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RESUMO

O trabalho rastreia os pontos de contato e de afastamento entre duas atividades
fundamentais na trajetória de Gilberto Freyre. Destas, uma é trabalho de praticamente toda
a vida – a sociologia e a antropologia. A outra é atividade bissexta – a atuação parlamentar
no período 1946/1950. Por um lado, tem-se que o trabalho do cientista é moroso e
altamente reflexivo. A atividade parlamentar, ao contrário, é nervosa e na maioria das
vezes perpassada dos sentimentos da hora. A linguagem empregada e os fins a que se
destinam, aparentemente,  são igualmente diversos. O presente estudo pretende verificar a
pertinência ou não desses estereótipos, ou, ao contrário, se  os pronunciamentos do
deputado e a obra do acadêmico confluem em um ou mais aspectos.

Palavras-chave: sociologia; antropologia; miscigenação; negro no Brasil; eleições;
Câmara dos Deputados; discursos parlamentares; institutos sociais; lusotropicalismo.

ABSTRACT

The work traces the points of contact and difference between two fundamental activities in
the path of Gilberto Freyre. Of these, one is the work of virtually all life - the sociology
and anthropology. The other activity is leap - the parliamentary action in the period
1946/1950. On the one hand, it has to be the work of the scientist is lengthy and highly
reflective. The parliamentary activity, in contrast, is nervous and mostly pervaded the
feelings of the hour. The language used and the purposes for which they are intended,
apparently, are equally diverse. This study aims to assess the relevance or not these
stereotypes, or, conversely, if the statements of Mr and work of academic converge in one
or more aspects.

Keywords: sociology, anthropology, miscegenation, black in Brazil, elections, House of
Representatives, parliamentary speeches, social institutions; Lusotropicalism.
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Introdução

Os estudos sociológicos e antropológicos de Gilberto Freyre, pela sua

profundidade e extensão, por si sós, oferecem continuamente perspectivas diferenciadas

de abordagem.

Há uma parcela da produção do intelectual pernambucano, contudo, que, por ser

pouco conhecida dos estudiosos e pesquisadores, aguarda ainda um exame mais acurado.

Trata-se dos pronunciamentos efetuados pelo Deputado Federal Gilberto Freyre durante a

retomada da democratização do País no período pós-Estado Novo – Legislatura de

1946/1950.

Esse período é de reacomodação das forças políticas, dispersas ou amordaçadas

pelo regime varguista. Além das atribuições típicas de um mandato parlamentar, os

congressistas de então foram incumbidos de confeccionar a nova carta constitucional do

País.

Gilberto Freyre, tangido pelo temperamento e pelas circunstâncias, defronta-se

com um dos períodos mais efervescentes de nossa história política. O deputado neófito, no

auge de seu prestígio como cientista social, participa ativamente dos acesos debates que se

travam no Parlamento. Os embates político-ideológicos na elaboração da nova

constituição, o rearranjo do espectro político e o prosaico dever de representar seus

mandatários, forçam o sociólogo/parlamentar a produzir peças oratórias que primam pelo

cuidado da forma e pelo enunciado de seus pontos de vista.
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Por isso, as intervenções de Gilberto Freyre naquela Legislatura – que se

caracterizaram mais pela agudeza das observações que pela quantidade – constituem um

manancial para análise do seu pensamento sócio-político.

Assim, o presente trabalho é uma tentativa de colaborar para esse esforço de

pesquisa,  que se dará pelo esquadrinhamento das peças discursivas do deputado

pernambucano. Para tal, serão utilizadas as ferramentas da análise do discurso, dos

recursos oratórios e de argumentação empregados pelo parlamentar.

Como o próprio cientista social se intitulava – “sou um sociólogo deputado, e não

o inverso” --, o estudo proposto esbarrará, obrigatoriamente, no cotejo com a obra

acadêmica do sociológo. Com esse propósito, servirão de textos-base suas duas principais

obras: “Casa-Grande & Senzala” e “Sobrados e Mocambos”. As ferramentas usadas são

também as recomendadas pelo próprio analisado, já que  considerava sua obra mais

próxima da literatura que da ciência. Nesse sentido,  caracterizava seus estudos como

“ensaios sociológicos”. As duas obras foram lançadas – 1933 e 1936, respectivamente --

antes de sua atividade parlamentar – 1946-1951. Ambas contemplam não apenas o extrato

do pensamento freyriano, mas também todo o estilo redacional, com pequenas nuanças

futuras,  que o caracterizará por toda a vida. Da trilogia que compõe a sua obra basilar – as

já citadas e “Ordem e Progresso” – não se cuidou de analisar esta, uma vez que, para os

propósitos deste trabalho, procurou-se levar em conta apenas os trabalhos publicados

antes da trajetória parlamentar de Freyre. “Ordem e Progresso” é posterior a esse período,

tendo sido editado em 1959.
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Os discursos como deputado estão enfeixados na obra “Perfis Parlamentares – 39 –

Gilberto Freyre”, editada em 1994 pela Câmara dos Deputados,  com  comentários

introdutórios de de Vamireh Chacon.

A análise e o cotejo entre esses dois universos intelectuais contou com a mediação

teórico-conceitual de Patrick Charadeau – “Dicionário de análise do discurso” e “Discurso

Político”;  José Luiz Fiorin – “Elementos de análise do discurso”;  Sírio Possenti et alii –

“Análise do discurso político – abordagens”; e Chaim Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca

– “Tratado da argumentação: a nova retórica”.

Ao fim desse exame, pretende-se vislumbrar em que o cientista e o político se

assemelham ou se diferem na mensagem que intentavam transmitir, e por quais recursos

de estilo e de retórica elas se corporificavam.

O plano de trabalho está assim exposto:

1 – Introdução – Breve apresentação da obra acadêmica do autor, seu estilo

narrativo, circunstâncias em que se deu sua eleição para a Câmara dos

Deputados, apontamentos sobre sua atividade parlamentar.

2 – Primeiro Capítulo – Confrontação do conteúdo e das idéias expostas nas

obras acadêmicas e nos pronunciamentos parlamentares.

3 –Segundo Capítulo – Análise do discurso e dos recursos de estilo e

argumentação empregados nos dois modelos textuais.

4 – Conclusão – Semelhanças e contrastes de forma e conteúdo na obra freyriana

analisada.
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Digno de registro é o fato de a eleição de Gilberto Freyre para a Câmara dos

Deputados ter sido praticamente uma imposição de seus conterrâneos, principalmente dos

estudantes recifenses. Adversário do Estado Novo, foi um dos líderes da

Redemocratização, tendo sido preso pelos contundentes artigos que escrevia na Imprensa.

Toma parte ativa, em 1945, ao lado dos estudantes, na campanha pela candidatura

do Brigadeiro Eduardo Gomes à presidência da República. Fala em comícios, escreve

artigos, anima os estudante na luta contra a Ditadura. No dia 3 de março, por ocasião do

primeiro comício daquela campanha no Recife, começa a discursar, na sacada da redação

do Diário de Pernambuco, quando tomba a seu lado, assassinado pela Polícia Civil do

Estado, o estudante de Direito Demócrito de Sousa Filho. A UDN oferece, em sua

representação na futura Assembléia Nacional Constituinte, um lugar aos estudantes do

Recife e estes preferem que seu representante seja Gilberto Freyre. Elegeu-se

constituinte e deputado federal por Pernambuco, em 1946, na legenda da União

Democrática Nacional (UDN).

Na Câmara, é rapidamente acolhido pela intelectualidade udenista,  atuando ao

lado de Raul Fernandes, José Américo de Almeida, Luiz Viana Filho, Afonso Arinos de

Melo Franco, Milton Campos, Bilac Pinto e Prado Kelly. Essa bancada era minoritária

diante dos demais udenistas considerado “chapas brancas”, adeptos fisiológicos do

governo também recém-eleito.

Em 17 de junho de 1946, profere discurso de críticas e sugestões ao projeto da

Constituição, publicado em opúsculo: "Discurso pronunciado na Assembléia Nacional
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Constituinte". Em 29 de agosto, profere na Assembléia Constituinte outro discurso de

crítica ao projeto da Constituição. Em novembro, a Comissão de Educação e Cultura da

Câmara dos Deputados indica, com aplauso do escritor Jorge Amado, membro da

Comissão, o nome de Gilberto Freyre para o Prêmio Nobel de Literatura de 1947, com o

apoio de numerosos intelectuais brasileiros.

De sua atuação parlamentar, o projeto de maior ressonância foi o da criação, em

1949, do Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, com sede em Recife, hoje

Fundação Joaquim Nabuco (FJN).
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Capítulo 1 – O que escreveu e o que falou Gilberto Freyre

Em sua introdução ao perfil parlamentar de Gilberto Freyre (Brasil, Câmara dos

Deputados,1994),  Vamireh Chacon divide os 27 discursos pronunciados pelo sociólogo

entre os anos de 1946 a 1950 em 8 índices temáticos:

• Constituinte de 1946;

• Fidelidade à democracia anglo-americana;

• Contra o preconceito e a violência;

• Pernambucanidade;

• Necrológios;

• Mais que efemérides;

• Rui e Nabuco;

• O Instituto Joaquim Nabuco.

 Não é necessário muito esforço para se verificar que em “Casa-Grande &

Senzala”, “Sobrados e Mucambos”, diversos opúsculos e seletas de seus escritos, a

temática abordada pelo estudioso difere frontalmente dos discursos pronunciados na

tribuna pelo político Gilberto Freyre. Grosso modo, para ressaltar de modo mais presente

essa disparidade, pode-se listar assim os temas tratados pelas duas obras sociológicas:

• Contribuição do português, do indígena e do negro para a formação da

civilização brasileira;

• Usos e costumes na sociedade patriarcal e semipatriarcal;
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• Relações familiares e sócio-políticas na área rural e urbana;

• Sistemas econômicos sob os patriarcados rural e urbano;

• Convivência na diversidade entre brancos e negros, orientais e

ocidentais;

• Miscigenação brasileira.

O mundo intelectual freyriano é guiado por inúmeras e permanentes

vertentes de exploração. Ressalte-se o gosto e a curiosidade acerca da casa na formação do

Brasil (na visão dele, esta construção não é oficial, católica, regular ou teocrática, mas,

antes, patriarcal, familial, às vezes semipatriarcal, delineada, sobretudo a partir da

superestrutura sócio-econômica – domínio da monocultura açucareira e do sistema

latifundiário. Nesse universo reina soberana a casa-grande, completada pela senzala, como

“uma espécie de tipo-ideal weberiano”  (Freyre, 1975), por meio do qual pode-se analisar

todo um tipo de sociedade. 

A conceituação nova dos problemas de relações entre as regiões que

constituem o todo nacional brasileiro, para a solução dos quais ele indica uma “dinâmica

inter-regional”(Freyre, 1975), dinamizando o seu primeiro conceito de regionalismo. A

conceituação também  nova das relações, em países, como Brasil, do urbano com o rural,

que a seu ver devem ou podem tomar a forma de uma simbiose urbana.
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O novo entendimento do que seja o tempo, o que, a seu ver – é neologismo seu –

é tríbio, sendo sempre, ao mesmo tempo, passado, presente e futuro.

Suas ideias sobre as conseqüências que começam a ter para o homem pós-

moderno, o aumento do tempo livre, de média de vida e de lazer. Freyre julgava que a

sociedade industrial estacaria em determinados aspectos, abrindo possibilidades para o

homem cuidar mais de si, de seu corpo e de sua mente (Freyre, 1975).

O sociólogo pernambucano reabilitou, igualmente, a mestiçagem, em geral, e a

morenidade brasileira, em particular; o homem situado no trópico e a sua ecologia, à qual

é preciso adaptar de tal modo um conjunto de novas formas e processos de vivência, de

convivência e de cultura; uma Tropicologia que, como ciência ecológica e antropológica,

sistematize o estudo de problemas de integração do não-tropical no tropical e de

valorização do tropical, admitindo-se, dentro dessa Tropicologia, uma

Hispanotropicologia e, de modo ainda mais particularizado, uma Lusotropicologia de

especial interesse para o Brasil. Este esta disciplina tentaria também desvendar futuros

possíveis para o homem e para a cultura pan-humana, em geral, e para o homem e as

culturas situadas nos trópicos, em particular.

Registre-se, ainda, os interesses e as contribuições do mestre de Apipucos,

igualmente originais, noutros setores das ciências e das letras humanas, que lhe têm valido

o reconhecimento de sua influência sobre diversos arquitetos brasileiros – influência

proclamada por um dos maiores desses arquitetos – Henrique Mindlin; sobre médicos,

particularmente psiquiatras (influência destacada pelos professores Silva Melo, Fróes da
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Fonseca, Rui João Marques); sobre pintores e artistas plásticos (sua influência, nesse

setor, foi salientada por mestres como os professores Robert Smith e Mário Barata e por

pintores brasileiros de variadas escolas de pintura, como Cícero Dias, Santa

Rosa, Di Cavalcanti, Portinari e Cardoso Ayres); sobre o ensaio,  o romance, a poesia, a

filosofia; sobre a aplicação da Sociologia à Literatura, À Política, à Religião, à Economia

e ao Direito, com especial atenção dada a situações eurotropicais e, especialmente,

brasileiras, dado o seu critério situacional de análise do comportamento humano.

Na tribuna da Câmara dos Deputados, esses temas que lhe eram caros em sua

atividade de pesquisador, cientista e professor também estão presentes, em menor escala,

observadas as singularidades que caracterizam cada uma das audiências a que se dirigiam

ora o cientista, ora o orador.

Acatando-se a divisão temática proposta por Chacon, os 27 discursos

pronunciados por Gilberto Freyre distribuem-se da seguinte maneira:.
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              Assunto                Quantidade de discursos

Constituinte de 1946 7

Fidelidade à Democracia Anglo-Americana 3

Contra o preconceito e a violência 2

Pernambucanidade 2

Necrológios 2

Mais que efemérides 5

Rui e Nabuco 3

O Instituto Joaquim Nabuco 3

Total:           27

Os discursos versando sobre a Constituinte de 1946 –  os deputados eleitos  nesse

ano atuaram  como constituintes  e como legisladores infraconstitucionais – ocupam cerca

de 1/4 dos pronunciamento de Freyre e mais ou menos  1/3 da extensão total deles.

Quando se ocupava desse tema, o constituinte Gilberto Freyre atinha-se a temas genéricos,

em que predominava a filosofia política, um dever-ser de como deveria se arranjar o

Estado brasileiro de acordo com suas características fundacionais. É quase imperceptível

sua abordagem de questões mais prosaicas ou de preocupações com o varejo

constitucional.

O item Fidelidade à democracia anglo-americana trata de elogios a

personalidades e às instituiçõesdas duas grandes democracias do Norte.
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Em Contra o preconceito e a violência, os dois discursos freyrianos combatem

abertamente a pena de morte e o preconceito de raça.

Pernambucanidade traça louvores à Batalha dos Guararapes e a Rebelião Praieira.

 Necrológios faz o elogio fúnebre de Geraldo de Andrade, professor de medicina

em Pernambuco, e do deputado sergipano Graco Cardoso.

Sob o título de Mais que efemérides, aparecem cinco discursos que homenageiam

o centenário de nascimento de personalidades que marcaram o intelectual e humanista

Gilberto Freyre: o Cardeal Dom Arcoverde; o professor de Direito José Vicente

Vasconcelos; o deputado federal José Mariano; o governador pernambucano Gonçalves

Ferreira; e Bernardo Pereira de Vasconcelos, um estadista do Segundo Império.

Profundo admirador da personalidade, do valor humano e da obra edificada,

Freyre discorre em Rui e Nabuco sobre as influências que os dois grandes brasileiros

exerceram sobre sua trajetória pessoal e intelectual.

Finalmente, três dos mais candentes pronunciamentos do sociólogo

pernambucano – praticamente 1/4 da extensão total de seus discursos -- estão direcionados

à criação do Instituto Joaquim Nabuco.

Esses 8 temas geradores, Chacon (Brasil, Câmara dos Deputados, 1994) resume

em quatro grandes linhas que norteiam a conduta do constituinte e parlamentar Gilberto

Freyre no seu único mandato, de 1946 a 1950. São o constitucionalismo, o

presidencialismo, a ordem econômica e social, o regionalismo e o universalismo.
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Diversamente, porém, é possível enfeixar esses grandes assuntos em apenas três:

Democracia à brasileira, humanismo e pesquisa sócio-antropológica. Com efeito,  mais da

metade da extensão dos discursos gilbertianos estão ligados ao primeiro e ao terceiro dos

temas recém-relacionados. E o segundo desses – o humanismo – perpassa toda a obra

oratória analisada. Mesmo os elogios fúnebres e as celebrações de centenários de

nascimento são carregados de humanidade, com o autor dando relevo a aspectos que

denotam os traços humanos do biografado, como na apologia que fez aos cem anos de

nascimento de seu conterrâneo José Mariano:

“(...) Não sou dos evitam sistematicamente o pitoresco como quem evitasse

o falso, o postiço, o carnavalesco.ao pitoresco correspondem quase sempre

realidades que de outra maneira passariam talvez ignoradas na história ou

na natureza humana. José Mariano foi uma expressão saudavelmente

pitoresca de sua época e de sua província, sem ter sido um hjomem

superficial que só oferecesse interesse pelo colorido, pela vivacidade, pelo

brilho às vezes histriônico de sua ação de político” (Btrasil, Câmara dos

Deputados,, 1994, p. 188).

O marcante humanismo do autor de Casa-Grande & Senzala – e é desse tema,

dos três assinalados, que se tratará doravante – pode ser evidenciado em uma passagem,

brevíssima, mas reveladora dessa sua funda característica. Trata-se do discurso em que
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Gilberto Freyre faz veemente discurso contra a pena de morte. Diz o autor que “Sou dos

que não se conformam com essa sobrevivência anticristã e antidemocrática que é a pena

de morte, entre os povos democráticos e cristãos que venceram, após tão duro esforço, o

poder militar do nazismo e a força política do paganismo teutônico” (Brasil, Câmara dos

Deputados, 1994).

A indignação freyriana vem à tona no episódio das sentenças de morte decretadas

pelo Tribunal de Nurembergue de doze oficiais nazistas e pelo Marechal Tito (presidente

da extinta Iugoslávia) do arcebispo de Belgrado. Ao contrário do que se poderia supor,

Freyre não condena apenas o anunciado fuzilamento do religioso, mas também o dos

criminosos de guerra nazistas. Tal atitude revela que não resistiam no escritor

pernambucano laivos de vingança contra nazistas e fascistas que o perseguiram durante o

Estado Novo. Diz o orador:

“(...) Fui um daqueles brasileiros que mais se bateram no Brasil contra o

nazismo racista em dias terrivelmente incertos para a causa da democracia

política em nosso país e perigosamente turvos para as próprias tradições

de democracia étnica e social que nos vêm dos começos da sociedade luso-

americana. (...) e na luta áspera até perigos de vida enfrentamos, os que

naqueles dias de indecisão de parte de certos elementos do poder

ditatorial... (...) Fui daqueles contra os quais os nazistas e facistas

chegaram a sussurar que eram agentes secretos de Sua Majestade

Britânica – nos dias em que os britânicos enfrentavam sós, gloriosamente
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sós, o nazismo triunfante...(...)” (Brasil, Câmara dos Deputados,  1994, p.

153).

Por isso, ainda que coberto de razões para que, surgida a oportunidade,  Freyre se

rejubilasse com a anunciada morte de seus ferrenhos opositores, fala mais alto o espírito

de conciliação e reconciliação do antropólogo de Apipucos, que fazia ressoar da tribuna

da Câmara seu clamor de que era preciso que alguém ousasse dizer que matar é sempre

um crime, seja quem for o assassino e a vítima. Para Freyre, era preciso clamar contra a

pena de morte, mesmo que fosse em vão, mas era preciso fazê-lo. E encerrava esse seu

discurso, invocando a mestiçagem do povo brasileiro, que, para ele, era sinônimo de

condescendência no trato de todas as questões humanas:

(...) É possível que falando assim eu não faça senão dar motivos aos

nitzcheanos, aos arianistas, aos racistas para desdenharem ainda mais do

Brasil. Povo mestiço e sentimental, dirão eles. País na sua maioria de ex-

escravos lamurientos, acrescentarão. Mas assim como este país de

mestiços sentimentais deu a povos na sua maioria brancos e até louros o

exemplo magnífico de uma abolição – a da escravidão africana – sem

guerra civil, e da fundação de uma república – a de 1889 – quase sem

sangue – tem o direito de clamar contra a sobrevivência da pena de morte

entre os povos que, como nosso auxílio, modesto mais efetivo, venceram o
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militarismo prussiano, destruíram o fascismo e extinguiram o nazismo...

(...)” (Brasil, Câmara dos Deputados, 1994, p. 155).

Em suas peças oratórias, Gilberto Freyre sempre enxerga no elemento humano –

com relevância à mestiçagem das raças – o fator primordial para a dominação do meio

físico e o estabelecimento de um caldo de cultura. É assim que vê a vitória dos nativos,

aliados aos portugueses, quando expulsam o invasor holandês nas duas Batalhas de

Guararapes. Embora não desmereça a obra civilizadora de Maurício de Nassau em

Pernambuco, Freyre reconhece que o maior saldo da vitória dos brasileiros não foi a

expulsão dos usurpadores de nosso território. Da tribuna da Câmara, Gilberto Freyre

reconhece também que as táticas de guerra contra os holandeses foram urdidas com

extrema perspicácia, assim como não faltaram espírito de combatividade e coragem a

todos os brasileiros e portugueses envolvidos no conflito. O que mais chama a atenção do

sociólogo sobre esse episódio de nossa história  é que a resistência ao invasor nórdico deu

aos homens de vários sangues, regiões e condições – que combateram por uma causa

comum – a consciência de sua força e a consciência de um  Brasil unitário, que estava

acima das individualidades e dos regionalismos. Desde aquela resistência memorável a

um agressor poderoso, o homo brasilis deixou de pertencer a um grupo de brasis para

tornar-se apenas um Brasil, passando a tornar-se o Brasil interdependente “que o próprio

estadualismo balcanizante da República de 1889, com seus impostos interestaduais e sua
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política perigosa de grandes Estados a fazerem as vezes de partidos políticos, não destruiu,

mas deixou intacto em sua unidade essencial” (Brasil, Câmara dos Deputados, 1994).

Em outro de seus pronunciamentos, ao elogiar o maior de seus inspiradores, o

conterrâneo que o antecedeu naquela tribuna, Joaquim Nabuco, ressalta-lhe igualmente o

perfil de homem visceralmente ligado aos despossuídos de seu tempo, principalmente o

negro e o operário. Freyre ressalta que nos últimos anos de vida parlamentar de Nabuco, a

grande preocupação deste já não era sequer a abolição da escravatura, mas a

“democratização do solo”; não era a ocupação do território – a imigração – mas a

redenção da população nativa. “Acabar com a escravidão não basta” – dizia o grande

tribuno do Império – “é preciso destruir a obra da escravidão”. E para destruir a “obra da

escravidão”, no Brasil, era preciso, ainda segunda Nabuco, democratizar-se o solo,

quebrar-se o “monopólio territorial”, destruírem-se os feudos. De Nabuco, ainda,  Freyre

ressalta o seu incondicional apoio aos operários, chamando-o, por isso, de “conservador

revolucionário. Pergunta Nabuco em um pronunciamento: “O que é o operário? Nada. O

que virá ele a ser? Tudo. A gente do trabalho é o futuro do Brasil, é o germe do futuro de

nossa pátria, porque o trabalho manual dá força, vida, dignidade a um povo”.

Outra das linhas-mestras que ocupavam o pensamento do grande pernambucano na

Câmara era o esboço de uma democracia que atendesse aos requisitos da nossa formação

antropológica. Necessários também eram a criação de mecanismos constitucionais e legais

que dificultassem o surgimento de ditaduras semelhantes às implantadas pelo regime

varguista. Nesse sentido, assim se expressa o parlamentar pernambucano:
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“(...) Não se trata, afinal, de escolhermos, hoje, sob critério estético,,

jurídico ou mesmo político ente Presidencialismo e Parlamentarismo,

como entre dois tipos absolutamente contraditórios ou opostos de roupas

feitas, um vindo de Londres, outro de Washington, para o corpo do

brasileiro apenas cidadão: abstraído ou simplificado cidadão. Trata-se,

antes de tudo, de saber que tipo de vestuário político exige o corpo do

brasileiro – que antes de ser de cidadão é de homem do trópico, de

mestiço, de neo-hispano, de neolatino, de neoeuropeu – depois de

sociologicamente medido, estudado, considerado nas suas origens, nas

suas proporções, no seu ritmo de crescimento, nas suas assimetrias, nas

suas deformações, nas suas possibilidades de desenvolvimento

harmonioso, nas suas relações com o meio nativo.”(Brasil, Câmara doxs

Deputados, 1994, p. 113).

Gilberto Freyre desenvolve da tribuna da Câmara a tese de que a Constituição

democrática não é poder e sim instrumento. Como tal,  o poder não deve ser um fim si

mesmo, mas sim uma ferramenta que esteja a serviço da nacionalidade. É claro que a

democracia, sobretudo para os povos de cultura latina, é um ideal a atingir, e como ideal

só se realiza imperfeitamente, não podendo satisfazer a sede insaciável da infinita

perfeição. Já os povos de cultura anglo-saxônica contentam-se com a sua execução, ainda

que imperfeita. A estes satisfaz a aplicação de suas verdades gerais, sendo as falhas

específicas corrigidas pela legislação ordinária.
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Realmente, o constituinte Gilberto Freyre é dos que optam por uma constituição

sintética e substantiva, que deveria limitar-se “ao simbólico e ao essencial, deixando o

mais para a lei ordinária”. Para ele, o ideal é que o político, o artista político seja uma

homem de formação não apenas jurídica ou legalista, mas principalmente científica ou

técnica. Mas essa formação não pode ser a única recomendação para o exercício da

atividade política. Sua principal recomendação para a atividade política deve ser sua

capacidade para exercê-la como artista. Ou como político. Pois política é “arte, é dança, é

ritmo, e quem for incapaz de arte, de dança, de ritmo pode passar pela política como um

grande modernista revolucionário – violento, duro, hirto; nunca com o vigor e, ao mesmo

tempo, a graça de um moderno de todos os tempos que pratique a sabedoria da

contemporização”.

No que tange à ordem econômica, da qual teve papel fundamental em sua redação

durante os trabalhos da Constituinte, Gilberto Freyre não conseguiu inserir, porém, um

texto-chave na Carta Maior que dizia que  “A ordem econômica conciliará a liberdade de

empresa com a condição humana do trabalho e a proteção social ao trabalhador.” Com

essa redação, Freyre procurava conciliar a livre iniciativa com a legislação trabalhista, o

que considerava como sendo o segredo da continuidade democrática do novo regime que

se estava inaugurando. A “condição humana do trabalho” e a “proteção social” visavam

deixar bem claro que o constituinte não toleraria abusos como os que continuavam sendo

cometidos em diversas partes do mundo contra os trabalhadores de modo geral. Com isso,

ficava bem clara a opção contra o trabalho escravo, desumano e subumano. A proteção
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social espelhava o que ocorria em outros países, com o Estado assumindo e coordenando

serviços sociais de assistência, higiene, proteção à maternidade e à infância, habitações

populares, etc.

Quanto ao regime político, Gilberto Freyre defendia para o Brasil o que ele

chamava de “presidencialismo transacional”. Trata-se de um presidencialismo mitigado,

em que o poder presidencial deveria ser compartilhado com o Congresso. Não fica claro

de que forma isso seria operacionalizado. De qualquer forma, Freyre se manifestava

abertamente contra um presidencialismo exacerbado como o que caracterizou Getúlio

Vargas, bem como contra “uma ditadura parlamentar”. Em todo caso, ressalta do

pensamento freyriano a necessidade de se manter intacta a figura quase reverencial que os

brasileiros têm da instituição presidencial. Essa tendência de um governo paternal,

protetor dos fracos e dos oprimidos, vêm do período colonial e se mantém intacta. Os reis,

vice-reis, os senhores de engenho e dos sobrados alicerçaram o Poder Moderador de Dom

Pedro I e Dom Pedro II, e estes, por sua vez, deitaram as raízes do poder “imperial” que os

presidentes brasileiros detêm.

A última grande vertente que engloba os principais discursos freyrianos é o da

criação de um instituto de pesquisas sociológicas e antropológicas no Nordeste, a que ele

deu o nome de Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, atual Fundação Joaquim

Nabuco. Na verdade, Freyre defendia a criação de três institutos: um no Norte/Nordeste,

outro para a região Central e outro ainda para a região Meridional. Concentrou-se,

contudo, na criação de um instituto nordestino, pleiteando que sua sede fosse em Recife, o
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que acabou se efetivando no futuro. Em suas linhas gerais, o novo órgão se dedicaria ao

estudo sociológico das condições de vida do trbalhador brasileiro da região agrária do

Nordeste e do pequeno lavrador daquela região. O nome de Joaquim Nabuco surgiu

naturalmente para identificar o Instituto, uma vez que o abolicionista pernambucano teve

como preocupações máximas de sua vida pública o estabelecimento das condições

necessárias para a sobrevivências dos ex-escravos e dos operários. O  entusiasmo

gilbertiano pela criação da entidade se revela nas minúcias com que se deverá compor um

futuro museu etnográfico a ser administrado pela novo instituto de pesquisas:

“(...) Será obra de maior interesse científico e prático a de reunir-se, com

critério científico, o material mais relacionado com a vida e com o

trabalho das nossas populações regionais. Tipos de habitação, de redes de

dormir, de redes de pesca, de barcos como os do rio São Francisco – cuja

figura de barqueiro reclama estudo especial – de brinquedos de menino, de

mamulengo, de louça, de trajo, de chapéu, de alpercata, de faca, de

cachimbo, de tecido, de bordado, de renda chamada da terra ou do Ceará,

receitas de remédios, alimentos, doces, bebidas, crendices, superstições,

tudo isso tem interesse científico, artístico, cultural, social e

prático.”(Brasil, Câmara dos Deputados, 1994, p. 237).
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Em sua justificativa, ainda, para a criação do Instituto, Freyre usa de um

argumento inusitado, chamando a atenção para o fato de que as investigações científicas

acerca das características do homem brasileiro e do universo cultural em que se

movimenta poderão ser úteis também em termos econômicos. Esse conhecimento poderia

interessar ao “comerciante de roupa feita, de chapéu, de chapéu de sol, de pente, de escova

de dentes,  de sapato, de chinelo, de móvel, de meia, de cama, de escova de cabelo, de

alimentos, de brinquedos, de redes” Como se vê, Freyre tem a preocupação de aproximar

do cidadão e do contribuinte os benefícios que adviriam da criação do Instituto Joaquim

Nabuco.

Comentários adicionais merecem a admiração de  Freyre pela cultura anglo-

americana. Em diversos trechos, enaltece as qualidades desses dois povos, com destaque

para suas instituições sócio-políticas e o elogio de diversas figuras públicas. Estão neste

último caso, os dois presidentes Roosevelt e Lorde Jowitt, presidente da Câmara dos

Lordes da Grã-Bretanha. Igual admiração lhe causa a língua inglesa, da qual diria, em

outra oportunidade:

“Valor angélico me parece, antes de qualquer outro, a língua inglesa.

Língua quase sem grama´tica que tende a aproximar os homens – função

genuinamente angélica – enquanto as línguas de gramáticas

diabolicamente complicadas tendem a separá-los. A mais simples das

línguas modernas e, na verdade, a inglesa. Sua gramática é quase um peixe
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sem espinhas para a boca dos meninos das quatro partes do mundo.

Entretanto em inglês é que escreveram obras profundas, densas e

complexas, poetas, romancistas, ensaístas, místicos, cientistas, filósofos. E

para o inglês de Shakespeare é que correram, e vêm correndo como para

um rio-mar, à procura de expressão universal, lendas e dramas escondidos

em idiomas quase sem vida pública, idiomas quase domésticos (...)”

(Freyre, 1942, p. 32).

Mas é das instituições inglesas e americanas que Gilberto Freyre mais fala quando

assoma à superfície o inescapável anglófilo e americanófilo. Nos debates constituintes, o

sociólogo propôs uma forma de presidencialismo híbrido, em que o primeiro mandatário

da nação dividisse seu poder com o Parlamento. Os poderes do Senado e da Câmara

deveriam ter divisão de tarefas bem nítidas, cabendo ao segundo ser a casa iniciadora das

leis e à Câmara Alta a revisora. A esta caberia, ainda, atuar como “ponto de equilíbrio

entre as tentações das atitudes extremadas”. Conformação política de influência da Velha

Albion. Esta conformação também enxergou Freyre no Segundo Império, notadamente

quanto ao uso do Poder Moderador por Dom Pedro II. Essa forma de intervenção política

por um agente externo às paixões em debate é que leverá o parlamentar pernambucano a

defender mais tarde a Revolução de 64, em que via o Exército como moderador dos

conflitos em jogo.
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Da grande democracia norte-americana enaltecia principalmente seu papel de

fomentador dos regimes democráticos no mundo. Como Freyre fora ferrenho adversário

dos regimes facistas e totalitários do Entreguerras, via nos Estados Unidos o mais sólido

contraponto à perigosa disseminação daquelas formas de governo. Nesse sentido, via nos

americanos uma espécie de Poder Moderador para a implementação da democracia. A

personificação desse Poder teria começado com o presidente Franklin Delano Roosevelt,

que, com seu carisma e espírito de conciliação e determinação foi capaz de subjugar as

forças totalizantes do Eixo. De Roosevelt, assevera Freyre:

“(...) são os grandes homens os animadores ou orientadores dos grandes

sistemas ou dos grandes partidos. Os grandes homens capazes de dar calor

humano e flexibilidade prática aos grandes sistemas. Os grandes homens,

não de gabinete ou só de estudo teórico dos problemas humanos, mas

próximos da gente do povo por um convívio que não seja apenas o dos dias

de campanhas eleitorais ou o da luta política ou partidária ou sectária.”

(Brasil, Câmara dos Deputados, p. 140).

Assim, embora aparentando serem contraditórias as influências das instituições

políticas inglesa e norte-americana no pensamento freyriano– a primeira, parlamentarista e

de poder diluído; a outra, amplamente centralizadora na figura do presidente --, uma

análise mais detida permite entrever mais semelhanças que diferenças entre essas duas
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concepções. E o ponto de confluência está justamente no exercício do Poder Moderador,

que, para Freyre, pode ser percebido, do ponto de vista formal ou na práxis política,  em

ambos os sistemas de governo.

E o pensamento político freyriano não se resume às questões de quem deve deter o

poder, mas se espraia, em sua atividade parlamentar, por diversos outros campos. Um

desses exemplos está em seu embate pela retirada – que acabou não ocorrendo por estreita

diferença de votos: 100 a 96 – da expressão constitucional “condição humana do

trabalho”.  Ela integrará o texto da Carta de 1946 em seu parágrafo 1º, art. 164, Capítulo

III, Título V: “A ordem econômica tem por base os princípios da justiça social,

conciliando a liberdade de iniciativa ou de empresa com a valorização humana do

trabalho”. Dirá o constituinte-sociólogo:

“Que é’ valorização humana do trabalho’? A expressão é vaga.

Sociologicamente, pelo menos, falta-lhe sentido. Falta-lhe precisão. Falta-

lhe clareza (...) o artigo ganhará em clareza, precisão e vigor se se disser:

‘A ordem econômica conciliará a liberdade de empresa com a condição

humana do trabalho e a proteção social ao trabalhador’. Conciliação,

inspirada nos ‘princípios da justiça social’, sem que se afirme da ‘ordem

econômica’, que é ‘baseada’ nesses ‘princípios’’ (Brasil, Câmara dos

Deputados, 1994, p. 81).
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O arremate que justifica a troca sugerida no texto constitucional foi certamente

inspirado no que o patriarcalismo tinha de mais nefasto, e que o estudioso das relações

senhor x escravo do período colonial queria justamente evitar que permanecesse como

uma sobra a presidir as novas relações capital x trabalho:

“Sabemos todos o que é condição humana do trabalho – condição distinta

da subumana, da inumana, da desumana – e todos a desejamos assegurada

ou completada pela proteção social do trabalhador, não só no trabalho

como fora dele, isto é, em casa, na comunidade, quando doente, inválido

ou velho o trabalhador, considerado também homem social, homem de

família, considerados também sua mulher e seus filhos.” (Ibidem, p. 81).

Esta sua proposta, como outras, granjearam a simpatia dos partidos de esquerda,

notadamente do Partido Comunista Brasileiro. Freyre mantinha relações de profundo

respeito às teses defendidas pelos comunistas. Luiz Carlos Prestes chegou a convidá-lo,

inclusive,  em 1945, que se candidatasse à Câmara Federal pela agremiação que

comandava. Por isso, Gilberto Freyre foi tachado de comunista por setores mais à direita

do espectro político. Por mais de uma vez, o parlamentar pernambucano lamentará da

tribuna a cassação dos mandatos, por imposição do governo Dutra,  dos 17 deputados do

PCB eleitos para a Legislatura de 1946-1950. Freyre foi igualmente acusado de getulista,

por defender, a exemplo do deposto presidente, posições francamente favoráveis a uma
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legislação que levasse em conta a proteção social do trabalhador. Nesse particular, assim

se expressou a respeito de Freyre o deputado paranaense Munhoz da Rocha (Brasil,

Câmara dos Deputados, 1994): “As emendas sociais do deputado Gilberto Freyre

estabelecem a intenção do Legislador contra a sede insaciável dos lucros infinitos do

capitalismo com a sua filosofia insustentável, que separou a atividade econômica e a vida

econômica do conjunto das atividades humanas, esquecendo que o ser humano é

complexo mas é uno”.

Se, em termos administrativos, Freyre defende um presidencialismo forte, mas

atenuado por um Parlamento atuante, no terreno geopolítico prega um federalismo

descentralizado, ainda que fortemente ligado à União em seus objetivos centrais. Citando

o prefácio de Franklin Távora em seu romance O cabeleira, verdadeiro manifesto

regionalista Freyre argumenta que “Proclamo uma verdade irrecusável, Norte e Sul são

irmãos, mas são dois. Cada um há de ter uma literatura sua, porque o gênio de um não se

confunde com o do outro. Cada um tem suas aspirações e seus interesses, e há de ter, se já

não tem, sua política.”

Traçando um paralelo com os Estados Unidos, cada unidade da federação deve ter

autonomia suficiente para tratar suas especificidades com os instrumentos legais que se

mostrarem adequados a cada situação. E é aí que confluem o técnico, o cientista e o

político: para o desenvolvimento regional harmônico é necessário que se conheça os

meandros dos homens, do clima, da solo, da vegetação e da topografia que distinguem

cada área antropogeográfica. E esse conhecimento só pode servir ao progresso humano se
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houver descentralização político-econômica, A obtenção dos saberes regionais é tarefa, no

Brasil, “para dois ou três institutos de pesquisas sócio-educacionais”. Direcionadas para a

obtenção do conhecimento das diversas realidades regionais, estes deverão “integrar de

forma harmônica e interdependente o organismo maior, de forma a que nenhuma das

partes componentes fique atrofiada ou cresça excessivamente”

Digno também de um registro dentro do ideário político gilbertiano é o da

necessidade de o País ter uma constituição sintética, o que, como se sabe, nunca chegamos

a ter. A constituição gilbertiana tinha traços, como não poderia deixar de ser, ingleses e

americanos. Da Constitutição americana, o parlamentar do Nordeste queria apreender o

que ela tem de documento-processo, de flexibilidade para se adaptar a novos tempos. Ela

atuaria apenas como credo político e social para orientar a feitura da legislação

infraconstitucional. Dos ingleses, Freyre sugere que se apreenda destes a normatização

consuetudinária, baseada nos costumes, contrapondo-se ao bacharelismo e ao excessivo

formalismo legal que nos caracteriza desde sempre.
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 Capítulo 2 – Como escreveu e como falou Gilberto Freyre

Gilberto Freyre utiliza-se em seus discursos parlamentares de modulações de fala

bastante diferenciadas de seus livros. E não poderia deixar de ser diferente, pois as duas

audiências também exigem tratamento diversificado, tal qual vemos em Perelman e

Olbrechts-Tyteca:

“ (...) ‘Todo o objeto da eloquência’, escreve Vico, ‘é relativo aos nossos

ouvintes, e é consoante suas opiniões que devemos ajustar nossos

discursos. (...) Sucede com um discurso o mesmo que com um festim, em

que as carnes não são preparadas para o paladar dos cozinheiros, mas

para o dos convivas”. (Perelman e Olbrechts-Tyteca, 2005, p. 27)

A utilização de argumentos claros para o convencimento da platéia é mais nítida na

atividade parlamentar do que na redação de livros ou opúsculos:

“(...) percebemos melhor a argumentação quando é desenvolvida por um

orador que se dirige verbalmente a um determinado auditório, do que

quando está contido num livro posto à venda em livraria. Essa qualidade

do orador, sem a qual não será ouvido, nem, muitas vezes, será autorizado
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a tomar a palavra, pode varia conforme as circunstâncias. (Perelman e

Olbrechts-Tyteca, 2005, p. 21).

Convém distinguir também a persuasão do convencimento. Segundo Charaudeau

(2006), a persuasão dá relevo à aparência e pretende valer só para um auditório particular;

convencer é tornar em crença o que está sendo exposto, tornando universal os

pressupostos defendidos, obtendo, assim, a adesão de todo ser racional.

A questão de saber se a persuasão está relacionada à razão ou aos sentimentos vem

desde o primeiro homem a ocupar uma tribuna.. Os oradores clássicos não se contentavam

apenas em usar argumentos racionais, segundo Charaudeau (2006), era preciso  “tocar” os

jurados, os juízes e o auditório. Tocá-los quer dizer colocá-los em uma ‘disposição de

espírito’ tal que seu julgamento possa ser mais facilmente orientado nesta ou naquela

direção.  Desde então, passando por Aristóteles, Cícero, Pascal, Rousseau, e chegando à

Nova Retórica (Perelman e Olbrechts-Tyteca), admite-se que não se pode descartar os

sentimentos de nenhum processo persuasivo. Charaudeau, seguindo ainda a tradição, filia-

se também à corrente dos que definem a convicção como proveniente do puro raciocínio,

que busca intrinsecamente a verdade. E a persuasão está ligada aos sentimentos (ou

afetos), mais voltada para influenciar diretamente o auditório. E complementa

Charaudeau:
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“O logos, de um lado, o pathos, de outro, a que é preciso acrescentar o

ethos, que diz respeito à imagem daquele que fala e que é igualmente

suscetível de tocar o auditório pela possível identificação deste à pessoa do

orador.” (Charaudeau, 2006, pp. 83-84).

Freyre, em suas distintas obras, se utiliza de ambos os recursos – a persuasão e a

convicção --. pois ora apela ao sentimento para persuadir, ora desfia uma série de

argumentos para convencer. A esses dois ainda junta seu ethos  acumulado ao longo de

sua vida pré-parlamentar. A utilização desses meios são facilmente perceptíveis em

diversos trechos das obras analisadas. Vejamos inicialmente o recurso da persuasão, que

se dirige mais ao sentimento do que à razão:

“(...) Nunes Machado foi um desses pernambucanos que, deputado ou

ministro na Capital do Império, nunca pertenceram ao número dos

chamados “Leões do Norte” pela elegância senhorial de porte ou pelo

garbo de maneiras fidalgas com que se exibiam nos mais finos salões da

Corte. Teve, entretanto, mais do que qualquer deles, alguma coisa de leão.

Leão pela bravura com que soube morrer depois de ter sabido viver.”

(Brasil, Câmara dos Deputados, , 1994,  p. 165)

“ (...) Ainda hoje, nas velhas zonas rurais, o folclore guarda a

reminiscência dos casamentos precoces para a mulher; e a ideia de que a
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virgindade só tem gosto quando colhida verde. Diz-se no interior de

Pernambuco:

Meu São João, casai-me cedo,

Enquanto sou rapariga,

Que o milho rachado tarde

Não dá palha nem espiga.” (Freyre, 2003, p. 430).

De outra parte, tanto o Gilberto Freyre escritor quanto o orador se valem

frequentemente de argumentos para convencer racionalmente o seu leitor/ouvinte, como

nesses trechos:

“(...) O Brasil necessita de dois ou três institutos de pesquisa social, para o

estudo científico do homem brasileiro, e não de um só. Institutos que

correspondam às regiões mais características em que a Nação se divide

antropológica, social e culturalmente, e das quais o Norte agrário, por

onde mais se estende no Brasil a monocultura latifundiária e

escravocrática e, a seu modo, feudal, é certamente uma” (Brasil, Câmara

dos Deputados, 1994, p. 243.)

“ (...) a cultura africana contagiou e enriqueceu a brasileira, através de

larga e variada importação de escravos e de frequente comunicação
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comercial com portos africanos. Por esse critério (o da área de cultura),

baseado em farta documentação e bibliografia, deparamo-nos com as

seguintes áreas principais: a) hotentote (...); b) boximane (...); c) a área de

gado da África oriental (banto) (...); d) área do Congo (...); e) Horn

oriental (...); f) Sudão Oriental (...); g) Sudão Ocidental (...); h) área do

deserto (berbere) (...); i) área egípcia (...)” (Freyre, 2003, pp. 392-393).

O estilo do Gilberto Freyre ensaísta se caracteriza pelo colorido da linguagem.

Desde criança adquiriu o gosto pelo desenho, hábito que manteve pela vida inteira. Muitos

de seus livros, inclusive Casa-Grande & Senzala, tiveram ilustrações de renomados

pintores como Poty, Santa Rosa e Cícero Dias. É nessa obra que se encontra um amplo

painel da estrutura arquitetônica em que vivia a sociedade patriarcal dos séculos XVII a

XIX. Esses pendores artísticos foram levados para os escritos do recifense. E o foram de

modo consciente, pois Freyre sempre se considerou mais literato que cientista, o que está

bem patente em diversos escritos e entrevistas. Por isso, de forma desimpedida,

encontram-se amiúde páginas freyrianas que são pura literatura, ainda que referenciadas

ao estudo do caldeamento de raças ocorrido no Brasil Colonial. Esse entendimento está

presente na maioria das obras dos comentadores do sociólogo, com destaque para Ricardo

Benzaquen de Araújo:
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“Com efeito, desde a publicação do livro [Casa-Grande & Senzala] em

1933, importante parcela dos comentadores tem se preocupado em

assinalar algumas características, como a repetição, o inacabamento e a

imprecisão, que conferem à sua prosa um tom extremamente envolvente,

muito próximo ao de uma conversa. Aliás, é justamente pela ligação de

CGS com a linguagem coloquial que ela tem sido considerada desde o seu

lançamento, para o bem ou para o mal, como uma obra também literária, e

de literatura moderna”. (Araújo, 1994, p. 185)

Gilberto Freyre é um enamorado da palavra, sobretudo no que ela tem de

plasticidade, de inventividade, de criadora de mundos. Se Nabuco foi um de seus heróis

no terreno das idéias, José de Alencar, desde cedo, o foi na forma de se exprimir, como

confessaria, anos mais tarde em  Vida, forma e cor:

“De algumas dessas palavras caracteristicamente alencarianas, ainda hoje

me recordo;(...) fascinado pela apresentação tipográfica em que as vogais

se sucedem, doces e redondas, inundando-nos os ouvidos como um óleo e

como que dissolvendo-se neles – névoa, aura, níveo – as animadas por yy e

vv, zz e uu, ll e ff, ii e RR – effluvio, topazio, enflorar, refrangir, electrizar,

alumbre, trescalar, aljofrar, fulgor, sylpho, hymeneu, laivo, nupcial,

diaphano, zephyro, glycerina, acrysolar, fulvo, pulchro, pulchritude, ogival.
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Palavras – estas últimas – que pareciam dançar no papel para deleite

único, íntimo, secreto, dos olhos do menino a quem elas se apresentavam

angulosas e verdemente moças, ao lado das redondas, gordas, maduras e

às vezes maternal e ternamente moles, como a despeito de seu significado,

ou de acordo com ele, magoa, gemma, mimo, gozo, colo, coxa, sinhá,

mingau, maná. (...) Alencar, sem ter propriamente feminilizado a língua

portuguesa ao abrasileirá-la, amaciou-a, quebrando nela excessos de

“aos” e durezas de pronomes sempre autoritária e masculinamente

colocados.”(Freyre, 1962, p. 53).

Não é de estranhar, assim que o  estilo freyriano de escrever esteja prenhe de

figuras de expressão ligadas às artes plásticas – sua outra paixão --  correspondendo,

principalmente,  na Literatura às figuras de palavras: comparação, metáfora (imagística),

enumeração,  hipocorismo, gradação e anáfora.

 A comparação e a imagística são praticamente idênticas, diferenciando-as o uso ou

não de preposições de comparação – como, tal qual, etc. O uso de ambas as figuras às

vezes ocorre de forma sequencial, visando dar mais expressividade ao que estava sendo

comparado.Uma dessas passagens é “Às vezes, o próprio negro era tal qual o açoite para

os de sua raça. O negro era o açoite do negro.”

A enumeração é recurso gilbertiano abundante. As repetições de nomes de pessoas,

de mobiliário, de frutas, de contribuições culturais das raças, de estados de espírito são
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empregados para reforçar, pela quantidade, a defesa de um ponto de vista defendido pelo

autor.

O hipocorismo é a redução familiar ou carinhosa dos nomes próprios, e por Freyre

tratar de relações patriarcais que se amolengavam no recesso da família, não é de

estranhar que povoam suas obras as nhanhãs, os nhonhôs, os ioiôs, os sinhozinhos,  os

branquinhos, as neguinhas.

A gradação (que pode ser ascendente ou descendente) consiste em aumentar ou

diminuir gradativamente o significado de algo que se quer que fique bem patente – “O

sistema português necessitava do trabalhador fixo, sólido, pé-de-boi”; “A religião tornou-

se o ponto de encontro, de confraternização e de comunhão entre as duas culturas”.

Anáfora é a repetição de uma ou mais palavras no princípio de duas ou mais frases.

É dos recursos mais usados pelo sociólogo pernambucano, cujo exemplo pode-se ver em

Casa-Grande & Senzala, em que se repetem o pronome relativo “que” e a preposição

“de”:

“Da escrava ou sinhama que nos embalou. Que nos deu de mamar. Que

nos deu de comer, ela própria nos amolengando na mão o bolão de

comida. Da negra velha que nos contou as primeiras histórias de bicho de

ma-assombrado. Da mulata que nos tirou o primeiro bicho-de-pé de uma

coceira tão boa. Da que nos iniciou no amor físico(...). do moleque que foi

nosso primeiro companheiro de brinquedo.”
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Das citadas figuras, as que avultam pelo número de seu emprego e efeito estilístico

nas obras do cientista e literato Gilberto Freyre são a enumeração e a imagística.

A “enumeração caótica” foi herdada do poeta americano Walt Whitman, a quem

Freyre dedicava especial predileção. A expressão foi introduzida pelo crítico literário Leo

Spitazer ao referir-se às sequências infindáveis de Leaves of grass (Folhas de relva), obra

seminal de Whitman.

O imagismo freyriano é influência direta da  escritora Amy Lowell, a quem

conheceu numa conferência desta também sobre o mesmo Whitman. O imagismo foi um

movimento iniciado na Inglaterra por Thomas Ernest Hulme (1833-1917) em reação às

representações vagas do simbolismo.

O poema Bahia de todos os santos (e de quase todos os pecados), elaborado em

1926, antes, portanto,  das odes à Bahia por Ary Barroso e Dorival Caymmi, contêm

elementos do estilo enumerativo e imagístico do autor:

“Bahia de todos os santos (e de quase todos os pecados)

casas trepadas umas por cima das outras

casas, sobrados, igrejas como gente se espremendo pra sair num retrato

de revista ou de jornal

(vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes)

igrejas gordas (as de Pernambuco são mais magras)
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toda a Bahia é uma maternal cidade gorda

como se dos ventres empinados dos seus montes

dos quais saíram tantas cidades do Brasil

inda outras estivessem pra sair

............................................................................

automóveis a 30$ a hora

e um ford todo osso sobe a ladeira sagrada

saltando, pulando, tilintando

pra depois escorrer sobre o asfalto novo

que branqueja como dentadura postiça sobre a terra encarnada

(a terra encarnada de 1500)

gente da Bahia!

preta, parada, roxa, morena

cor dos bons jacarandás de engenho do Brasil

(madeira que cupim não rói)

sem rostos cor de fiambre

nem corpos cor de peru frio”

Exemplo de uso reiterado de metáforas, urdidas por obsessiva enumeração, e que

resume todo o estudo antropológico e cultural da civilização do açúcar está na alegoria da

rede:
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“Ociosa, mas alagada de preocupações sexuais, a vida do senhor de

engenho tornou-se uma vida de rede. Rede parada, com o senhor

descansando, dormindo, cochilando. Rede andando, com o senhor em

viagem ou a passeio debaixo de tapetes ou cortinas. Rede rangendo, com o

senhor copulando dentro dela. Da rede não precisava afastar-se o

escravocrata para dar suas ordens aos negros: mandar escrever suas

cartas pelo caixeiro ou pelo capelão; jogar gamão com algum parente ou

compadre. De rede viajavam quase todos – sem ânimo para montar a

cavalo: deixando-se tirar de dentro de casa como geléia por uma colher.

Depois do almoço, ou do jantar, era na rede que eles faziam longamente o

quilo – palitando os dentes, fumando charuto, cuspindo no chão, arrotando

alto, peidando, deixando-se abanar, agradar e catar piolho pelas

mulequinhas, coçando os pés ou a genitália; uns coçando-se por vício;

outros por doença venérea ou da pele.” (Freyre, 2003, p. 518).

Outra metáfora, contida em Sobrados e Mucambos, é o das “palmeiras que

parecem tripudiar suas copas balouçantes por sobre os túmulos dos cemitérios de ingleses

no Brasil”, abatidos em sua maioria pela febre amarela. A imagem representa

simbolicamente o triunfo dos trópicos sobre os invasores vindos do gelado hemisfério

Norte.
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As enumerações elaboradas pelo antropólogo de Apipucos podem ser catalagodas

como afirmativas e negativas. As afirmativas são as que vimos até agora. Há, também, as

negativas, que retratam fatos não ocorridos  e traços de personalidade inexistentes:

“Nem moças bonitas, nem danças, nem jantares alegres, nem almoços á

baiana, com vatapá, caruru, efó, nem feijoadas à pernambucana, nem

vinho, nem aguardente, nem cerveja, nem tutu de feijão à paulista ou à

mineira, nem sobremesas finas segunda velhas receitas de iaiás de

sobrados, nem churrascos, nem mangas de Itaparica, abacaxis de Goiana,

assí, sopa de tartaruga, nem modinhas ao violão, nem pescarias de Semana

Santa, nem ceias de siri com pirão, nem galos de briga, nem canários do

Império, nem caçadas de onça ou de anta nas matas das fazendas. Nem

banhos nas quedas d’água dos rios de engenho – em nenhuma dessas

alegrias caracteristicamente brasileiras Euclides da Cunha se fixou. Nem

mesmo no gosto de conversar e de cavaquear às esquinas ou à porta das

lojas – tão dos brasileiros: desde a rua do Ouvidor à menor botica no

centro de Goiás.” (Freyre, 1987, pág. 76)

 Outra prova do gosto gilbertiano pelas enumerações exaustivas encontra-se em

Médicos, doentes e contextos sociais:
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“Quando se define a civilização contemporânea como uma civilização de

“homem sentado”, toma-se em especial consideração o fato, na verdade

social e higienicamente significativo, de ser, nas suas áreas

tecnologicamente mais avançadas, uma civilização em que os seus agentes,

os seus líderes e os seus participantes passam grande, talvez a maior parte,

do seu tempo físico e do seu tempo socialmente mais valioso, sentados.

Sentados em estudos, nas escolas primárias, secundárias, superiores.

Sentados em funções de ensino, nas cátedras; em trabalhos de escritório,

de oficina, de fábrica, de banco, de estabelecimentos comerciais e

industriais. Sentados em tratores, nos campos. Sentados na direção de

arados, de caterpillars, de outras máquinas agrárias e de várias, urbanas.

Sentados na direção de automóveis, de aviões, de lanchas, de caminhões,

bem como de locomotivas. Sentados como passageiros desses veículos,

hoje, numerosíssimos, e de bicicletas e motocicletas. Sentados em casa,

repousando, descansando, cismando. Sentados na igreja, rezando.

Sentados nas arquibancadas de campos de futebol e de outros jogos, nos

concertos, nos teatros, e também para assistir a danças folclóricas ou

outros espetáculos ao ar livre. Sentados nas assembleias, nos congressos,

nos parlamentos, nos conselho municipais. Sentados, quando moços,

quando homens de meia-idade, quando velhos (...) Sentados em movimento.

Sentados em repouso. Sentados em estações, à espera de trens e nos
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aeroportos, à espera de aviões. Sentados em bancos, em cadeiras, em

poltronas, em espreguiçadeiras, em sofás, em marquesões. Sentados para

ouvir rádio, para ver televisão ou cinema. Sentados na cadeira do dentista,

na cadeira do barbeiro, na de cabeleireiro, na de engraxate, no banco dos

reús e até – não é frequente mas acontece – em cadeira elétrica, para

cumprir sentença de morte.” (Freyre, 1983, p. 166).

Os discursos parlamentares de Gilberto Freyre assumem estilo diverso do ensaísta

de fala macia e coloquial. O ambiente em que eram pronunciados, exigia mais

formalidade. Não necessariamente solenidade, como se percebe em outros oradores da

mesma legislatura – Bilac Pinto, Otávio Mangabeira,  Milton Campos, Prado Kelly, entre

outros.

Dessa forma, sendo outro o registro linguístico utilizado, percebe-se que Freyre,

tendo que persuadir ou convencer audiência que não era a habitual, lança mão de recursos

estilítiscos que, em boa medida, diferem dos de seus escritos. Saem os hipocorísticos,  as

comparações, as metáforas e as gradações. Permanecem a anáfora e a enumeração. Esta

última, sem os jorros incontroláveis da fase escrita. Aparecem, ainda, as figuras de

linguagem da metonímia e do eufemismo.

Exemplos de enumeração são encontráveis em diversos discursos do parlamentar

pernambucano:



47

“(...) para aquela gente desprezada e esquecida pelos Governos, pelos

ricos, pelos jornais, pelos bispos, pelo alto clero – gente que já não era

escrava e ainda sabia ser povo; sem Josés Marianos mesmo românticos,

mesmo líricos, mesmo boêmios, mesmo diferentes(...)” (Brasil, Câmara dos

Deputados, 1994, p. 190).

“(...) que tipo de vestuário político exige o corpo do brasileiro – que antes

de ser de cidadão é de homem do trópico, de mestiço, de neo-hispano, de

neolatino, de neoeuropeu – depois de sociologiamente medido, estudado,

considerado nas suas origens, nas suas proporções, no seu ritmo de

crescimento, nas suas assimetrias, nas sus deformações, nas suas

possibilidades de desenvolvimento harmonioso, nas suas relações com o

meio nativo.” (Idem, p. 113).

E de metonímia (emprego de idéias afins ou contíguas):

 “(...) Não se trata, afinal, de escolhermos, hoje, sob critério estético,

jurídico ou mesmo político entre Presidencialismo e Parlamentarismo,

como entre dois tipos absolutamente contraditórios ou opostos de roupas

feitas, um vindo de Londres, outro de Washington, para o corpo do
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brasileiro apenas cidadão(...) (Brasil, Câmara dos Deputados, 1994, p.

113).

“(...) Cidade cruel é então o Recife.”(Idem, p. 69).

Eufemismo (abrandamento de expressão, típico da oratória parlamentar):

“(...) Vossa Excelência está um tanto isolado nessa sua apreciação”. (Brasil,

Câmara dos Deputados, 1994, p. 256).

“(...) Cada um dos seus companheiros de trabalho legislativo sente que,

desde ontem, a Câmara perdeu alguém que, pela idade e pela experiência

(Idem, p. 172).

Anáfora:

“(...) os grandes homens animadores ou orientadores dos grandes sistemas

ou dos grandes partidos. Os grandes homens capazes de dar calor humano

e flexibilidade prática aos grandes sistemas. Os grandes homens, não de

gabinete ou só de estudo teórico dos problemas humanos(...).” (Brasil,

Câmara dos Deputados, 1994, p. 140).
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“(...)Foi a vida inteira um político. (...) Foi um homem de luta. (...)Foi um

político e um homem de luta(...).” (Idem, p. 141).

Gilberto Freyre foi um outsider na política, característica confirmada em diversas

passagens de seus discursos. Sua própria eleição fora praticamente contra sua vontade,

uma vez que as forças antigetulistas do Recife, comandadas pelos estudantes

universitários, o intimaram a candidatar-se a deputado federal, antes mesmo de ter

experimentado a deputação estadual ou qualquer outro cargo eletivo que não a das

instituições científicas a que era vinculado.

Na Câmara dos Deputados, atua de maneira relativamente independente, centrando

seu mandato e seus discursos no limbo dos grandes interesses nacionais. Freyre

manifestava-se incapaz de tratar das “miudezas da política, de correr atrás de eleitores,

ainda que não seja eminentemente homem de gabinete, mas saiba concilar essa atividade

com as ruas”. Ao intelectual pernambucano repugnava a ideia de “conciliar um interesse

aqui, para obter uma benefício mais tarde”. Essa ala udenista de que ele participava, tida

não só de intelectuais, mas também de “autênticos”, confrontava-se com a facção “chapa-

branca”, a qual, unida ao PTB e ao PSD, levava de roldão as votações que interessavam ao

Governo.

Mesmo se dizendo apolítico e por não participar da “irmandade da Câmara”,

Freyre, não se condoía dessa situação, pois julgava que acima dessas circunstância estava

o “sentimento de brasilidade” que irmanava a todos os parlamentares. Para o bem ou para
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o mal, a representação que o povo brasileiro encaminhava para o Parlamento espelhava o

Brasil em sua totalidade, e ele, sociólogo, não poderia se insurgir contra a soberania

popular, razão porque não se sentia “alheio ao que estava sendo debatido e alijado pelos

demais colegas parlamentares”.  Pelo contrário, percebe-se que Freyre era diferente

apenas pela bagagem cultural que trouxera para o Parlamento, o que o singulariza da

imensa maioria dos demais parlamentares. É evidente que havia entre seus pares,

deputados que também se destacavam pelos seus dotes intelectuais, como Bilac Pinto,

Afonso Arinos, Otávio Mangabeira, Luiz Carlos Prestes e Aliomar Baleeiro. Mas esses

poderiam contar-se nos dedos. E mesmo entre esse reduzido grupo, nenhum deles possuía

as qualificações acadêmicas e de homem das letras literáricas e científicas que adornavam

a personalidade de Gilberto Freyre.  Percebe-se a respeitabilidade que a audiência da

Câmara lhe dedicava pelas marcações das “notas taquigráficas” de seus discursos. A

maioria de seus 27 pronunciamentos estão repletos  de intercalações interjetivas e

manifestações colhidas do plenário,  efetuadas pelos próprios taquígrafos, o que é

considerado de praxe, sobretudo nos parlamentos latinos. Essas interferências externas

pretendem reproduzir comportamentos da assistência em torno do que está sendo

pronunciado pelo orador que está na tribuna. Em Gilberto Freyre, essas anotações

marginais adquirem a grandiosidade que está ausente nos discursos de outros oradores,

mesmo entre os citados como sendo do porte cultural do cientista social pernambucano.

Aparecem, pois, inseridos entre parênteses, em meio aos discursos ou em seu

encerramento, expressões tais como “ouvem-se ‘apoiados’”;  “ palmas”; “o orador é
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cumprimentado”; “aplausos”; “aplausos que se prolongam por vários minutos”;

“prolongadas palmas”: “o orador é muito cumprimentado”; “muito bem! muito bem! o

orador é vivamente cumprimentado”. Exemplo ainda mais marcante dessa deferência está

na expectativa positiva com que era aguardada a fala do orador Gilberto Freyre. A

evidência disso está novamente nas marcações feitas pelos taquígrafos  antes de o próprio

sociólogo iniciar sua alocução, ou seja, assim que o presidente da Mesa anunciava que

Freyre iria fazer uso da palavra. Essa atitude da platéia é inusual, sobretudo porque o

espaço do plenário da Câmara tradicionalmente tem servido mais como momento

privilegiado para articulações políticas do que para ouvir oradores da tribuna. Mesmo

entre os luminares da Banda de Música da UDN é raríssimo encontrar-se alguma

marcação taquigráfica que revele interesse maior em se ouvir aquele que ira ocupar o

microfone. Tal não ocorre com Freyre, pois a curiosidade com que era aguardada a sua

fala está nas marcações “movimento geral de atenção”; “palmas”; “interrompem-se os

burburinhos”; “prolongadas palmas”.

Freyre soube capitalizar muito bem essa atitude reverencial, não  demonstrando

arrogância em suas palavras e mantendo um contato amistoso com seus pares,

independentemente do partido a que pertenciam. Essa atitude transparece nos inúmeros

apartes que o antropólogo cedia a outros oradores. A maioria desses comentários eram

amplamente favoráveis ao que o orador estava pronunciando no momento. As

discordâncias partidárias e ideológicas que eventualmente ocorriam eram tratadas por

Freyre de maneira cordial, não demonstrando nenhum sinal externo de irritabilidade,
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mesmo nos apartes um pouco mais candentes. Esses gestos de humildade provindo de um

intelectual respeitado por todos certamente contribuíram para a aprovação, ao final do

mandato do parlamentar, do instituto de pesquisas “que estudará o homem regional das

zonas rurais do Norte, que visará a um conhecimento geral nos aspectos antropométrico,

etnológico, etnográfico, folclórico, sociológico e econômico”. As objeções que

remanesciam acerca da validade de criação desse organismo, Freyre soube contornar de

forma argumentativa, jamais se exasperando ou fazendo apelações a argumentos do estilo

magister dixit. Uma das resistências mais acentuadas foi a do deputado Ataliba Nogueira,

que achava que as finalidades do novo instituto poderiam ser atendidas pelas faculdades e

universidades do Nordeste, além do que não via utilidade prática na amplitude das

pesquisas de que se ocuparia o novo órgão. Ao que o autor da ideia contra-argumentava:

“Mas não é apenas para nossos juristas, legisladores, educadores,

engenheiros, arquitetos e homens de governo, que esse material terá valor

prático; também para nossos médicos, industriais e comerciantes. A estes,

a investigação científica poderá indicar, na população brasileira,

diferenças regionais nas predominâncias de altura e forma e de forma do

corpo, de forma de cabeça e de pé, de proporções de braços ou pernas, de

tipo de cabelo, de conformação de dentes, que interessem ao fabricante de

roupa feita, de chapéu, de chapéu-de-sol, de sapato, de chinelo, de móvel,

de meia, de cama, de escova de cabelo, de pente, de escova para dentes, do
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mesmo modo que outras informações podem orientar esses e outros

industriais e comerciantes – aos de alimentos, brinquedos, redes, etc. –

quanto a predominâncias nos gostos de cor entre as populações das

diversas áreas brasileiras, predominâncias de interesse especial para os

fabricantes de tecido. Por aí se vê quanto é considerável o valor prático de

um instituto de pesquisa social como deverá ser o Joaquim Nabuco do

Norte” (Brasil, Câmara dos Deputados, 1994, p. 237).

A linha do tempo dos discursos freyrianos deixa entrever que sua sugestão para

que se criasse de um a três institutos de pesquisa educacional e social vem desde o início

de seu mandato, inclusive no período constituinte. Ali se encontra o embrião dessa ideia,

não precisamente com esse nome, mas que deixa bem claro que a Política e a Ciência

Social deveriam uma se alimentar da outra, que as políticas de governo deveriam levar em

conta não apenas as necessidades econômicas de determinado grupo social, mas também

suas características sócio-culturais, “daí a conveniência, para um país como o Brasil, de

um Conselho Nacional de Economia, cuja função seja (...) estabelecer maior contato entre

a Arte Política e a Ciência, inclusive as Ciências Sociais. Aliás, tomo a liberdade de

sugerir a ampliação do Conselho de Economia em Conselho também de Cultura e de

Proteção social, com três seções distintas mas em comunicação frequente uma com as

outras,  impossível como é (...) traçar-se, em linhas gerais, um plano de economia para

uma comunidade sem se considerarem seus problemas de cultura e as suas urgências ou
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necessidades de proteção social.” Essa apreensão multidisciplinar dos problemas

brasileiros seria administrada pelo “Conselho Brasileiro, composto por homens de ciência

e de técnica, que incluiria  não só antropologistas, economistas, como engenheiros,

médicos, químicos, educadores, especialistas em assuntos de imigração, colonização e

serviço social.”  Essa visão freyreana de estudo e resolução dos problemas nacionais, que

posteriormente irá informar a criação do futuro Instituto cristaliza-se na passagem de seu

discurso, ainda como constituinte, “de que há uma terceira solução para os problemas de

desajustamento entre os homens, oferecida pela maior coopração entre cientistas e

políticos, ente a Arte Política e as Ciências, e acima tanto do simplismo marxista-

comunista como do primarismo facista.” Diversas outras passagens de seus discursos

reforçam essa bandeira gilbertiana,  dando a entender que a recorrência do tema

demonstrava que o sociólogo pretendia corporificar institucionalmente a criação de um

órgão, ligado ou não a alguma universidade, que pesquisasse o homem brasileiro em suas

múltiplas facetas. Depreende-se da leitura dos pronunciamentos que a criação do Instituto

de Pesquisas já habitava o espírito de Freyre desde o início de sua trajetória parlamentar,

ainda que com contornos não muito nítidos. Recém-findos os trabalhos da Constituinte de

1946,  Freyre retoma o tema com todas as letras, falando da necessidade de se “criar dois

ou três institutos sócio-educacionais que revelem o brasileiro ao Brasil”. Para viabilizá-lo,

o parlamentar pernambucano, houve por bem trilhar o caminho do apartidarismo, do

homem acima das paixões políticas e dos interesses particulares. Freyre agiu, nesse caso,

tal qual um de seus personagens mais retratados, o senhor de engenho,  movido pelo
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taylorismo, em que se procura conduzir o esforço para o máximo de sua utilidade e não

para o máximo de seu rendimento. Araújo (1994) caracterizaria esse atuação como sendo

de “previsão, utilidade, prudência e disciplina”. A única defesa em plenário a respeito de

verba financeira envolveu o nome de seu conterrâneo Joaquim Nabuco. Em fins de 1948,

Freyre defendeu a liberação de Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros) para a

comemoração do centenário de nascimento de Joaquim  Nabuco, que ocorreria no ano

seguinte. Paralelamente a esse pedido, Gilberto Freyre apresenta seu projeto de lei de

criação do Instituto que levaria o nome do abolicionista pernambucano. A estratégia

mostrou-se acertada, pois o projeto foi aprovado com relativa facilidade, não só pelo

mérito intrínseco do instituto de pesquisas, mas pelo cultivo sistemático de boas relações

com parlamentares de todos os partidos. Muitos desses, tinham pelo autor de Casa-Grande

& Senzala, uma admiração que beirava a totemização, percebíveis pelos apartes

concedidos pelo deputado-antropólogo. Essas intervenções fogem do padrão usual de

gentileza que presidem as relações entre os parlamentares, alçando-se à condição de

verdadeiras peças laudatórias - “sua luminosidade me ofusca prazerosamente”; “diante de

Vossa Excelência não há como não ser obscuro”; “permite Vossa Excelência um aparte?

Sei que é uma impertinência”; “muito me orgulha em ser seu discípulo”.

Se a atuação parlamentar de Gilberto Freyre, centrada no debate de temas de

interesse da nacionalidade, possibilitou-lhe a aprovação do instituto de pesquisas do qual

viria a ser seu primeiro presidente, posteriormente à sua fase parlamentar,  foi, entre outras

causas, a razão de não ter conseguido se reeleger. E a explicação está no fato de que, como



56

atesta o testemunho do próprio Freyre, o parlamentar não deu muita atenção ao varejo da

política, não pugnando por recursos para a sua base eleitoral, nem adulando este por meio

dos tradicionais encontros e inauguração de obras durante os fins de semana. Ao contrário,

o scholar preferia o contato com o grande público e os estudantes de vários pontos do

Brasil pelas conferências e palestras que ministrava:

“Continuo a não saber ser de partido senão hóspede, como fui e continuo a

ser da generosa União Democrática Nacional (...) Continuo a não saber

pedir voto. Continuo a não saber apresentar-me candidato (...) É falso que

eu seja ou declare ser um desencantado de parlamento, de câmara, de

política e de políticos democráticos. Apenas, não sendo rigorosamente

político, nem ortodoxamente partidário, só voltaria ao Parlamento pelo

mesmo caminho por que vim ao Parlamento.” (Brasil, Câmara dos

Deputados,  pp.  77-78.)
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Conclusão

O Gilberto Freyre ensaísta, escritor, sociólogo, antropólogo e conferencista  se

aproxima e se afasta, ao mesmo tempo, do outro Gilberto Freyre (o tribuno), de produção

menor, mas cuja qualidade rivaliza com a produção daquele.

O que une as duas personas são os temas de toda a vida do intelectual

pernambucano: a mestiçagem; a cultura como formadora, mais do que a raça,  da

nacionalidade; a biografia, que radiografa a trajetória individual envolta pela força do

ambiente social; a história das mentalidades, pela paciente coleta dos objetos e

documentos da vida colonial, imperial e republicana; o sistema econômico patriarcal; as

relações sócio-familiares; a admiração por Joaquim Nabuco ; e a anglofilia.

A separá-las, mais em função da atividade específica a que se devotou Freyre

durante o período que permaneceu na Câmara dos Deputados, a fomulação de diretrizes

contitucionais para a Carta de 1946; os discursos em louvor de personalidades e fatos

marcantes da nossa História; e a criação do Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas

Sociais, atual Fundação Joaquim Nabuco.

Em certos momentos de sua atividade parlamentar, como no episódio em que ele

relata o racismo de que foi alvo uma turista americana negra em hotel de São Paulo,  os

dois Gilbertos Freyres se confundem a tal ponto que não se consegue divisar se faz uso da

palavra o fervoroso defensor da miscibilidade das três raças que compõem o nosso pathos,

ou o indignado representante do povo.
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O estilo empregado pelo pernambucano para convencer seu auditório composto

exclusivamente por deputados difere da sua forma de se comunicar com os leitores de

seus livros e ensaios, ainda que haja algumas semelhanças de abordagem. Evidentemente

que da tribuna da Câmara dos Deputados o estilo é mais pomposo, retórico, veículo mais

apropriado para convencimento de platéias ali localizadas. A escrita é mais coloquial,

colorida, não descurando, porém, de uma linguagem vazada na norma culta.

Há parlamentares que ficam marcados pela aprovação de determinados projetos.

Asssim foi com Nelson Carneiro, que conseguiu aprovar o divórcio no Brasil, e com

Dante de Oliveira, que, apesar do malogro de sua iniciativa, ficou indissoluvelmente

vinculado à retomada das eleições diretas. Gilberto Freyre, além da qualidade de seus

discursos, passou à história parlamentar e das ciências sociais como o inspirador e

principal mentor da criação da atual Fundação Joaquim Nabuco - Fundaj. Passados exatos

60 anos, o Instituto inspirou o surgimento de inúmeros órgãos congêneres, com destaque

para a Fundação João Pinheiro - FJP (MG) e o Instituto de Pesquisas Econômicas

Aplicadas - Ipea (DF). A entidade pesquisa o Brasil em seus aspectos gerais e o Nordeste

de modo particular, tendo já realizado trabalhos de investigação em várias áreas do

conhecimento. Entre quase duas dezenas de seções,  ressalte-se a cinemateca,  das mais

completas do Brasil, o museu etnográfico,  a coleção iconográfica,  a editora e os arquivos

dedicados ao folclore e à história oral. Um instituto de pesquisas sociais localizado no

Nordeste possivelmente surgiria sem a participação de Gilberto Freyre. Mas o

envolvimento deste, e o ethos inatacável de que desfrutava junto aos seus pares no
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Parlamento e à comunidade científica de todo o País, aceleraram a criação da entidade.

Esse fato, por si só, justifica o mandato que foi concedido ao sociólogo de Recife,

sobretudo quando se compara esse feito com a maioria dos demais parlamentares de

diversas legislaturas, que se caracterizam pela não aprovação de nenhum projeto de lei,

pela ausência nos debates de interesse nacional e pela defesa de interesses de reduzidos

grupos.

A participação de Gilberto Freyre como constituinte e parlamentar trouxe outros

reflexos para as atividades de interesse nacional, além de ter estimulado, ao longo dos

anos que se seguiram à atuação como deuptuado, o lançamento de dezenas de candidatos

ligados à inteligentsia nacional, dos mais variados matizes ideológicos. Citam-se como

exemplos Pedro Aleixo, Miltom Campos, Florestan Fernandes, Fernanco Henrique

Cardoso, Darci Ribeiro,  Paulo Brossard, Jarbas Passarinho, entre outros. Entre esses

estímulos positivos conta-se a vigência da lei, em julho de 1951,  que proíbe a

discriminação racial no Brasil – Lei Afonso Arinos. Certamente o grande parlamentar

mineiro deve ter recebido os influxos de seu dileto amigo de cátedra e de parlamento para

a confecção desse marco fundamental na luta pela igualdade de direitos no Brasil. A esse

respeito, Freyre já intentava inscrever dispositivo semelhante na Carta Magna de 1946:

“(...) sobrevivem entre nós, ou entre algumas camadas da sociedade

brasileira, preconceitos de cor ou de raça de brancos ou de quase brancos

contra pessoas de cor.(...) sou dos que estão a exigir da Constituição de
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1946 que consagre, entre seus princípios democráticos, o da igual

oportunidade a a todos os brasileiros natos, seja qual for sua raça ou sua

cor, de acesso a cargos públicos, inclusive o serviço diplomático ou

consular e os comandos militares.” (Brasil, Câmara dos Deputados, 1994,

p. 88).

A atuação parlamentar de Gilberto Freyre deve ser avalizada necessariamente em

razão do período sócio-político em que ele viveu mergulhado de forma intensa, já que

participou ativamente das manifestações contra o então vigente Estado Novo. Freyre foi

raro parlamentar que transcendeu sua época, notadamente pelo sonho visionário de

instalar no Nordeste um estudo de pesquisas tropicais. Mas foi também fruto de sua época,

corroborando a tese de Ortega e Gasset (“Eu sou eu mais minha circunstância”). Registre-

se que a nova Constituição que Freyre ajudou a elaborar é do período imediatamente

posterior ao fim do Estado Novo, da Segunda Guerra Mundial, da derrocada mundial dos

regimes totalitários, da mudança da estrutura político-partidária que predominava no País

desde 1889, do surgimento da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética e

do incremento da industrialização nacional. Todo esse cenário macroestrutural teria que

necessariamente influenciar a elaboração de um pacto estrutural que levasse em conta

todas essas variáveis. Daí se digladiarem durante o processo constituinte pelo menos três

alas distintas de interesses. Uma, mais radical, ligada aos partidos de esquerda (PCB e

PTB); outra mais à direita, representada por setores consevadores da UDN e do PSD); e
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outra ala, mais contemporizadora, que tinha representantes em alas dissidentes do PSD e

da UDN). Gilberto Freyre perfilava nesta última, mas votou muitas vezes com as outras

duas, dependendo da questão que estava em análise.

A “aventura parlamentar” do mestre de Apipucos, pelas contribuições que fez à

divulgação das ciências sociais no Brasil, bem como pela qualidade de seus discursos e

apartes, em que sobressaía sua sólida bagagem antropológica e cultural, e sempre a

serviço das mais altas causas da brasilidade, pode figurar ao lado das maiores expressões

do parlamento nacional. Nesse panteão estão, além de Gilberto Freyre, Tavares Bastos,

Joaquim Nabuco,  Rui Barbosa, Assis Brasil, Rodrigues Alves,  José Américo de

Almeida,  Afonso Arinos, Aliomar Baleeiro, Bilac Pinto, Carlos Lacerda, Ulysses

Guimarães,  Paulo Brossard, Jarbas Passarinho e Mário Covas.
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