::::) com uma tal redominância da mão direita sôbre a es uerda reajustamento de partes desajustadas num vasto cc,mplexo 
r--... ) . que a sua parte não científica, em vez e umanística, é · nacJOnal, ue, ela sua vastidão, lem6ra o russo ou o chinês 
;::=-- llll apenas doutrinária c até dogmatica, no seu mo o e ser ou o cana en Reajustamento, democràticamente social, 

âou trjn ària O que ev1dentemente diminui , ou prejudica. de _uns _gruQOS a outros;e-xtinguindó-se pnv g~os ar-ti 1c1rus; 
nêles. não só a desejada amplitude da "objetividade". como réa·ustamento ecológico de vários u os a idênticas ou 
a desejável "compreensividaoê'' . divers1 1ca as SI a oes e es a o uase todo tropical, co 

Como salientava há anos o Professor Alfred Meusel, o trópico se apresentan o, entretanto, ora· úmido; ora: árido, 
Jtl notável trabalho em que. pioneiramente , procurou estabelecer ora, ~la altitude de su~áreas exte~sas, com ecolog~ã ..9~~ 

/
ll Q_sentido socio ó · da palavra revoluçao, ao moderno @ãl ~ temperada· reaJustamento de uma populaç13o Ja 

_ estudioso de Ciências Sociais repugna a sim lista identificação 1= numerosa, de procedências étn~diversas, porém/ com 
i' de revolução com agitação apenas JlO 1tlca.:_. epugna-lhe uma considerável -herança_euro~ia de cultura, até _ ago~ J==: 

tam ém a ênfase à Viõlência'"):: f ísícã,{iemagógica, de rua, de ~~ predominante no sist a nacional do...Buill. a êsseespaço, 

~~~ palavra ~ como principal ou inevitável_ç ractetistico de 11- ~ ~ran e parte tropic_al e q~e exige dessa po_pulllÇ_ãO at~~'//) :;;-
~ rocesso revolucJonário. Daí parecer ao Professor Meusel que ~ab1tos e modos de v1ver d1ferentes, ou q':'e se~bf~ren:•em, -

a enfasc deve ser transferida, na identificação do que se vanos e es, os europeus, através de maiO 
considere sociologicamente revoluç~ó , para o que aquêle heran as de cul~ras ameríndias e afri~, t; 

? sociólogo apresenta como "a recas in of the social order':_: l)'l~ quanto ~opé1as. . , . 
l!fil reaju5tamento de ordem soe· '·ReaJustamento que pode I~ ·sse processe;> revoluc10nano correu 
verificar-se por um processo revolueionário e até ~m revolução em no~? país, o ~sco_ de, e~ l do, e~ 
2ro riamente dita, isto e, subst tiva. ou de 1 oc: or~ ""''"""" 

L..--~-

defiruçao,saJiente-se que as .chamadas 
~evolu ões brancas . irem uma dignidade que Õe ordinário 

.::::1 i I es e negada p_or aqut ... .!S apologistas do .J)SO da violência. como 
- , princip_al_ expressão de ámmo revolucJOnarw, para os quais 

·t a ""importância de uma revolução é para ser medida pelo 
númerQ...J!e mQ!!es que causa ou pela extensão de saques e 

· dêíÕcêndios que provoca. E principalmente como processo de 
r---·~ r~ustarnento da ordem socjal, cuja violência de expressão 

pode ser mínima, que a genuína revolução se diferencia, para 
"4-os sociólogos do tipo Meusel, das espúrias, nas quais tal 
t violência de ordinário se destacá de modo teatral. Donde tais 

((/{ftfr sociólogos insistirem em discri ·nar entre revolu ão e cou •m)1 
\_ ~\.\l,d_:ftat; entre revolução e re Jiã2; entre revo uçao e JT1surre1çao. \lVI 

Isto seín nos esquecermos de serem 1gualmente revoluções 

H e~ éiS que se manifestam apenas por me i e dos chamados 
p_ronunciamentok_ das denominadas quarteladas, das uras 
indisciplinas milit dllL.SiJ:npleL.ex plosões caudilhescas. 

parentes revoluções de ue estêve cheia até · co a 
história da América Espanho a em contraste com a do 
Brasil. que da turbulência, quer de caudi~iiiiã[e$ que.r · /) 

I 
d~ 1;1aisanos, foi r-eSei'Vãôo Qela .:nonarqui~; uma mop,arquia 

.-:::;_ que , de tato , teve aspectos de democr da: -
assim a consagrou um est sias · - sem que lhe 
f tasse a au on a e paternalista que de a reclamava a grande 

. maioriã de urria população nascida e crescida em regime 
\\h atriarcal de organização _de economia e de faml1ia. _ 

Explica-se até certo ponto pela presença, na formaçao 
nacional do Brasil, de uma monarquia assim democrática 
ao mesmo tempo '1.J..t:_ilu:f.õdtària, a relativa ausência, na 

mesmã fõrm--açaô, durante a maior parte do século XIX, de 

\

um militiJW(IIJ), de um caudilhismo e de um c..!Jt.J;ig_al.iMDo, 
que, pelo v1gor da expressãõõe ca a um, tivessem Sê tornaão 
provocações a movimentos, de caráter revolucionário, antimj li
tan..tes. anticaudilhistas ou ntic!êfiCals. Nem por isto movi· 
mentos de propósitos revolucionários ou renovadores deixaram 
de se processar naquela época de formação nacional do Bra!J..I. 
Mas bem mais comple~ que as s1mp/es !!Xpressoes 
antimilitaristas, anticaudilhistas e anticlericais do tipo que 
tem ocorrido noutros países dentre os chamados latinos. 

.... catOftaS, âe revo. -· 
alguns dê es com a chamada "formação revolucionária", 
isto é, sectàriamente revolucionária, adquirida no estrangeiro 
e à revelia do conhecimento de situações psico-sociais brasileiras, 
perder essa sua autenticidade, para tornar-se arremêdo de 
revoluções ocorridas noutros países: da russa, da chinesa, da 
cubana. Os verdadeiros revolucionários brasileiros é do que 
mais se vêm resguardando nos dias decisivos que atravessamos: 
de se deixarem seduzir por modelos revolucionários estranhos 
ao Brasil e que afastem o processo revolucionário brasileiro 
do que nêle é caracteristicamente brasileiro, sem deixar de 
ser potentemente revolucionário, no sentido de renovador ou 
de reorganizador, em profurtdidade, da vida, da cultura e 
da economia nacionais; e tendo em vista, através de estudos 
futurológicos, perspectivas de possíveis futuros dos quais 
possam ser escolhidos os mais convenientes ao Brasil de 
amanhã e às suas relações com outr;lS partes do mundo. 

Somos, os brasileiros, uma nação em cujo passado já 
ocorreram desajustamentos profundos entre populações rurais 
e urbanas, alguns, por falta de articulação dessas populações 

· separadas: articulação através da qual se procurasse conciliar 
seus valores, seus interêsses, seus problemas. O caso de 
Canudos constitui o exemplo mais trágico dessa desarticulação 
da cultura urbana da rural num país extenso como o Brasil. 

Quando, suge_ti, já há anos, a expansão do têrmo "rurba
no", de conceito apenas sociológico, em dinâmicamente polí
tico-social, para servir de orientação, dentro do conceito 
de "policy science", a uma política brasileira vigorosamente 
integrativa das atividades e valores urbanos com atividades e 
"valores urbanos. de atividades e valores industriais com ativi
dades e valores rurais, não pretendi ter descoberto nenhuma 
mágica, verbal ou operacional. A verdade, porém, é que talvez 
se consiga, com essa dinamização política de um conceito 
sociológico, um comêço de política revolucionàriamente social 
para o desenvolvimento do Brasil em moderna civilização no 
trópico que não se torne passiva imitação daquelas civilizações 
situadas noutros climas, algumas das quais urbanomaníacas 
nas suas ocupações de espaços. 

Ao Brasil, parece a alguns de nós, cabe firmar as condi
ções do seu desenvolvimento - inclusive o que se processe 
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Reunião em Amsterdam 
YRE a essa altura o Itamarati S• I RECIFE - Li, de Vamireh Gilberto FRE achava devidamente esclare -

Chacon recém-cbeg~ da li' ciclo sôbre o assunto; e pare .. 
~os o'Fígina~s dos arti- _(de Sociologia. sob OSJl.U~ios\~ cia até interessar-se na 1111· 
g~ que esc1:eveu sobre _a_ 1 da unesco ~ orga~zãfão àu- r nha presença na Reuniã, l 

lniao Munshal de Socl61Qg_os, l:lõi'ãiliããã as N•açoes Unidas Mundial de Amst erdam. Ot• 
ém Amsterd.am, realizada em _ era necessário que o nome na minha pre.::ença ou na ru• 
agôsto último; e á qual est~- brasileiro a ser vota.do rece- nha ausencia. 
vemos ambos presentes. CreJC besse do Govêrno Brasileiro, E'N'l'RETANTO e,o chegar ~ 
que o jóvem brasileiro, que na isto é. dos Ministros do l!:x. 

0 
uda soÚbe do no2.:>1 

Alemanha parece ter aprovei- terior e da Educação através emoa1x or na H ib o ilus-~ 
tado bem o tempo, estudando dos departamentos especiais tre diploma a oresileiro que e 
a língua alemã, visi.tando um- encarregados de tal assunto. 0 sr. Joaquim de Solli:a Leãc 
versid6<1es, ouvindo confe- indicação para representar ofi- { tam6éftí1üstonâdor e lio-
rências de sociólo om o cialmente o Brasil. ~ mem de letras - -nenhuma 
Professor n iese e entre- ~ pla.tonica formalidade desde comunica.ção ter recebido do 
v1stan o mestres como~- qúê"õ!í1'llsflê1ro em questão nosso govêrno a Embaixada, a 
fessor Frever, destina . êsses já se eucontrava ne. Europa. respeito do e.ssunto. De mo-
artigos depois de reduzidos a depois de ter viajado do seu do que, d•i!Vido a me.nobra~ 
forma 'mais objetiva. a algu- país até lá. inteiramente à que a alguns observadores pa-
raa publicação científica; e sua custa sem nenhum favor 1recem proceder de elemento..• 
é bom que tal aconteça, pois au caridade ohcütl"'a despeito P"uco brasileiros ~ poucu 

1 h culturais nos seus desígnios E· .Jsu~uev~xões tê!I} va o~ ~ is- i'Ie ter potuM pleitear tião es- ue. talvez se tenham real i 
""'tónco além do Jornalis~co. sa- cu:rl:àade, mas. com pleno ~a do devido a sutis in rutra-
Co~cr'etizam a atual desor!CJ?-- direito, _aquela in~icação. d_o rc nclusão na 4" pãqlna) 
ta.çao em certos serVIços PU· . seu emmente amigo, o M1.~ 0 • 

t-"tblicos brasilei_ros . . à revelia, e ijnistro Maced~ Soares: home?l 7llltlltlllllllllllllllllllllllllllllll'l claro do eminente cfíe?ê da de letras e ae estudo e nao \ 1 i 
Nª-"ãhtãe de ilm;~es Ministros apenas publico. . . . 
de Es do --e<iõs próprios che. é - fSSO aconteceu ha muitos 
fes de alguns dêsses serviços. ;:f ENTENDIA eu,. P.0~ m, nao anos. no Piauí. que nesse. 
Mas .talvez com ve.ntageJll - - dever essa lDJCJ_atlva ser época. era governado por um 

~ . .. . · • mmhe. e srm do propn9 go- homem cte pvuc-as letras e de 

-
e isto e !rave. eXaeSSlva~J. vêrno. bra~ileiro , atra~es _do muitas manhas. uma criatu-
te ~rave , comoJ:ra o Jn seu Mnusteno do Extenor. In- ra demorada nas suas deci-
.Wi'aéS M• gça _ para eleme;~-~ formado a respeito_ do ass;:;.n_- sões, afável lle trato. mas 
tos temo que nao de y;og,_o bra. to pelo da Elducac;ao, por ofl- bastante desconfiada. Quan-
sileiros em seus desrgmos; e cios de que me foram envia·· do se conversava com êle vi-
empenlíacto_s em don~rnar o que. d~ _cópias pela sede da Asso- gia va sempre o interlocutor 
nesses servrços, consideram es· c1a~ao Internacwue.l de So- com 0 re.bo do õlho. Encolhl· 

~ sencial a s~ objetivos pou- cio~ogia ·e~ .Lo?<;ires. Estava' do na polt.rcma como se ti-
• co bre.sileiro.s e pouco cú:ffii- assrm o Mm1sténo da Educa- vesse frio, picava na palme. 

rafs. ção in~eiramente a par, do da mão 0 seu fumo goiano 
- d Am t d J c O_]U..lt~xa~~~~~nm'e qua êle. após ter recolhido, ~o. regressar ~ _ s er _am ~honrQ..s_ç_feitcWL'li_ _ 1ro be;n esfregado. na mortalha 

_f eVIte1, em ~eclaii\ÇOes_ .a JO.I- Pelã~sQÇi!i~O Jnter- de milho, enrolava cuidadosa· 
~ nals do R~"L_e..!lo..E~o._J:.efe. ciõíla:l. Sem~antes do mente 

0 
seu cigarro. As ve-

ll'Ir-~,Jto ass~des~el congresso de Ams~erdam! es· ~s fingia -se de surdo para 
envolVIa meu nome di. moàõ tando eu em Parrs, foi-me que se lhe repetissem uma 
~ Agora. porem, que um solicitado pela ~mbaixada d'J frase que desejava gravar 
nosso jóvem conterraneo re- Brasil na c a. P 1 ~a. I frantee.õa bem na memória. Punha o 
cem-chegado da Europa., on- r~sponde~ com toda a. urgen- cigarro na boc-a, apalpava-se 
de estêve não a passeio mas c1a possrvel a uma COJ?-Sul!a todo á procura da ca1xa de 
em contato co s atu'alida- telegrá.fica do Itamaratr SO· fósforos e depolo; come r;ava~ a 
dêS:: · as na A emalili.a bre se "compareceria ao mes- chupar a sua fumaça que ele 
decidiu sugerir. em ar rgo co- ml? Co~gresso: consulta q~e soprava para o ar. os ~lho~ 

'"' · esclai~.r 0 que e.té hoJe me parece um mrs- semicerrados numa atitude ~~úem-Amsterdam com tério. Respondi qut; ~im, que de êxta,se. Escutava tudo e 
:.~rS:ão à resença brasilei,l'a estava nessa dlSpO.siçao. não opin~-;,a n~nca. C~rt:J. 
naquela re~niao mundial d,.e A consulta era smal de que, vez, o ordu1ança de palacw 

..::\ socióloe:os., srnto ser do meu 
;'1 dever acrescentaL-aQ.. SIW-O 
1 meu ~en o; e êste é de 

confirmação ao fato de que 
havia. na verdade. 101·te cor
rente; enjr~. sociólogos eum. 
)ileUs, americanos e de auliras 
P.rocêdenCJas. inclinada QU g.e-
cklJda a apr_é:ãiíitã} --PB.Ia... .a 
Presidência da. A§saci~ao In-
ternacional de sociolo~ 
nome do so_clólogo ..brasileiro 
Qi'ie1ôra. mr ell§a Associação, & com sede em Londres, mc.l.Y@o 
e.!U_I~Jlgr~
n~\lªtr.9 gra.tj~' .IA:' 

-='\ to~re os sociólogos. em 
numero aé quatro. convidados 
p!l-ra apresentar com antece.~ 

l
dêll41ia~P-aJ:a efeito de _publi
c!ll:ão .!ff!Y.La, "os quatro tra
balhos undamentais ou bási
cos do congresso. l!:sses soció· 
Jogos em numero de quatro, 
incumbidos de tão alta e hon. 

~
rosa responsabilidade. eremos 
os fe.sljores :von _Jy.lese 
~'~.a • l:r. ... ~ .s .. _!t:g. da I!i}a.te a, eu, e o 

'-' niêsSor Georges Davy. da 
ança. 

COMO sabem meus amigos 
""' brasileiros e estrangeiros 
· ~J evito ~ co~~~- Se excep-
1$fc'IgD:ãl êtíiC @nt:.orde.L -.em 

!
comparecer ao de Amsterdam 
80 o fízãev1aõ ao flfloo ae es. 
tar incluído entre ttqueles 
quatro sociólogo§. ~~ t:a-
bai.I'rnSilJr"am com anteceãen· 
l!fã CO'nsiãerados bãsicos ara 

e · o o 
n resso: e r~s .fl.l volu-

• ~ial~publi!:a.d.o em Lon
dres !WJ-~S da, JJEó~a reunião 

-t<J~m~d!,!!!. Ufua hOn~._Ms· 
I s~~u~z~o.DI~.rid.a... a um 

1 SQ.Ció.Iogo. que.. _sucedia ~er bra. 
1 z;~iro era uma honra que se 

~ ~ ~refletiria sõbre um p•ats igno· 
' ' rado, desconhecido-e até des· 

denha<io como é ainda ..o Bra. 
' sil in~ual. De modo gae, )r. 
• cõiüõ brasileiro, eu não devia 

evitá-la ou recusá-la embora. 
como individuo, não me sedu
zisse, por amor simplesmente 
dela, ter de comparecer Q-Wl1 
congresso cultw:.al e sofrer to
o~qu.e_a_cer· 
t2§ ~e :unentos .of.er.e_cem 
r~essa ~ -..-táo 

Gf 

-:::} e~lmada.s:-aiTas. _por o:u.tros 
t!:mp.eramentos. · 

HAVIA de fato, forte cor. 
rente decidida a levar à 

Presidência da Associoação In
ternacional de Sociologia u 

9un~~utp~~u incluído 
entre aqueles quatro. r1uebran . 

. do-se assim a favor da Amé· 

~
ica do SÚl ou. mais parti. 

cularmente, do tgnore.-do Bra
il - no caso representado 

por um soclólqg_o com traba-

I~l lhos puõlicãdo.~ em !ng:lês 
fr'àt!CêCe espanhol - o mõ. 
nôpõl~eu e anglo!U,ne-
I'\eatlO daauele:êãl' · o Mãi e • 



~4-t(~r~~ 
DE JA!I..~EIRO - sk'BADO, Z DE OUTUBRO DE 1943 

A PROPÕSIIO DOS fRANCISCANOS 



nlNDA n PROPÓSIJO 0[ fRANCISCANOS 
-i ~- HISTóRIA intelectual do de pessoal e de moyimento. Babe· A Cristianismo e da socieda- mos -e o padre Butler o destaca 

cfe crista sofreria diminui:.Jem páginas de extraor9Jnar1o v1-
ção ou, pelo menos, defor·,gor intele.ctWLl ~obre Santo s· 

mação de elementos ou traços es· tijiliô, Sjí) Beiííard.Q e' Gre· 
senciais se dela fosse possivel re-, gW:io - que a f' i · lat · a 
tirar a contribuição franciscanJL d.e Plotinio é que foi o ins rumen· 
O siseéma intelectual do Cristia· to de que hab1tualmente se serviu 
nismo perderiar o seu equilibrio Agostinho para a expressão de 
da t~dição aristocrática com a.. Stías experlêências de cristão, nas 
J?.latomca, para tornar-se ]igida ~uais se afirmaria a possibilidade 

~
~vamente is. o élico·. Pois de um intelectual da maior lUéi· 
uem d z _E!!ltonismo crls ao di:j:/ dez e da mais alta cultura grega · 
rincipalmente íranciscanlsiD.iL tornar-se homem da Igreja sem 
Se da vida cristã dizia Santo sacrit!.cio de suas qualidades emi-

lll~gostinho era feita de atividade nentemente iqtelect.J,J.~ -
!Mh co ~;np • ~"ex utJ.IOt!ue p-,ae ntistico, 'Sem mesmo nos rah· 
n ft osU ''), do sistema in te- ses p~der a capacidade de auto· 
lectual crlst o poderá talvez di· análise: a mesma capacidade que 
zer alguem o mesmo, conslderan • reveiam ~ séculos depoi3 
do o referido sistema nos seus de Agostinho. 
elementos hlstoricam te intele.c· ~ No despreso francisc.a..!!Q___por 
túals: é fe1to de "realismo" arls· fdoutor'és convencionais, por aca· 
to"tmico e de "idealismo" ou "Uto· démicos solenes, por 1Õgicos abso
pismo" platônico . E um lhe ta· lutos, por olit1cos exclusivamen· 
ria tanta falta quanto o outro. te re i as e om ra 1 os 

Terá o Crlst nlsmo fi ura que tambem, exclusivamente práticos, 
lhe é'~ maior . nobreza na hls SJ!na lnjust1ça verse a expressão 
i lectu 1 do homem ~-santo da incapacidade de cristãos ro· 

KQStinho? Agostinho §:_~mo manticamente místicos para os 
oiiSlderaão o ens d es· jogos intelectuais mais diílceis e 

r, a1s alta in i ênci e para as realizações práticas mais 
1 ou mo. Foi deoendentes do' conhecimento da 

posltivamjp e um gênio. Sua obra nátureza humana e da realiaiãe 
ffiteíeetua de criador ou trans.fl· quotidiana. Parece que ~s· 
urador de. valores ainda hoje r o àn· 
os ãiita_. - -- - - si 
Humanamente considerada, es· talvez atingida melhor por 

sa obra de CJ.;iacão luminosa , A~o com sua form~ão 
ainda hoje, atual, se fez sobre e • tómca do que pelo grande 
ta base: a da assi - Tõmã com seu rígido arls o 
~.Jij..Q e o .Jr$nisroo airuM"'I-"~:t:~r.M~a.w;~·;-el!!tiget';;:

.~ E a tradiçao desse encon·1~ 
tro de fofças.f_q_ue_Qs fran sca
nos conservariam mais tarde, em 
suas atividades de mistl~os ~am
I!Ões d'a caridã4ê rnn gelicã:ãlôn
gados em mestres da mocidade,D~~~~~="';!~~~ 
em gulas de especulação filosófi· 
.tiL- e nao apenas teologica ~ 
em amigos da pesquisa científica 
Ln.ao~ apenas do dêv:~. 

IA Já Agostinho, sâiM 1!~· ..-~~~......,._~~~~~::;L~~~ 
w mo para o crlstlânismo, tornara 

entro o seguinte: que não ra 
inevitavel o antagQQismo entre os 
elemen{os pejsoal (ou es 1 1tuãD , 
1ntelec ual e · uicional de vida •n='l""aió.lg"'n":i!";f~ic~a>!>mL...en~tew.a;p,...e~l"'o-s .... Al!'gu,· oi.S"l!;,tl!in~h~os. 
óu da atlvcidade cristã , Elemen· A técnica de : valeiro erran '1 

tos que nele - diz !:2om Cuthbeyt d' ao fran 's ano o · x· e • 
f~er num dos seus estudos ad·lh iberdade de movimentos e de dis-
11 miravels de teologia mística - r ponlbilidade, contanto que essa 

aparecem "triunfalmente conc111a· liberdade· e essa disponibilidade 
dos", desmoralizando a idéia de não .o levem a servir outro senhor 
um vigoroso jogo de aptidões lnte- senao Jesus Cristo. Dá-lhe à ação 
lectuais torne imposslvel 1!. ~- romantismo, mas não OI!Ortunis· 
tfmlJ?l.acão mística.", a prátiCa ás mo; V$rledade, mas não versat111-
cãrmã.ae, a a1®1a no amor fra· da de. < 
terna! estendido até ao sacrifici ---mquem diga desdenhosamen
do verdadeiro cristão pelos d9en· .te de tais "cavaleiros er~s" 
tes, pelos leprosos, pelos mi!era· que teem sido uns "platonicos". 
veis. - E ê certo que sua atividade in-

Se a respeito de Franciscanos ~tectual assenta sobre a assimila·~ 
~e pode falar de "sistematização", ção~losofia platônica pelo 
foi a Qrdem de São Fran<mco_ que C,ristianismo. Seria, entretanto. 
primeiro 11sistemaitizou" aquera inJusto dizermos da atividade prá
t'oné"ll!ação <R- q:ue Santo MOstl· sido "platônica", no sentido vul· 
n[tu ixara º-J!x.e.mlllO .• Concilia- tica dos Franciscanos quke tem 
çao de extremos que pareciam in· ~-ar de.. contrária ~realidade hu· 
concillaveis aos olhos d'osTo -icos · )JiíiiS..; r:wotldiâb3. Ne
e ttos realistas. oncil acaq do nhuma ordem cristã está mais em j 
tlJ!:_balho guotidland ::ê t~ta-a· ~ontacto com o quotidiano . Ne· f, 
terra=com a espintu1:iidade, com nhum procurou fazer obra missio-
9 ãe~neiQ..]!r1co, com a es ecuià· nárla nl1S Américas mais genulna
ção lntele~l. com a ,.:·utopiá" !~lente cristã e mais de --acOrdo 
~ fraU:rnidadê jllilirersg, Conci· com a natureza hum~na dos amc
IIãçao do s~so ..Qf4eyeres e res· !!t1®S gue os padres de Sao Fran· 
ponsabllidades sociais com um ~ 
seUHdo quase boêmio de liberda· Gilberto Freyre 
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O mestre 
':4!_~1- ~f/6/9'1~ 

(ESPEÇIAL PARA 

Gilberto Freyre 
José Lins do REGO 

OS "DIARIOS ASSOCIADOS'') 

A indicação mam de mestre. E' pela integrida-
para catcdrá 1 de e boa fé com que se entrega 
da L'mvcr:;idad é uma vi- ao seu trabalho. que Gilberto Frey-
orJa ma.s de sua gcra~;ão do que re conseguiu inspirar oonfianca. 

1te:(' . . .!)~ é que devemos nos scn· merecer de sua geração o respeito 
\Ir de posse do trof(·o. E' um que merece. A sua obra de escri
dos nossos que chegou ao ma;~ tOl·, de~o. de criador~ 
alto posto que é dauo a um inte- escola no Brasil. In1I'iilü"'ela, em 
lcctua.l assumir, fora de seu pals, nossa vida cultural. como um ver
sem indicação oficial, pela valia dadeiro renovador, valorizando con
de sua obra reconhec.da pelos mes-, tingentcs que Unhamos como man
tres com uma obra de mestre. chas vergonhosas. Libertador de 

Há pouco em "La Prensa" de complexos. Negros e mulatos 
llucnos Airc~. o ensabta argentino] ' são tomados em sua obra como 
llicardo Sacps Hayes falando em criãd'ores de uma clvlliz~ nos ' 
tJ't11na cL'Itica Je Gilberto Freyre, t!:6píCo!l. ',<ue>u "'B'!rolTsta, diz Ri-j 
chamuva-o : "e! lJra§ileiío inte~!"d". cardÕSaenz Harrs. que en mea:t'o 
E' um tilulo · e~te que Freyre ama- d'C las a~;~"uas de! Yordán procede 
Ui. de vcrd.idC . .PO t 4uc quando A!:- a lavarloo de lo que tuvieron por 
~~~chamou-o de novo dc~c,2,: anchas y pústulas". Ele quer 
1 "'ãõrao Brasil 4uis""tamt~m re· um Brasil sem vergonhas de seus 1 
1:1~ ar o brasl eu·1smo do cr' sangues negros e caboclos. Uma 
nos,;a sacio · :::\inguem sociedade humana de cabeça ergui-

entro do Bra~il du que ele, mai~ da, sem medo de se mostrar nu nu 
intimo de sua Jen:.í.! e de sua genle, t natural. Toda a obra deste grande 
m\ns ct·rnte ão nô~so futuro, mai~ brasileiro é uma obra de valoriza
senhor dos notisos erros. dus nossos ção, sem._~.ll.triolndas. sem demago
\'icios e elas noss.1s grandes quali • g:J,a. 6'uando os mesb'és de Yale o 
dadcs. 

1 

chamaram para a sua congregação, 
? A ~ciologia . que ele criou _..não foi porque o conhecem de sobra . 
se fez Jc Dali rtHii!ttliu rêtól'i..:o, de Sabem que não é ele um agitador 
pala na~ de ufanista. !l:ão. A sua verpiciOSQ e o respeitam como um 
cicnc;a é mais inslinl iva do ue ló- Igual em sabedoria e conuuta mo-

Jca. E uma ciencia que se mis· ral. 
1 tura ~ 0111 a pocSi(L..ILnra ser mois S"aenz Hayes viu em Gilberto 
cri:~dora. mais ~ e falhat' Frey1·e o brasileiro integr!>I. "Un 

: menos. Ele na o vê o B1':1si! e o mo .. -;-.,.;;.,.;.;;,:;..,;:.;,;,--,.,-?-"'-~-":"-"""~>. I um todo uerfelto,· vê 0 Brasil como gran biâsuffio, como diz ele. que 
honra a su ]Jatria dentro y fpcr~ 

uma natun•za humana ~UJc.ta ao el suclo vernirulo,. 1111 brasilefln 
jogo da vida. Xao parte de Ullli\ 
teoria pam suJ.melcJ' tudo a esta integt·al que ama con ternura In · 

ualable la mognifica tlerr~ de sus teoria. Parte da vida 1 1 
s1gl11Íica tcs , · 5 menore buclos. con e! co or, "t m~ncras 

1 a 1 c os rande ocos ara '&' los gustos que Di os e d 16, sa· 
. ·urar de tudo a ua essencla. bor?sa en d_ujces y en platos de 
~~ Ê" um soclologo maiS de troncos I cocma tamih~r, y perful!'~da ~.e 

que de folhagens. E 0 que é'l!m tu· selvas que enCJenden .la clvthzaclon 
do, na vida privada e na vida pu- Um brasileiro como Gilberto 
blica, ê um homem de bem, de Freyre merece o respeito da ao
verdade. de"' amor profundo pelos c!edade que ele engrandece t!Om os 
~~~veres, pela• auaa usporua- seus estudos e o aeu a.mor. Oa sa· 
Q!!_ig~es. Por isto, muitos o cha- blos de Yale pensam a.ss1m. 
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GILBERTO FREYRE 

Geraldo Bezerra de Menezes 

Pelo fato de orgulhosamente sentar-me ao vosso lado no Consel~o Fe-

deral de Cultura, o digno presidente do Instituto Hist6rico de Niter6i, Dr. 

José Inaldo Alves Alonso, companheiro ilustre de instituições culturais, li-

sonjeou-me com a tarefa de saudar-vos, sob o risco de convocação, possodizer, 

momentânea. Culpa, na o do presidente. Exclusivamente vossa, Sr. Gilberto Frey 

re, e sem desdouro, pois, comprometido a longo prazo com os reclamos da inte-

ligência brasileira, descobris folga para corresponder a ma nifestações e lau-

réis que Brasil a fora vos tributam. 

Da noite para o dia, é impossível examinar ou reexaminar, em profu~ 

didade e com espÍrito de síntese, a obra de um intérprete social do Brasil e 

artÍfice de sua cultura. 

Conquanto vos saúde no recinto da Academia, legatária e palco das pr~ 

duções e cenas maio~es da vida literária flumiriense, não é o momento para in-

dagações estilísticas. No P.ntanto, cabe o reparo: corajosamente, defendestes 

a vossa posição de "escritor literáriO" contra o entendimento de "críticqs bra 

sileiros dominados pelo purismo beletrístico" (Prefácios, I, p.XXIV). Estou 

convosco. Não aceito a concepção redutiva do homem de letras. Não há circuns 

crevê-la, como declarastes, a "categorias bibliográficas", ou seja, a poesia 

ou a prosa de ficção. 

Reagis à estagnação lingüística e à redação tabelioa, esta uma doe~ 

ça de historiadores despreparados. Não tenho porque furtar-me ao . confronto. 

Três estilos - o vosso, fluente, distendido, rerspicaz; o de Oliveira Viana, 

medido, elegante, conclusivo; o de Euclides, soberbo, pict6rico, onomatopaico. 

Tr·s 8Xc lentes e3critores, 

wla Brasileira. 

três celebridades d'. Acad· .;.. 

Por outro lado, senhoras e senhores, se bem a obra de Gilberto Frey 

re, no conteúdo caracteristicamente sociol6gico, lhe haja a ssegurado a auréo-

la de cientista social, dos mais categorizados do continente, com extraordinário 

reflexo universal, ..;;.:....., , __ .... -··· · " não é rigorosamente sob esse â ngulo que venho a 

Saudação prof erida na sede da Academia Fluminense, a 7 de agosto de 1979. 
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presen t á-la. 

Ma is ainda. Traduz-se em fatos o seu estímulo a valores novos. AÍ 

estão as páginas densas deste verdadeiro tratado de ciência social -Prefácios 

Desga.rr&d~s, em dois volumes, red:lgidss por um sociólog 

de raça. F orar., ll'\vrados no decur stt de quarenta an.ê's, al

cançando as d'cada~ de 30 a 6o. 

O rótulo desgarrados traduz pouco; restringe os escritos ao imper~ 

tivo norma l do seu destino, o trânsito em livros espalhados pelo Brasil. Sub~ 

tancialmente, aqueles prefácios não se desgarr.am, vinculam-se por linha comum 

de pensamento. Relendo-os, agrupados, surpreendeu - se o autor, pela "constãn 

cia de sentir e de pensar" (ib., p.XXIV). 

Quanto encorajamento, quantos empurrões generos os nos_e s treantes lan 

ça.dos :sob Gl seu patr~cínio, sem preocupaçlo de faixas ttt!rias. 

Exempl~as: JÚli0 Belo, h~mem provecto, culter de Mem6r!as -ª.! 

Y!! §enhor ~ Engenhe; JOsé Antônio Alves de Melo, moço, as·tudioso de 

Tempo dos Flamengos, monograf~a dedicada, consta do subtítulo, à Influência da 

Ocupação Holandesa na Vida e na Cultura do Norte do Brasil (Rio, 1947). 

Magistrais as introduções às +---~~ tiragens de nomes famosos: José 

de Alencar, Joaquim Nabuco, Eça de Queiroz, Euclides da Cunha, Lima Barreto, 

Oliveira Lima, prenunciadoras de Euclid es da Cunha e outro s perfis (Rio, 1944). 

Vêde a franqueza do escrito r. Textualmente: "o candidato a prefácio 

e, em vários casos , um guloso de elogios", deixa-o insati sfeito qualquer mode 

raçao de parte do prefaciador. 

Afeiçoado às novas gerações, o brasileiro do solar de Santo Antônio 

de Apipucos procura enriquecê-las com iniciativas de vulto. Sem precedentes, cv 

~~~~1 há trinta anos, do Instituto Joaquim Nabuco, casa de investigação 

e cultura, a serviço das Ciências Sociais, hoje dirigida, com seriedade e lu-

cidez, por Ferna ndo d e Melo Freyre, que está aditando glórias ao nome paterrn. 

A palavra do exegeta histórico-social de Ordem e Progresso, vibran 

te ainda hoj e , ressôa na s Univ er s idades e outros centros i ntelectuais. Deli-

cia-se com o diálogo, an tes , com o debate, termo mais ajustável à vitalidade 

de sua presença entre os moços. Conhece-lhes as virtudes próprias: ânsia · de 

\ 
\ 

I 

-~------- I 



sab~, idealismo, esperança, destemor, franqueza, espontaneidade. 

de-lhes os gestos, o alvoroço, as peripécias~reverências. 

3 

Compree.!2 

Para os jovens, senhor Gilberto Freyre, como nos versos,k-~9.ue 

prefaciastes - "tendes no peito um ninho de ternuras", e "gorjeios de amor na 

inflexão da voz". Ao lado deles, alvitrando questões, discutindo-as, inovando, 

impregnai-vos do seu ardor, remoçando. 

Pelo visto, surpreende-me a reiterada afirmação pessoal de que vos 

faltem "ânimo didático e vocaçao pedagÓgica". Engano. Sois um professor, e 

destaco o primordial: com alma de professor. Claro, não abusais- dissestes 

e é certo - de "polissilabos técnico-cientificas''; não vos servis do "sociolo 

gês". Exemplarmente "plural", vocábulo que voz apraz, além de claro, acessi

vel, arguto, culto, criativo, debatedor, atuante. Como se nao bastasse, susci 

tais, no livro, na imprensa, na tribuna, a sensibilidade das gerações pelos 

problemas nacionais e pelos problemas humanos. 

Sem o estilo conve ncional, transformastes em cátedra a tribuna de 

conferências. Cátedra autônoma, digamos; não de uma, mas de Universidades, nos 

sas e estrangeiras. 

Senhores: No contexto da obra freyreana, frisante a preocupaçao de 

conciliar o universal com o regional. "Tipos e momentos universais, leciona o 

clássico de Casa Grande, não deixam de ser condicionados no espaço". Entre os 

primeiros, relembra o caso de Dom Quixote, a seu ver, "tão universal e ' tão re 

gionalmente espanhol." 

Presto-me do julgamento, para dizer de Gilberto Freyre: tão univer 

sal nas idéias e tão regionalmente brasileiro. Sem a estreiteza e os vicias do 

mau provincianismo, ninguém o supera na militância regionalista. 

De igual modo marcante, a preocupação de nao in sular a Sociologia, 

e harmonizá-la com a Ecologia, a Antropologia, a História, a Psicologia Expe

rimental. 

Apesar da "formação cientificamente sociologica", impressiona a fle 

xibilidade que imprime à s pesquisas, buscando a contribuição, na medida pro

pria, de todas as ciência s, mantidos os critérios de apreciação e juliament~ 

adstritos a apregoada so c iologia cientifica. 

\ 
\ 
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Nem todos os colegas de oficio se permitem ess a aproximaç~o. esse 

contato, esse transbordamento. essa liberdad e . essa abertura. Há sociÓlogos 

exclusivistas. ilhados na "pureza" de suas investigações. 

Decididamente. os modernos "método s experimentais de verificaç~o so 

ciolÓgica", Simmel já o sustentava. n~o aprovam o confinamento. Exigem a di 

mensao em que opera o nosso patrício. que abriu à sociologia brasileira pers-

pectivas ou s adas, sem reduzi-la "a puro instrumento de dilataç~o da história". 

Confessada sua "tend~ncia de sentido social-personalista ou histó 

rico-personalista" ' (Prefácios, I. p.l65), com a qual. para utilizar-me da ex 

pressao de José Honório Rodrigues, não desnuda a natureza ~umana. 

Torno a dizer: com "prud~ncia científica", não dispensa "hipóteses 

analiticas" de outras ciéncias incl i nadas para a mesma realidade social. 

Não só. Adequadamente. de tudo se abastece - diários Íntimos ou de 

viagens. almanaques. biografias, memórias, auto-biografias, romances, contos. 

correspond~ncia, anúncios, ilustrações, alime ntação, doença, móveis, vestuá-

rios, retratos, transportes, arquitetura e quanta coisa mais. Quem duvidar, 

folheie os seus livros, do primeiro, a bem informada súmula atinente a Vida 

Social do Br asil nos Meados do Século XIX, ao Último. Heróis e VilÕes no Ro-

mance Brasileiro, relacionado às "projeções de tipos sócio-antropológicos em 

personagens nacionais do século XIX e do século atual". Saliente-se que. ao 

analis·ar a influ~ncia germânica na cultura pátria,~ indicava a presença do 

alemão nos personagens de Mário de Andrade, Visconde de Taunay, Graça Aranha . 

e !::rico Verissimo (in rev. "Cultura", junho de 1968). 

Toda aquela riqueza fática é atenta e inteligentemente examinada, a 

fim de esclarecer "as variações e constantes do comportamento do homem, dos 

grupos e da s sociedades" (ib., L p. 179). ou, consoante sua concepçao de So-

ciologia, para "e s tudar o processo de interação social e as formas em que es-

se processo se manifesta" (Veja-se Sociologia - Introdu ç ão ao Estudo de seus 

PrincÍpios, Sa. ed .• José Olimpio, ed.). 

certas áre~s socio:6gicas, poaso acrescentar determinados 

setores jur!dicos, têm o fetichismo dos fatos. Encafurnam-se neles, 
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Auje~~_9~) 
a categorias superiores, sem an~lises, sem interpretaç~es, sem relacionamento 

cientifico, o que resulta num total aniquilamento filosÓfico. Os fautores do 

descaminho estão entricheirados num empirismo cômodo e numa falsa neutralida-

de cientifico-social. 

Não olvidemos que a interdisciplinaridade, como se designa nas Uni-

versidades contemporâneas o inter-relacionismo cientifico, constitui novum 

genus da articulação metodolÓgica no conspícuo objetivo de visão global dos 

problemas. 

Mestre Gilberto Freyre: Não soi~/ depreende-se do conjunto e urdidu-

ra da obra que construis, cientista socia l preso a critérios estatísticos e 

sociométricos. Não vos subjugais, asseverastes, a "objetividade de superfície" 

na descrição das sociedades e das culturas. 

Sem o exame das "inter-relaç~es da raça, classes, regi6es, epocas 

e culturas", ninguém escreveria livros de tal extensão e segurança. 

Com Wissler.~~ ~mo ~~d iscípulo de Franz Boas, luzeiro da Uni 

versidade de ColÚmbia, reputais o estudo da história o mais adequado ao estu-

do da cultura ou das culturas. 

Historiador-sociÓlogo, fazeis jus ao titulo de sócio honor~rio.~ 

.~) à consagraçao do Instituto Histórico de Niterói, com o apoio, que es-

tou autorizado a transmitir-vos, das Academias Fluminense e Niteroiense de Le 

tras. As instituiçÕes culturais deste Estado antecipam-se, dando o sinal de 

partida às comemoraç~es nacionais dos vt>-"~.;. ~IVt -~1~_/ ~~....> · Q...-' -:::-

nunciadas para o ano próximo. 

Tenho presente a obra desbravadora, obra . sólida, com dezenas de edi 

çoes, vertida em muitas línguas- Casa Grande & Senzala (1933), an~lise doce 

n~rio rural brasileiro no período patriarcal. Tanto que publicada, a exemplo 

de Os Sert6es e Populações Meridionais, tornou-se "cl~ssica". Abrem, as três 

produções, com o Brasil Socia l, de Silvio Romero, e A Organização Nacional, 

de Alberto Torres, um novo período à cultura brasileira. 

E/YYV -<'- - -· ·· .> 1937, detive-me na leitura de Casa Gra nde, indicada que 

me fora, por "um mestre, o sociÓlogo Oliveira Viana", como o classificastes, 

venerado pelos fluminenses. Ele integra convosco, com Silvio Romero, Eucli-

" \ 

\ 
\ 
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des da Cunha, Alberto Torres, Viana Moog e outros, ainda que poucos, o grupo 
-i 

de intérpretes luminare s da sociedade brasileira, sua formação e característi 

cas. 

Todos, acentue-se, contrários ao nosso veso originário, já denuncia 

do, de "sedução pelas mi ça ngas estrangeiras". Lá de outras bandas, Eça de 

Queiroz verberara o fato de não trilharmos rumos pr6prios. "Assim, advertia-

nos, o livre gênio da Nação é constantemente falseado, torcido, contrariado 

na sua manifestação original -em tudo; em Política, pelas doutrinas .da Euro-

pa; em Literatura, pelas escolas da Europa; na Sociedade, pelas modas da Euro 

pa (Últimas Páginas, Porto, 1912, p. 454). 

Àquele grupo, embora de conotações, diríeis, extra ou trans-sociolÓ 

gicas, poderia agregar figuras de peso, analistas dos caminhos brasileiros, 

de ontem e de hoje. Lembro, ao primeiro impulso: Joaquim Nabuco, Tristão de 

Ataíde, Afonso Arinos de Melo Franco, Pedro Calmon, Sérgio Buarque de Holanda 

e José Hon6rio Rodrigues. 

Modos de ser brasileiros, particularizados pelo estudo e definição 

das co~stantes regionais, a vossa "pernambucanidade" e o ''fluminensismo" do 

autor de O Ocaso do Império, assim o "mineirismo'' de Tristão de Ataíde e Afon 

so Arinos de Melo Franco, a "baianidade" de Pedro Calmon, o "paulistanismo" 

de Afonso de Escragnolle Taunay e Alcãntara Machado, o "amazoni~mo" de Artur 

Cesar Ferreira Reis. Louvável, a todos os títulos, o regionalismo de confluê~ 

·c ia cívica. 

Na obra dos dois sociÓlogos, Freyre e Viana, com peculiaridades me-

todolÓgicas e possíveis divergências, distingo, sem meia luz, a marca do pas-

sado e a força do futuro, a presença histórica e a presença criadora na cultu 

-ra brasileira. 

Justifica-se um destaqu e ~ fecunda e decisiva influência da Igreja 

no processo de nossa formação, refletida no labor missionário, e que -se nao 

exaure no plano espiritual de. unidade da fé. E:xtende-3e àt uni

dade da l!ngua e à integridade territorial. Independente's de ·eon

vieç~es religiosas, os excerto seguintes, e.xtra!dos da obra pr1• 

ma do m1i ver sal escritor pernambucano. . . . . 
O primeiro: "A religitlo tornou-se o ponto de encontro e de eonfra-

\ 
\' . ' 
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a express~ o cultura n~o ~ a1ui empregada no sentido "mais es~ecifico de inte-

lectual, humanistico. artis t ico. liter~rio ''. e sim na acepçao "amplamente so-

ciol6gica", conforme distinç ~o estabelecida pelo pr6prio soci6logo e antrop6-

logo brasileiro. 

Patenteia o segundo que "os jesuítas. pela influência do seu siste 

ma uniforme de educaç~o e moral sobre um organismo ainda t~o mole, pl~stico, 

quase sem ossos, como o da nossa sociedade colonial dos séculos XVI e XVII. con 

tribuiram para articular como educadores o que eles pr6prios dispensavam como 

catequistas e missionários. Estavam os padres da S. J. em toda parte: mo-

viam-se de um extremo ao outro do vasto territÓrio nacional; estabeleciam . pe~ 

manentemente contato entre os focos esporádicos de colonização atrav~sda "lí~ 

gua-geral", entre os vários grupos de aborígenes. Sua mobilidade, como a dos 

paulistas. se.por um lado chegou a ser perigosamente dispersiva, por outro foi 

salutar e construtiva. tendendo para aquele "unionismo" em que o Professor 

João Ribeiro surpreendeu uma das grandes forças sociais da nossa Hist6ria". 

As páginas reveladoras de 1933 têm inegável sabor hist6rico, da 

mesma sorte que as de Sobrados e Mucambos (1936); Nordeste (1938), este com 

subtítulo analítico e ecológico: Aspectos da Influência da Cana sobre a Vida 

e a Paisagem do Nordeste do Brasil; Ordem e Progresso (2 vols .• 1962), de con 

teúdo definido - Processo de desintegração das sociedades patriarcal e semi-

patriarcal no Brasil sob o regime do trabalho livre: aspectos de um quase meio 

• século de transição do trabalho escravo para o trabalho livre; e da Monarquia 

para a RepÚblica; Oliveira Lima, Dom Quixote Gordo (Recife, 1970). 

Nio se extranhem os sub-titulQS escl~recedores em livres 

de Gilberto Fre1re, Pnra fic~r mim exemplo, e:qbora f~rnosa pel~ 

emmciodo final, er~ e 5ta a designaç~o da obra de Adam Smi th: 

Um Ingu~ri te sobre a N~t'llrez". ~ Cztusas da Ri gueza dt\s Nações. 

Hist6ricos, não sob o prisma "rigidamente cronolÓgi co" ou "conven-

cionalmente atentos apenas aos epis6dios grandiosos", para exprimir-se a ma-

neira de Edson Nery da Fonsec a, organizador e introdutor dos Prefácios, mas 

numa visão moderna de histor i ografia, s~o os estudos afro-brasileiros, com 

maior extensão, luso-tropicaib ou pan e trans-ibéricos, com que brindastes a 

bibliografia brasil eira. Com referência ~ cultura hispano-tropical, recordo 

~ cantagalense América Castro , professor de Universidades ~~~~~ 

-~scritor em lingua es pa nhola. retratado na excelente monografia de \d-
\ 
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.·. mo ADdrigues Lutterbach, presidente da Ac a demia Fluminense, que o revelou aos 

coestaduanos. 

Ao lado dos trabalhos em que descreveis "o esforço civilizador dos 

portugueses nos tr6picos" (vide O Mundo que o Portugu~s Criou, 1940; Um Bra-

sileiro em Terras Portuguesas, 1953; O Luso e o Tr6pico, 1961), · publicastes 

Ingleses no Brasil (Aspectos da Influ~ncia Britânica sobre a Vida, a Paisagem 

e a Cultura do Brasil), Rio, 1949, e N6s e a Europa Ge r mânica, 1971. 

Toda a vossa contribuição está referta de ind agação hist6rico - soei 

al,~ · da capital pernambucana, objeto do amor extremado de quem escreveu o 

Guia Prático, Hist6rico e Sentimental da Cidade do Reei f e ( 4a. ed., Rio, 1 968), 

~~'Í. de Pernambuco .-pte~/do restante da vida nordestina e brasileira. 

Aluno de Antropologia e Sociologia em cursos de graôuação e pos-

graduação de Universidades americanas, asseverastes não compreender Sociolo-

gia, sem "lastro antropol6gico". Fostes al~m. A disciplina, somastes o las-

tro hist6rico, fugindo ~ concepção restritiva de ~numerosos soci6logos anglo-

americanos no seu sociologismo anti-hist6rico ou a-hist6rico". 

Apreciastes com vis tas de historiador o arrojo apost6lico de Dom Vi 

tal Maria de Oliveira, que "enfrentou com tanto ardor ortodoxo ' as doutrinas 

regalistas dos estadistas do Imp~rio". No registro do primoroso livro Con-

flito entre a Igreja e o Estado no Brasil (Recife, 1970), do professor Nilo 

Pereira, encontro a mesma observação em termos definitivos: "Nunca, em todo 

o passado brasileiro, foi algu~m mais heróico em sua resistência a poderosos 

avassaladore s do que esse Capuchinho". 

Belo retrato do Bispo de Olinda, o exemr;Jlaríssimo Dom Vital, que nao 

dava as costas aos detratores da fé. Ofensas, · am eaças, prisões, nada o abatia. 

Não era um provocador, era um zeloso da pureza doutrinária. Não tinha capri-

chos, tinha consciência episcopal. 

Pela exação da análise, mesmo de fatos sociais contemporâneos , os 

painéis que fixais tran scendem o passage iro, mau grado a advertência de Eucli 

des da Cunha, nem s empre exata, de qu e "o histori ador precisa de certo afasta 

menta dos quadros qu e contempl a" (Os Sertõ es, 19a. ed., Rio, 1946), 

Ningu~m negará a J oaqu i m Nabuco, verbi gratia, a justiça de que fêz 

\ 
\ 
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história, ao deter-se na s instituições políticas do seu tempo na Inglaterra, 

em França, nos Estados Unidos. De Minha Formação. esta sentença genial: "O 

passado pesa sobre o presente na Inglaterra e o limita; na América, não há vis 

ta retrospectiva" (p. 177). Mais não preciso para proclamar que o volume não 

e simplesmente um livro de memórias. E de memórias prematuras, ia dizendo ãn 

tumas. visto que escritas aos quarenta, por um homem que viveu, bem vividos, 

sessenta e um anos. 

Específica e meritoriamente históricas as páginas em que exaltais 

Joaquim Nabuco (Rio, 19~8). 

Reconhecestes em O Abol-Icionismo 11 un dos mnis lúcidos, pene-

trantes e objetivos ensaies jamais escritos no Brasil, em torno de 

Sempre pensei convosco. Era pouco ver-se no "sinhozinho da ~ ~asa-

grande de Massangana" o idealista atento ao clamor de uma raça e compromet_!_ 

do na sua redenção. Idealista, ele o foi. Desassombrado, alma esfogueada. 

O título não lhe retira a condição, por vos insistentemente reivindicada, de 

ostensivo reformador social. suje3.to, no calor da refrega, a acusações inju~ 

tíssimas. inclusive a de traidor dos seus. os de sua famÍlia e sua grei. Ele 
·~ 
f 

ergueu a voz, bem o mostrastes. "contra a politica do regime de chicote e de 

tronco". Advogando nao so a dignidade humana dos "irmãos pretos que povoavam 

lj 
as senzalas". mas a dignidade do trabalho e sua liberdade, e, numa antecip~ 

ção histórica, salientando-lhe o caráter e o valor, a um tempo , individual e 

sociaL era aspiração do glorioso abolicionista "abrir horizontes a Nação Br~ 

sileira". Não foi sem intenção clara, que proclamou: "Acabar com a escravi-

dão no Brasil nao basta; e preciso destruir a obra da escravidão". 

Que ·va:.iosca comentários fizestes ao verbo e à prosa do autor de 

Um Estadista do Império! Os seus discursos, afirmais, têm alguma coisa de en 

saio e os seus ensaios alguma coisa de discurso. Em ambos, distinguis "a be 

leza literária e a beleza moral". Embora de protestos e reivindicações, def_!_ 

nistes a vozdo tribuno pernambucano- "a mais doce das vozes viris". Parti6i 

po do vosso entusiasmo: "a palavra de Nabuco não morrerá, enquanto houver li-

teratura em lingua portuguesa". 

\ ,, 

\ . 
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Nesse s juízos, há muito da finura, da concisão, da genialidaQe do 

artista de Escritos e Discursos Literários. 

Agripino Grieco, mestre-sala da crítica, anui àquela manifestação. 

Coloca Joaquim Nabuco entre "os dois ou três maiores pros adores do Brasil", 

e acrescenta: "desculpem se é pouco" (Po e tas e Prosadores do Brasil, Rio, 

l96ô, p. 135). 

Não preciso ir mais longe. Faço-vos, senhores, uma consideração 

final. 

Num mur1do cor1o o nosso, varrido de B.nt~goni3Do" e ressentimen-

tos, m~s revlgorado per esfo~ços con3trutivos em prol d~ dignidade 

e :i beràade do home!n, tt.:icerce de um~ soc::.ed!.de mais jus te., mundo 

p~radoxal de ex~cerbações e esperança, submetido à próv~ do · 6dio 

e ~ prova do &nor, é bom :embrar, para esc:nrecer e espairecer os 

espfri tos, Q · . .&~..o-~~ de Gi:berto Freyre, útil não s6 :t Pernam-
:7 

buco, ~o Nordeste e ao Brasil, 6til ao homem e h socied:de do nosso 

tempo - "no jogo ou interaçfo de inC_uências que reciprocamente 

vem atu&ndo lllilas sobre ~s outras, verifica- se, diz ele, a resistência 

do fator psicossoci~l ao imp~cto pura~ente tecnol6gico ou ao impacto 

simplesmente econ5mico". 

Nais que um ensim:~mento histórico ou sociol6gico, ·retenho .. 
na nfirmaçtlo um brado de hwnanis4lo, que espero ressôe no côraçao 

dos bra~ileiros. 

\ 
\ 
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GILBERTO FREYRE E AS ACADEMIAS 

Jarbas Maranhão 

Gilberto Freyre não e o antiacadêmico, como 
sam. (o não acadêmico, ou melhor - como ele mesmo 
niu, agradecendo homenagem da Academia Pernambucana 
18 de abril de 1970 - o inacadêmico inveterado. 

alguns pe.!!_ 
se defi
de Letras,a 

Nesse discurso, ele esclarece definitivamente sua posi 
çao a respeito. 

De referência ã Academia, no sentido de estabelecimen 
to universitário, ele se diz meio acadêmico desde a adolescên
cia, lembrando sua formação universitária e, de certo modo, aca 
dêmica. 

No sentido de agremiação cultural, se nao se pode di
zer de todo extra-acadêmico, deve-se considerar inacadêmico."An 
tiacadêmico, não, mas inacadêmico, sim". 

Ate porque ele tem a honra de ser sôcio corresponden
te de virias Academias, como a de Letras de Pernambuco, desde ' 
os 19 anos, ainda simples estudante, e a de Ciências, de Lis-
boa, o que - acrescenta - e uma forma ideal de ser alguém 
platonicamente acadêmico sem ser o que os dicionirios classifi
cam como academial ou academizado. 

O academial, adstrito aos clássicos; o academizado, de 
fensor permanente da pureza da língua e das tradições e nórmas 
clissicas da cultura, o que - por temperamento e vocaçao de 
um irredutivel romântico - não pode ser. 

Todavia, pondera, como opostos ou contririos, o acadê
mico e o inacadêmico se completam. Ou podem completar-se, por 
vezes o prõprio inacadêmico pondo-se ao lado de acadêmicos como 
inacadêmico, sem capitular. 

Confessa sua falta de vocaçao para sõcio efetivo, par
ticipante, regular de academias, como para professor universi
tário, embaixador ou Ministro de Estado. 

Dai sua ausência dessas instituições, dessas condições 
e dessas honras, que, algumas vezes oferecidas, ele recusou. 

r~as, enfatiza, "nas letras, somos irmãos separados, os 
acadêmicos e o inacadêmico que tenho sido, que sou que conti 
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continuar~i a ser: irmãos separados porem irmios". 

Gilberto r~conhece e proclama a importin~ia e, mais 
que a importância, a necessidade das academias, como institui
ç5es estabilizadoras e defensoras de valores culturai~ e das 
linguas literárias. 

· Não obstante, aponta a conveniência do oposto, ou se
ja a utili.dade de que 5rgios e pessoas se incumbam de inovar e 
renovar esses valores. 

Josu~ Montello, em artigo sobre os oitenta anos de 
Gilberto Freyre, escreve que o portão da Academia Brasileira ' 
de Letras estã aberto para ele, com Machado de Assis ã sua es
pera. 

Mas, Gilberto não se inscreve. Inscrever-se ~ postu
lar e ele se "gaba" de nunca ter sido um postulador. 

Pode parecer ati desel~gante - asse~era - para com 
Academias ilustres - como a Brasileira de Letras, tio do seu 
ap~e~o - por não · querer conformar-se com suas exigências de 
post~lação. Aparentemente deselegante porim - ousa repetir 
por fidelidade a uma espécie de vocação quase religiosa. A vo
cação de escritor independente. 

Recusa, por essa razão, ministérios, embaixadas, 
tedras universitirias, desde que o ieu interesse - e al 
tra o quixotismo - ê afirmar-se como escritor. 

·-ca-
en-

Ass i m, o livro ~ que ê o seu ministério, sua embai~a
da ou sua cãtedra, pois ~ "um homem que tem nessa comunicação 
com o publico a manutenção de sua independência". 

Ele pergunta e logo responde: "O que principalmente 
sou? Creio que escritor. Escritor literário. O soci51ogo, o an 

. -
trop51ogo, o historiador, o cientista social, o posslvel pens! 
dor, são em mim ancilares do escritor. Se bom ou mau . esciitor 
ê outro assunto". 

Escritor - acrescente-se - que aprecia "faculdades' 
indtsciplinãveis, numa atividade mais de aventur• que de roti
na, pertencendo principalmente ã tradição ibérica de escri
tor". 

Dal conservar liberdades e desembaraços de expressao, 
sem ater-se demasiado a convenc5es literárias ou acadêmicas, 
mais pr5prias do beletrista ou .do homem requintadamente de le-



3. 

letras. 

Dai valorizar a espontaneidade e criatividade, que se 
estampam no verdadeiro escritor, aquele que consegue sobretudo 
transmitir suas próprias experiências, recriando o que 
na vida, e sua visão do mundo. 

sente 

Gilberto Freyre declara-se 11 anãrquico, um tanto pers.2_ 
nalista, um tanto desordenado, um tanto impuro, um tanto con
traditório e, nestes defeitos, uma caricatura daqueles escrit.2_ 
res ibêricos ainda hoje inclassificáveis, um deles o Unamuno 11

• 

(a razao porque prefere, aos titulos e encargos aca
dêmicos, sua inteira liberdade, maior numero de horas e maior 
soma de energia para realização de seu valioso trabalho como 
cientista social, jornalista literário e escritor criativo. 




