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Um século (e o século) de Gilberto Freyre

Edmílson Caminha

Consultor Legislativo da Câmara dos Deputados
Área de Redação Parlamentar

Quando o Brasil celebra 500 anos de história, festeja-se também, em todo o
País, o centenário do nascimento de Gilberto Freyre. Feliz coincidência, esta, a do
meio milênio do chamado “descobrimento” pelos portugueses com os cem anos do
redescobridor do Brasil, do pernambucano ilustre que nos fez mais conscientes e
mais orgulhosos da nossa condição de brasileiros. Estamos, de fato, no século de
Gilberto Freyre, não apenas porque foi nele que o brilhante sociólogo viveu e
elaborou a sua obra monumental, mas sobretudo porque nenhum outro brasileiro
marcou tão profunda e vigorosamente, como ele, o tempo que lhe foi dado viver.
Justas, pois, as homenagens que se rendem ao homem que nos deu o privilégio,
como contemporâneos, de testemunhar a sua grandeza intelectual e a sua riqueza
humana. Cumpre-nos saudá-lo pela inteligência e pela sabedoria com que, eleito
Deputado Federal, trouxe prestígio e importância para a Casa a que deu a honra de
pertencer.

“Sou um brasileiro de Pernambuco. Gosto muito da minha província. Sou
sedentário e ao mesmo tempo nômade. Gosto da rotina e gosto da aventura. Gosto
dos meus chinelos e gosto de viajar. Meu nome é Gilberto Freyre”. Assim se definia
esse recifense nascido em 15 de março de 1900, filho do magistrado e professor
Alfredo Freyre e de Dona Francisca de Mello Freyre – descendentes, ambos, de
famílias proprietárias de engenho.

Aos oito anos de idade, o pequeno Gilberto não aprendera ainda a ler e a
escrever, fonte de preocupação para os pais quanto à proficiência mental do herdeiro.
Se não lia nem escrevia, desenhava bem, vocação que depois realizaria, embora não
prioritariamente, ao pintar quadros sob o singelo pseudônimo de Gil. Matricula-se,
em 1908, no Colégio Americano Gilreath, um dos melhores do Recife, onde se
alfabetiza em inglês. O primeiro livro que lê é Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift,

 Estudo feito por solicitação do Deputado Aldo Rebelo (PCdoB–SP), requerente da sessão
solene com que a Câmara dos Deputados comemorou, em 11 de abril de 2000, o centenário do
nascimento de Gilberto Freyre.
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que decerto lhe estimula a imaginação e o gosto pela fantasia, próprios do grande
escritor que se revelaria décadas mais tarde.

Aos 13 anos, já se apresenta, na escola, como senhor de talento incomum: dá
aulas de latim, organiza uma sociedade literária e funda o jornalzinho O Lábaro , para
o qual escreve os primeiros artigos. Com 16 anos, torna-se conferencista: vai a João
Pessoa a convite dos paraibanos e fala sobre “Spencer e o problema da educação
no Brasil”.

Em 1917, declara-se protestante, de denominação batista, disposto a ser
missionário para satisfazer seus ideais, “metade religiosos, metade socialistas”,
segundo ele próprio. Conclui o curso de bacharel em ciências e letras e embarca, no
ano seguinte, para os Estados Unidos, onde se diploma em artes, dois anos depois,
pela Universidade Baylor, no Texas. Em Nova York, conclui o mestrado em ciências
sociais na Universidade Columbia.

 Transfere-se para a Europa em 1922, quando, em São Paulo, realizava-se a
Semana de Arte Moderna, a cujas propostas depois se oporia. Viaja pela França,
Alemanha, Inglaterra e Portugal. De volta ao Brasil, faz, em 1926, sua primeira viagem
ao Rio de Janeiro, quando conhece, e delas se torna amigo, as mais importantes
figuras do modernismo brasileiro, como Villa-Lobos, Manuel Bandeira e Sérgio
Buarque de Holanda. Promove, nesse mesmo ano, o 1º Congresso Regionalista do
Recife, de que resulta o “Manifesto Regionalista” – em que os signatários divergem
do modernismo paulistano ao defender a rigorosa preservação do perfil cultural do
Nordeste e das outras regiões do País.

Secretário particular do governador de Pernambuco, Estácio Coimbra, com
ele parte, voluntariamente, para o exílio em Portugal, solidário com o chefe deposto
pela Revolução de 30. Em Lisboa, por sugestão do amigo Rodrigo Melo Franco de
Andrade, começa a escrever a obra monumental que lhe daria fama no Brasil e no
mundo: Casa-grande & senzala, que veio a lume em 1933.

Sete anos depois, compra no bairro de Apipucos, no Recife, o casarão onde
trabalharia e viveria até morrer, aos 87 anos, no dia 18 de julho de 1987. Hoje, o solar,
verdadeiro templo da cultura brasileira, abriga a Fundação Gilberto Freyre, presidida
pelo neto homônimo do antropólogo. Na gigantesca biblioteca com mais de 30 mil
volumes, o escritor redigiu a sua admirável obra, em que se conta uma centena de
títulos. Sempre à mão, avesso ao computador – pois que nunca se rendeu sequer à
máquina de escrever –, Gilberto Freyre escrevia sossegadamente sobre uma tábua
de pinho-de-riga, acomodado no velho sofá de couro, uma perna estirada por sobre
o braço do móvel para que o pé tivesse apoio no tampo da escrivaninha próxima,
pitorescamente calçado com meias e chinelos. Assim, completamente à vontade, no
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aconchego e no silêncio da mansão de Apipucos, degustando o famoso conhaque
de pitanga que ele mesmo produzia, Gilberto Freyre mais do que criou uma obra:
erigiu um monumento, ergueu uma catedral, construiu um patrimônio que dignifica
a cultura brasileira, fazendo-a admirada e respeitada em todos os países do mundo.

Sobrados e mucambos, publicado em 1936, e Ordem e progresso , lançado
em 1959, constituem, com Casa-grande & senzala, o tripé da obra gilbertiana, o
alicerce do grandioso edifício por ele consumado. A esse tríptico o sociólogo
denominou, um tanto modestamente, “Introdução à história da sociedade patriarcal
no Brasil”, de que decorrem os subtítulos de Casa-grande & senzala (“Formação
da família brasileira sob o regime da economia patriarcal”), de Sobrados e mucambos
(“Decadência do patriarcado rural e desenvolvimento do urbano”) e de Ordem e
progresso  (“Processo de desintegração das sociedades patriarcal e semipatriarcal
no Brasil sob o regime de trabalho livre: aspectos de um quase meio século de
transição do trabalho escravo para o trabalho livre; e da Monarquia para a
República”).

A essas três grandes obras, Gilberto Freyre acrescentaria mais uma, Jazigos
e covas rasas, a que deu anúncio mas que, infelizmente, não chegou a publicar, e
sobre que faz referência na longa introdução à segunda edição de Sobrados e
mucambos. Seria, com certeza, estudo interessantíssimo, a julgar pelo que a propósito
dele escreveu: “O homem morto ainda é, de certo modo, homem social. E, no caso de
jazigo ou de monumento, o morto se torna expressão ou ostentação de poder, de
prestígio, de riqueza dos sobreviventes, dos descendentes, dos parentes, dos filhos,
da família. O túmulo patriarcal, o jazigo chamado perpétuo, ou de família, o que mais
exprime é o esforço, às vezes pungente, de vencer o indivíduo a própria dissolução
integrando-se na família, que se presume eterna através de filhos, netos,
descendentes, pessoas do mesmo nome.”

Sobre Casa-grande & senzala, somam-se às centenas as louvações e os
elogios: “É obra que já nasceu clássica”, segundo o professor Roquette-Pinto; “o
maior dos livros brasileiros e o mais brasileiro dos ensaios que escrevemos”, na
opinião de Darcy Ribeiro; “uma maneira totalmente nova de escrever a história,
fazendo participar o povinho, o negro, gente de cor, caboclos, mestiços, da fundação
da família brasileira, numa generosa visão do espírito”, de acordo com o francês
Blaise Cendrars.

Pela cultura que encerra, pelo conhecimento que demonstra, pela sabedoria
com que se consumou, Casa-grande & senzala é obra para se escrever aos 70 anos,
como fruto de toda uma vida consagrada ao estudo e à pesquisa. Impressiona que
Gilberto Freyre a tenha publicado no verdor dos 33 anos, com um relevo intelectual

Um século (e o século) de Gilberto Freire
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e uma competência estilística que logo lhe trouxeram a admiração do público e o
aplauso da crítica.

No entender de Antonio Candido, são três os livros fundamentais para que
compreendamos o processo de formação da nacionalidade brasileira: Casa-grande
& senzala, Raízes do Brasil e Formação do Brasil contemporâneo. No prefácio
que introduz o texto de Sérgio Buarque de Holanda, comenta o crítico, acerca da
obra de estréia de Gilberto Freyre: “O jovem leitor de hoje não poderá talvez
compreender, sobretudo em face dos rumos tomados posteriormente pelo seu autor,
a força revolucionária, o impacto libertador que teve este grande livro. Inclusive
pelo volume de informação, resultante da técnica expositiva, a cujo bombardeio as
noções iam brotando como numa improvisação de talento, que coordenava os dados
conforme pontos de vista totalmente novos no Brasil de então. Sob este aspecto –
acrescenta Antonio Candido –, Casa-grande & senzala é uma ponte entre o
naturalismo dos velhos intérpretes da nossa sociedade, como Sílvio Romero, Euclides
da Cunha e mesmo Oliveira Viana, e os pontos de vista mais especificamente
sociológicos que se imporiam a partir de 1940.”

“Quando em 1532 se organizou econômica e civilmente a sociedade brasileira,
já foi depois de um século inteiro de contato dos portugueses com os trópicos; de
demonstrada na Índia e na África sua aptidão para a vida tropical.” Assim começa
Casa-grande & senzala, apontando-nos, logo no primeiro período, a riqueza de
informações, o alcance do conhecimento e o primor do estilo com que Gilberto
Freyre comporia toda a sua obra. Nunca, antes, ninguém escrevera assim sobre o
Brasil, revelando-nos a nós mesmos, desmistificando crenças e contestando
equívocos que se alimentavam há séculos.

No prefácio à primeira edição de Casa-grande & senzala, Gilberto Freyre
nos dá a conhecer a gênese da idéia e da estrutura com que se apresenta o seu
grande livro, como se idéia e estrutura se devessem a uma intuição de gênio: “A
casa-grande, completada pela senzala, representa todo um sistema econômico, social,
político: de produção (a monocultura latifundiária); de trabalho (a escravidão); de
transporte (o carro de boi, o bangüê, a rede, o cavalo); de religião (o catolicismo de
família, com capelão subordinado ao pater familias, culto dos mortos, etc.); de vida
sexual e de família (o patriarcalismo polígamo); de higiene do corpo e da casa (o
‘tigre’, a touceira de bananeira, o banho de rio, o banho de gamela, o banho de
assento, o lava-pés); de política (o compadrismo). Foi ainda fortaleza, banco, cemitério,
hospedaria, escola, santa casa de misericórdia amparando os velhos e as viúvas,
recolhendo órfãos.”

Nesse resumo perfeito está todo o Casa-grande & senzala, com os três
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protagonistas que se revezam em cena como se numa grandiosa peça de teatro: o
branco português, o negro africano e o elemento indígena autóctone. Sobre o
colonizador lusitano, Gilberto Freyre contradisse, pioneira e corajosamente, o forte
complexo de inferioridade que nos fazia lamentar, há séculos, o termos sido achados
pelos conterrâneos de Camões: “O certo – diz o etnólogo – é que os portugueses
triunfaram onde outros europeus falharam: de formação portuguesa é a primeira
sociedade moderna constituída nos trópicos com caraterísticos nacionais e
qualidades de permanência. Qualidades que no Brasil madrugaram, em vez de se
retardarem como nas possessões tropicais de ingleses, franceses e holandeses.”

Para Gilberto Freyre, não há por que nos envergonharmos de nossas origens,
deplorarmos as raízes históricas da nacionalidade brasileira, como se fôssemos um
país inferior, uma nação de segunda classe. Não que o autor se proponha – como já
disseram – à justificação do conquistador europeu, à apologia da presença lusitana.
A esses leitores apressados, Gilberto Freyre responde logo no começo de Casa-
grande & senzala: “O colonizador português do Brasil foi o primeiro dentre os
colonizadores modernos a deslocar a base da colonização tropical da pura extração
de riqueza mineral, vegetal ou animal – o ouro, a prata, a madeira, o âmbar, o marfim
– para a de criação local de riqueza. Ainda que riqueza – a criada por eles sob a
pressão das circunstâncias americanas – à custa do trabalho escravo: tocada,
portanto, daquela perversão de instinto econômico que cedo desviou o português
– reconhece o sociólogo – da atividade de produzir valores para a de explorá-los,
transportá-los ou adquiri-los.”

Mais do que o colonizador, é o negro a personagem que domina Casa-
grande & senzala. Pelas mãos de Gilberto Freyre, o escravo passou de mero figurante
em nossa historiografia oficial a um dos alicerces em que se fundamenta a sociedade
brasileira. Ousamos dizer, conforme ensinou Gilberto, que nenhum povo nos marcou
tão profunda e acentuadamente quanto o africano que aqui chegava no porão dos
navios negreiros – quer do ponto de vista étnico, quer pela enorme influência com
que enriqueceu e embelezou a nossa cultura.

Esta, a lição, plena de saber histórico e de vigor literário, que Gilberto Freyre
nos dá em Casa-grande & senzala: “O Brasil não se limitou a recolher da África a
lama de gente preta que lhe fecundou os canaviais e os cafezais; que lhe amaciou a
terra seca; que lhe completou a riqueza das manchas de massapê. Vieram-lhe da
África ‘donas de casa’ para seus colonos sem mulher branca; técnicos para as
minas; artífices em ferro; negros entendidos na criação de gado e na indústria
pastoril; comerciantes de pano e sabão; mestres, sacerdotes e tiradores de reza
maometanos.”

Um século (e o século) de Gilberto Freire
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Opondo-se, já nos chamou a atenção Antonio Candido, aos preconceitos
étnicos de escritores como Oliveira Viana e Euclides da Cunha, Gilberto Freyre não
duvidou em exaltar a nossa ascendência negra, as nossas raízes africanas: “Todo
brasileiro, mesmo o alvo, de cabelo louro, traz na alma, quando não na alma e no
corpo – há muita gente de jenipapo ou mancha mongólica pelo Brasil – a sombra, ou
pelo menos a pinta, do indígena ou do negro” – declara o antropólogo. Quando na
Europa tomavam corpo as teses racistas de que resultou a trágica aventura do
nazismo, a Gilberto Freyre parecia natural que dos escravos descendessem elementos
dos mais fortes e sadios da nossa população, a exemplo dos atletas, dos capoeiras,
dos cabras, dos marujos. Gente simples, como se vê, cidadãos comuns, pessoas
singelas que dão força e ânimo ao povo brasileiro.

Por último, mas não porque menos importante, aprendemos com o autor de
Casa-grande & senzala o muito que devemos ao índio (à mulher índigena,
sobretudo), pelo admirável – embora silencioso, e muitas vezes submisso – papel
que exerceu na formação da nossa nacionalidade. Escreve Gilberto Freyre: “A mulher
gentia temos que considerá-la não só a base física da família brasileira, aquela em
que se apoiou, robustecendo-se e multiplicando-se, a energia de reduzido número
de povoadores europeus, mas valioso elemento de cultura, pelo menos material, na
formação brasileira. Por seu intermédio enriqueceu-se a vida no Brasil de uma série
de alimentos ainda hoje em uso, de drogas e remédios caseiros, de tradições ligadas
ao desenvolvimento da criança, de um conjunto de utensílios de cozinha, de
processos de higiene tropical – inclusive o banho freqüente ou pelo menos diário,
que tanto deve ter escandalizado o europeu porcalhão do século XVI.”

E ainda há quem acuse o historiador pernambucano de privilegiar o
colonizador português e o escravo negro em desfavor do elemento indígena... São
pessoas que fazem de Gilberto Freyre um autor muito criticado e pouco lido, muito
censurado e pouco sabido... De outra maneira, não ignorariam, propositadamente,
trechos de Casa-grande & senzala em que se arrolam notáveis contribuições que
nos fazem devedores da mulher indígena: “Ela nos deu ainda a rede em que se
embalaria o sono ou a volúpia do brasileiro; o óleo de coco para o cabelo das
mulheres; um grupo de animais domésticos amansados pelas suas mãos. Da cunhã
é que nos veio o melhor da cultura indígena. O asseio pessoal. A higiene do corpo.
O milho. O caju. O mingau.” E conclui Gilberto Freyre, com a espontaneidade de
estilo e a sutileza de observação que lhe eram próprias: “O brasileiro de hoje, amante
do banho e sempre de pente e espelhinho no bolso, o cabelo brilhante de loção ou
de óleo de coco, reflete a influência de tão remotas avós.”

Ao estudar a formação da família brasileira, Gilberto Freyre lança mão pela
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primeira vez, entre nós – com atitude algo revolucionária, até –, de elementos e
conceitos relativos ao sexo. Ele próprio o declara, no prefácio à 20ª edição de Casa-
grande & senzala, ao se dizer “pioneiro na atenção dispensada ao sexo sem resvalar
em sexualismo desvairado”. Não foi esse, porém, o sentimento com que um grupo
de pernambucanos recebeu o livro em 1933: indignados com a “linguagem obscena”,
o teor “negrófilo” e as ofensas à Igreja e aos jesuítas, propunham nada menos do
que queimar a obra em praça pública...

Nesse aspecto, o ensaio de Gilberto Freyre é mesmo polêmico – quer por
contestar a luxúria dos negros, quer por aventar sujeito a fatores climáticos o
comportamento sexual dos indivíduos. “Foram sexualidades exaltadas as dos dois
povos que primeiro se encontraram nesta parte da América; o português e a mulher
indígena. Contra a idéia geral de que a lubricidade maior comunicou-a ao brasileiro
o africano, parece-nos que foi precisamente este, dos três elementos que se juntaram
para formar o Brasil, o mais fracamente sexual; e o mais libidinoso, o português” –
acreditava o sociólogo.

Em outra passagem, patenteia-se o seu sentimento sobre a paixão com que
demonstramos nosso gosto pelo sexo: “A precoce voluptuosidade, a fome de mulher
que aos treze ou quatorze anos faz de todo brasileiro um dom-juan não vem do
contágio ou do sangue da ‘raça inferior’ mas do sistema econômico e social da
nossa formação; e, um pouco, talvez, do clima; do ar mole, grosso, morno, que cedo
nos parece predispor aos chamegos do amor e ao mesmo tempo nos afastar de todo
esforço persistente. Impossível negar-se a ação do clima sobre a moral sexual das
sociedades. Sem ser preponderante, dá entretanto para acentuar ou enfraquecer
tendências; endurecer ou amolecer traços sociais” – escreveu o pernambucano
famoso.

Polêmico: esse, um dos traços marcantes de Gilberto Freyre. Característica
muito do seu agrado – é o que nos parece –, pelo prazer com que provocava
discussões, estimulava contendas, gerava disputas. Não poderia ser outra a reação
a um ser contraditório – de “antagonismos em equilíbrio”, segundo o professor
Ricardo Benzaquen. Homem que, bem a seu gosto, definia-se como  “conservador
revolucionário” e “anarquista construtivo”, provando-se, assim, o “conciliador de
contrários” a que alude o professor Edson Nery da Fonseca, amigo fraterno e
condiscípulo intelectual do Pensador de Apipucos. Entende-se, assim, por que,
confessadamente vaidoso, não se tenha candidatado à Academia Brasileira de Letras,
e dito “não” aos presidentes da república que lhe propuseram a cobiçada cadeira de
ministro.

O caráter polêmico e a natureza contraditória de Gilberto Freyre nos soam

Um século (e o século) de Gilberto Freire
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como resultantes da sua essência dual, do seu espírito dialético. Condição já evidente
nos títulos com que batizou a sua obra: Casa-grande & senzala, Sobrados e
mucambos, Aventura e rotina, Como e por que sou e não sou sociólogo, Tempo
morto e outros tempos, Alhos & bugalhos, Modos de homem e modas de mulheres
– entre tantos mais.

Dialético, polêmico, contraditório, Gilberto Freyre não desprezou a sedução
da política. E se fez Deputado Federal Constituinte em 1946, na companhia de Luís
Carlos Prestes, Barbosa Lima Sobrinho, Jorge Amado, Carlos Marighella e outros
importantes nomes que já pertencem à história do Brasil. Embora sem a grandeza e
o brilho que lhe deram fama como intelectual, notabilizou-se pelo empenho e pela
dedicação com que exerceu o mandato: autor de emendas de relevância sociológica
ao projeto da Constituição, a ele coube a redação final dos dispositivos concernentes
à ordem econômica e social e aos direitos dos cidadãos naturalizados.

 Na Comissão de Educação e Cultura da Câmara, teve presença desigual:
enquanto se esforçava pelo barateamento do livro didático no Brasil, assinou parecer
no sentido de que somente se federalizassem as universidades de peso regional ou
de expressão transestadual. Procedimento que, aos olhos de milhões de nordestinos,
soou mais como em defesa provinciana das conveniências de Pernambuco do que
em favor dos interesses, maiores, de toda a região.

Deve-se ao Deputado Gilberto Freyre o projeto de que resultou, em 1950, a
criação do Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, com sede no Recife,
“destinado a pesquisar as condições de vida do lavrador e do trabalhador do Norte
agrário do País”. Graças ao desvelo de quem a idealizou e a dirigiu por tanto tempo,
a hoje Fundação Joaquim Nabuco sobressai como das mais importantes instituições
de pesquisa em ciências sociais na América Latina.

Sociólogo, antropólogo, etnólogo, historiador, jornalista, político... Gilberto
Freyre foi tudo isso – mas, fundamentalmente, escritor. Não apenas porque assim
fazia questão de se dizer, mas porque foi essa a maior e mais profunda vocação com
que nasceu. E como escrevia bem Gilberto Freyre! Com que gosto, com que prazer
desfrutamos o brilho da sua prosa, a riqueza da sua linguagem, a elegância do seu
estilo! No poema que lhe dedicou pelos 40 anos de Casa-grande & senzala, diz
João Cabral de Melo Neto: “Ninguém escreveu em português / no brasileiro de sua
língua: esse à-vontade que é o da rede, / dos alpendres, da alma mestiça, / medindo
sua prosa de sesta, / ou prosa de quem se espreguiça.”

Tome-se, para exemplificação, este trecho de Casa-grande & senzala, sobre
o colonizador português na América tropical: “No homem e nas sementes que ele
planta, nas casas que edifica, nos animais que cria para seu uso ou subsistência,
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nos arquivos e bibliotecas que organiza para sua cultura intelectual, nos produtos
úteis ou de beleza que saem de suas mãos – em tudo se metem larvas, vermes,
insetos, roendo, esfuracando, corrompendo. Semente, fruta, madeira, papel, carne,
músculos, vasos linfáticos, intestinos, o branco do olho, os dedos dos pés, tudo
fica à mercê de inimigos terríveis.” Pela força literária, pela opulência da forma e pelo
primor do estilo, a criação nos parece mais de escritor que de antropólogo, mais de
artista da palavra que de cientista social. “Seus ritmos breves, sua sintaxe sensual e
elástica multiplicaram descrições tão gráficas e evocativas quanto os melhores
momentos da moderna arte narrativa” – destacou na prosa gilbertiana o sociólogo
José Guilherme Merquior.

Natural que, como grande escritor, Gilberto Freyre quisesse desvendar o
segredo da ficção e o mistério da poesia. Dessa experiência nasceram Dona Sinhá e
o filho padre, em 1964, e O outro amor do Dr. Paulo, em 1977 – duas “seminovelas”,
como o autor curiosamente as classifica. Ambas de boa feitura, superiores ao comum
do que então surgia na prosa literária brasileira. Menos brilhantes, porém, e menos
belos do que livros como Casa-grande & senzala e Nordeste, estilisticamente
primorosos. O que faz de Gilberto Freyre um caso especial: senhor de riquíssima
vocação literária que não se consumou diretamente na literatura, mas, indiretamente,
na obra que escreveu como cientista social.

Em Talvez poesia, de 1962 – título com que o próprio autor põe em dúvida a
qualidade dos seus versos–, a grande presença é a do sociólogo, do historiador,
que de certa maneira frustram o artista desejoso de escrever poemas. Quando não
se aproveita do folclore– como em “Canta, canta, meu surrão” e “A cabra Cabriola”,
Gilberto Freyre escreve: “O menino de engenho era decerto / criatura menos
sacrificada à gravidade / de trajo e vida que o nascido nas cidades” – composição
que, pelo tema, pelo ritmo e pelo sabor de prosa mais parece um trecho de Casa-
grande & senzala que a estrofe de um poema.

Acima de todas essas restrições se elevam, pela grandeza do seu talento e
pela relevância da sua criação, a pessoa e a obra de Gilberto Freyre. Figura respeitável
não apenas pelo muito que nos ensinou, mas pela coragem com que ousou, pelo
pioneirismo com que se pôs à frente dos contemporâneos. Sem Casa-grande &
senzala talvez não houvesse o soberbo Fogo morto, de José Lins do Rego, o
monumental Romance d’A Pedra do Reino, de Ariano Suassuna, a pungente Morte
e vida severina, de João Cabral de Melo Neto– e o teatro de Hermilo Borba Filho, a
música de Antônio Nóbrega, o frevo de Capiba, a escultura de Brennand, a poesia
de Mauro Motta e a arte de tantos outros nordestinos que enriquecem e abrilhantam
a nossa cultura.
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Quando milhões de brasileiros se dispõem a reagir ao processo de aviltamento
e de deterioração por que passa a língua portuguesa, é animador reparar na
importância e na atenção que Gilberto Freyre concedia ao idioma. Não somente no
aspecto literário, mas no que diz respeito, também, a questões etimológicas e
lingüísticas: “O processo de reduplicação da sílaba tônica, tão das línguas selvagens
e da linguagem das crianças, atuou sobre várias palavras dando ao nosso vocabulário
infantil um especial encanto. O ‘dói’ dos grandes tornou-se o ‘dodói’ dos meninos.
Palavra muito mais dengosa” – escreveu em Casa-grande & senzala.

Interesse maior, no entanto, ele o tinha pelo estudo da linguagem, da língua
como instrumento de comunicação, tomando-a, sempre, do ponto de vista histórico-
social: “O uso, ainda hoje, em português, de ‘o senhor’, ‘a senhora’ em casos que
noutros idiomas seriam de segunda, e não de terceira pessoa do singular e também
o de ‘vossa senhoria’ e o abuso de ‘vossa excelência’, talvez se possa atribuir à
herança do regime patriarcal-escravocrata, que dominou a vida brasileira, depois de
ter dominado a portuguesa” – observou no seu livro de estréia.

Ao tecer considerações sobre a língua portuguesa – que os colonizadores
se reservavam o privilégio de falar – e o tupi, sistematizado pelos jesuítas para os
povos indígenas a catequizar, Gilberto Freyre disserta com maestria de verdadeiro
filólogo: “Dessa primeira dualidade de línguas, a dos senhores e a dos nativos, uma
de luxo, oficial, outra popular, para o gasto – dualidade que durou seguramente
século e meio e que prolongou-se depois, com outro caráter, no antagonismo entre
a fala dos brancos das casas-grandes e a dos negros das senzalas – ficou-nos um
vício, em nosso idioma, que só hoje, e através dos romancistas e poetas mais novos,
vai sendo corrigido e atenuado: o vácuo enorme entre a língua escrita e a língua
falada. Entre o português dos bacharéis, dos padres e dos doutores, quase sempre
propensos ao purismo, ao preciosismo e ao classicismo, e o português do povo, do
ex-escravo, do menino, do analfabeto, do matuto, do sertanejo” – lemos em Casa-
grande & senzala.

Porque conhecia e valorizava a língua portuguesa, Gilberto Freyre dava-se o
direito de ousar quando escrevia, arriscando-se a singularidades ortográficas,
morfológicas e sintáticas: preferia, por exemplo, conforme a natureza africana das
palavras, mucambo a mocambo, muleque a moleque – em um estilo que ele próprio
chamava de “gilbertiano”. Ainda que sem revolucionar o português, à maneira de
um Guimarães Rosa, renovou-o com a grandeza do seu talento e a originalidade da
sua criação, fazendo a nossa língua mais exuberante, mais rica e mais bela.

Com toda essa preeminência, Gilberto Freyre não estava – nem poderia estar,
como ser humano – a salvo de erros, imune ao equívoco. A ditadura portuguesa de
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António de Oliveira Salazar parecia-lhe, “depois de vigorosamente desbastada de
seus medievalismos mais hirtos e de seu policialismo mais cru”, a solução para
“algumas das atuais democracias apenas políticas do Ocidente se alargarem em
democracias econômicas, sociais, culturais, com pequeno sacrifício de alguns de
seus adiantamentos políticos sob forma de ritos ou expressões eleitorais”.

Sobre o golpe de 1964, declarou, meses depois da quartelada: “Tudo indica
que a transformação a iniciar-se no Brasil sob a liderança desse provável De Gaulle
brasileiro [referia-se ao general Castello Branco] se verificará dentro das constantes
e das tradições brasileiras”. Passados 21 anos, mudaria de opinião: “Não sou
antimilitarista, mas devo dizer que nunca me enganei com esse surto militar iniciado
em 1964, o que me levou a recusar convites do general Castello Branco para ocupar
um ministério ou a embaixada em Paris. Os militares se deram aos tecnocratas, que
comprometeram os valores éticos do Brasil”.

Cumpre-nos, ainda, lembrar as idéias e afirmações que renderam ao historiador
a crítica rigorosa da esquerda – assim como outras lhe valeriam, em circunstâncias
diferentes, a condenação enérgica da direita. Juízos por que esperava, supomos,
quem certa vez declarou, segundo a natureza contraditória e polêmica de que já
tratamos: “Considero-me, por mais antipático que isso pareça aos meus ouvidos,
um direitista. Mas ao mesmo tempo interessante esquerdista. Em outros assuntos,
um meio termo entre esquerda e direita”. Ao que acrescentou, como que se
antecipando aos adeptos do pensamento único e da descaracterização ideológica:
“Acho essa classificação de esquerda e direita ultrapassada pelos acontecimentos
políticos e até mesmo pelas circunstâncias atuais”.

Darcy Ribeiro tem razão quando observa, a propósito de Casa-grande &
senzala: “Sempre me intrigou, e me intriga ainda, que Gilberto Freyre sendo tão
tacanhamente reacionário no plano político – em declaração recente chega a dizer
que a censura da imprensa é, em geral, benéfica e que nos Estados Unidos a censura
é mais rigorosa do que em qualquer outro país do mundo – tenha podido escrever
esse livro tão generoso, tolerante, forte e belo.”

Comemoramos, sim, o centenário de Gilberto Freyre, a quem se devem todas
as homenagens, mas não com o intuito de canonizá-lo, com a intenção de deificá-lo,
buscando explicações e desculpas para tudo que escreveu e disse. Como pessoa e
como cidadão, Gilberto Freyre exerceu o direito de errar; ainda que nos oponhamos
a muito do que pensou e deu a público, reconhecemos que ele sempre o fez com
retidão e honestidade, fiel a si mesmo e às convicções que lhe nortearam a vida e a
obra. Ademais, o engano se deve às vezes não ao sociólogo que o proferiu, mas
àquele a que fez referência: assim, justifiquemos Gilberto Freyre por considerar
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Fernando Henrique Cardoso um “pensador marxista”, no prefácio à 19ª edição
brasileira de Casa-grande & senzala. É que as pessoas mudam – nesse caso, em
menos de 20 anos, vez que o registro é de 1978...

Não podemos é confundir o homem com o criador, o cidadão com o intelectual,
condenando o sociólogo (e aqui falamos de Gilberto Freyre) ao ostracismo e ao
esquecimento por discordarmos de suas manifestações políticas. Exemplo dessa
conduta intolerante e sectária é a que impôs ao desprezo um grande escritor como
Gustavo Barroso – e, com ele, o admirável livro Terra de sol, verdadeira obra-prima
que, passado tanto tempo, muitos ainda se recusam a ler simplesmente porque da
lavra de um dos chefes do integralismo. Não nos esqueçamos de que, hoje, pouco
importam o que pensava Shakespeare de Elizabeth I, a conta em que o Papa era tido
por Cervantes: sobre essas circunstâncias – e sobre os próprios artistas, como
homens – paira a grandeza da obra que os imortalizou.

Ninguém, mais do que Gilberto Freyre, sabia dessa verdade. Vaidoso como
poucos brasileiros, sobravam-lhe razões para a consciência do próprio mérito, para
o sentimento da própria grandeza. Vaidoso, sim, mas não orgulhoso, como diferencia
Josué Montello no necrológio em que lembra o amigo: “Foi Gilberto que me chamou
a atenção para uma página de Chesterton, na biografia de Dickens, no trecho em que
distingue o vaidoso e o orgulhoso: o primeiro, necessitando do louvor alheio para
prosseguir no seu caminho, requesta-o, aguarda-o, reclama-o, enquanto o segundo,
sobranceiro, retrai-se, isola-se, porque só precisa do aplauso próprio, que já tem.”

Assim, em um dos prefácios que escreveu para Casa-grande & senzala, ao
antropólogo não constrange fazer a insinuação que o ombreia com alguns gênios
da arte: “Nessa aventura, na verdade, audaz, o autor destas páginas confessa hoje
ter sido animado por exemplos de artistas científicos como Picasso: o exemplo da
sua arte unitária, através de aparências de decomposição da figura humana, durante
algum tempo considerada apenas escandalosa pela crítica mais convencionalmente
burguesa. Também pelo exemplo dos Goncourt em suas páginas de história íntima;
e pelo de Marcel Proust e de Henry James, em sua literatura de ficção às vezes quase
equivalente de uma história social que fosse também história cientificamente
psicológica.”

Conta Josué Montello, como prova da vaidade do companheiro, que certo
dia, em uma reunião diplomática, o antropólogo tomou-o pelo braço para que ouvisse
o depoimento de uma senhora: “– Eu estava em Londres, e me perdi na confusão
das ruas, em hora de maior movimento. Dirigi-me então a um senhor e perguntei-lhe
onde ficava a Victoria Station. Ele, antes de orientar-me, observou: – A senhora fala
um inglês muito fluente, mas com uma ponta de sotaque. É estrangeira. De onde? –
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E quando eu lhe disse que era do Brasil, sorriu, feliz, e comentou: – Ah, da terra de
Gilberto Freyre!” Ao que, segundo Montello, o sociólogo acrescentou: “– Você
está vendo? Populares, na Europa, somos eu e o Pelé!”.

Tão vaidoso era o sábio pernambucano que essa faceta da sua índole acabou
por se folclorizar. A um amigo que recebera em Apipucos, o antropólogo teria falado
tanto de si mesmo que pediu perdão ao visitante, ao se dar conta do excesso: “–
Desculpe-me, faz horas que lembro as homenagens e tributos que me prestam no
mundo inteiro. Agora é você quem fala: qual a sua opinião sobre a minha obra?”.
São histórias que nos desvendam o lado humano de um ser extraordinário, de um
criador insigne, de um brasileiro que gozou do privilégio de testemunhar a glória
com que se eternizaria nos anais do seu tempo e na lembrança do seu povo.

Essa, a estatura de Gilberto Freyre, de quem celebramos o centenário do
nascimento. Escritor, sociólogo, historiador, antropólogo, etnólogo, jornalista,
político, Gilberto Freyre era, sobretudo, brasileiro – essencialmente brasileiro,
apaixonadamente brasileiro. Graças à sua obra, deixamos de nos sentir uma nação
condenada ao subdesenvolvimento e à miséria para crer no futuro grandioso a que
nos destinamos. “É lamentável – deplorou Roland Barthes –  não ter tido ainda a
França um intérprete assim dos primeiros séculos da sua formação”. Nós o tivemos,
e por isso repudiamos o Brasil da corrupção, do desmazelo, da inépcia, da degradação
política, da incompetência administrativa, da dilapidação do patrimônio público –
que nos desmoraliza como estado e nos afronta como povo. Não foi esse, decerto,
o Brasil sobre o qual pensou e escreveu Gilberto Freyre, legando-nos uma obra
notável que é patrimônio não apenas da cultura brasileira, mas do conhecimento
humano.

Em 1944, Monteiro Lobato dispôs-se a antever: “O Brasil futuro não vai ser
o que os velhos historiadores disseram e os de hoje ainda repetem. Vai ser o que
Gilberto Freyre disser”. Ao que podemos juntar a previsão de Nélson Rodrigues:
“Daqui a duzentos anos Gilberto Freyre estará cada vez mais vivo, e sua figura terá
a tensão, a densidade, a atualidade da presença física”.

Com o sentimento de que o Mestre de Apipucos permanecerá por meio da
grande obra que o imortalizou, o povo brasileiro comemora o centenário do nascimento
de Gilberto Freyre. A ele, a nossa homenagem, o nosso respeito e a nossa gratidão.
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