
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE HISTÓRIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA 

MESTRADO EM HISTÓRIA 

 

 

 

RENATO PEREIRA GOMES 

 

 

 

 

 

GILBERTO FREYRE ANTES DE CASA-GRANDE & SENZALA: A 

FORMAÇÃO POLÍTICO-INTELECTUAL DO ESCRITOR (1918-1930) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goiânia – GO  

2016 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE HISTÓRIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA 

MESTRADO EM HISTÓRIA 

 

 

 

RENATO PEREIRA GOMES 

 

 

 

 

 

GILBERTO FREYRE ANTES DE CASA-GRANDE & SENZALA: A 

FORMAÇÃO POLÍTICO-INTELECTUAL DO ESCRITOR (1918-1930) 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em História da Faculdade de História da 

Universidade Federal de Goiás, como requisito 

parcial à obtenção do título de Mestre em História. 

Área de concentração: Culturas, Fronteiras e 

Identidades. Linha de pesquisa: Poder, Sertão e 

Identidades. Orientador: Prof. Dr. João Alberto da 

Costa Pinto 

 

 

 

 

 

 

Goiânia – GO  

2016 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 



5 

 

RENATO PEREIRA GOMES 

 

 

 

GILBERTO FREYRE ANTES DE CASA-GRANDE & SENZALA: A 

FORMAÇÃO POLÍTICO-INTELECTUAL DO ESCRITOR (1918-1930) 

 
Dissertação defendida no Programa de Pós-Graduação em História da Faculdade de História da 

Universidade Federal de Goiás, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em História. 

Área de concentração: Culturas, Fronteiras e Identidades. Linha de pesquisa: Poder, Sertão e 

Identidades. Aprovada em ____de_________ de 2016, pela Banca Examinadora constituída pelos 

professores: 

 

 

_________________________________ 

Prof. Dr. João Alberto da Costa Pinto (FH/UFG) 

Presidente da Banca 

 

 

 

___________________________ 
Prof. Dr. Noé Freire Sandes (FH/UFG) 

Examinador 

 

 

 

____________________________ 
Prof. Dr. Antón Corbacho Quintela (FL/UFG) 

Examinador 

 

 

 

________________________ 

Prof. Dr. David Maciel (FH/UFG) 

Suplente 

 

 

 

 

 

 

 

Goiânia-GO 

2016 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, Cleusa e Diomar. 



7 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço à minha namorada Bethânia pela ajuda e apoio, aos amigos Marcello e 

Márcio pelo estímulo e colaborações, e aos amigos Gustavo, Raphael, Felipe e Caio pelos 

momentos de descontração entre umas páginas e outras. Ao professor João Alberto, exímio 

orientador, sempre solícito e disposto a sanar as mínimas dúvidas, ao professor Noé pelas 

excelentes colocações na qualificação e ao professor Antón pela leitura da dissertação. Espero 

ter correspondido a todos, obrigado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

RESUMO 

 

Este trabalho busca entender como o foi a trajetória intelectual, política e moral de 

Gilberto Freyre antes de sua consagração em 1933 com Casa-grande & senzala. Devido às 

pesquisas anteriores, realizadas no trabalho de conclusão de curso, descobrimos que o autor 

organizou um movimento de reação à crescente modernização ideológica e cultural que o 

nordeste vinha experimentando em meados da década de 1920, arregimentando grande parte 

dos intelectuais da região em torno do acalorado debate entre regionalistas e modernistas. 

Assim, analisamos se tais eventos poderiam tê-lo influenciado de alguma maneira na escolha 

do tema bem como na escrita de sua principal obra. Além disso, analisamos também se o fato 

de o jovem Freyre ter participado oficialmente do governo pernambucano, entre 1927 e 1930, 

como chefe de gabinete de Estácio Coimbra, conseguiu implantar alguma mudança efetiva em 

Pernambuco, sobretudo mudanças de cunho tradicional-regionalista. Com tais questões como 

norte, analisamos sua trajetória desde sua formação acadêmica no exterior, entre 1918 e 1923, 

até sua fuga para o exílio em Portugal em 1930.   

 

Palavras-chave: Gilberto Freyre, formação, história intelectual, tradicional-regionalismo  
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ABSTRACT 

 

This paper seeks to understand how was the Gilberto Freyre's intellectual, political and moral 

trajectory before his consecration in 1933 with his The Masters and the Slaves. Because of 

previous research made for the History's course final paper, we found that the author organized 

a countermovement to the growing of ideological and cultural modernization that the 

Northeast of Brazil was experiencing in the mid-1920s, rallying almost every intellectuals of 

the region around the heated debate between regionalists and modernists. Thus, we analyzed if 

such events could have influenced him in some way in the choice of subject and in the writing 

of his major work. Furthermore, we also analyzed if the fact that the young Freyre have 

officially joined the Pernambuco government, between 1927 and 1930 as Estacio Coimbra's 

chief of staff, could have implemented any effective change in Pernambuco, especially in 

traditional-regionalistic kinds of changes. With those questions in mind, we analyzed his 

career since his academic education overseas, between 1918 and 1923, until his escape to exile 

in Portugal in 1930. 

 

Keywords: Gilberto Freyre, formation, intellectual history, traditional-regionalism 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Esta dissertação é fruto de investigação iniciada no trabalho de conclusão de 

curso, ocasião em que trabalhei com o regionalismo em Pernambuco na década de 1920 e 

seu contraditório mais eficiente: o modernismo. Importado de São Paulo por Joaquim 

Inojosa, o modernismo questionou os alicerces tradicionalistas do Nordeste no âmbito 

cultural, mas serviu também como pano de fundo para os avanços das mudanças sociais e 

econômicas que a modernização capitalista impunha na região, tendo como símbolo maior 

a estruturação da Usina de cana-de-açúcar no Nordeste, em oposição aos Engenhos 

antigos. Quem encabeça a reação tradicionalista é Gilberto Freyre, já que o regionalismo 

antes de seu retorno a Recife é esparso e não tinha um opositor único e em comum, dando 

unidade e organicidade ao movimento. 

Em vista de tais fatos é que surgiram algumas inquietações e perguntas que 

justificam a realização deste trabalho: como um personagem recém-chegado do exterior 

(esteve fora a estudo por quase seis anos), com 23 anos de idade, conseguiu organizar um 

movimento de resistência antimodernista de fôlego, arregimentando em torno de si 

intelectuais já consagrados e figuras ilustres de Pernambuco? Este intelectual ao fazer parte 

do Governo do Estado sendo Chefe de Gabinete de Estácio Coimbra conseguiria instaurar 

alguma mudança real na política pernambucana? Desta feita, ao analisar as hipóteses para 

essas questões surgiu a ideia central de investigação dessa pesquisa: como foi a trajetória 

intelectual de Gilberto Freyre antes de sua consagração em 1933 com a publicação de 

Casa-Grande & Senzala? Pois certamente que o Freyre antropólogo, sociólogo e 

historiador não surgiu de forma abrupta já em 1933, se fazendo necessário dessa maneira 

analisar sua formação moral, política e intelectual nos anos que precederam a escrita da sua 

obra mais importante, bem como identificar e qualificar os elementos desencadeadores que 

fizeram com que tal obra obtivesse tanto sucesso e influência por décadas.   

Bem, para tentar responder essa indagação foi necessário fazê-la em dois 

movimentos. O primeiro é o que perscruta sua trajetória dez anos antes da publicação de 

sua Magno Opus, exatamente a data de seu retorno do estrangeiro em 1923. Contudo, ao 

fazer esse movimento, descobriu-se que ao pisar em Recife, Gilberto Freyre já era 

personagem conhecido no meio intelectual, admirado por muitos e detestado por outros 

tantos. Ora, como se fazer conhecido em Pernambuco estando fora por tanto tempo? Ainda 

mais que sai de sua cidade com dezoito anos e fora somente para estudar. Assim sendo, 

estabelece-se aqui o segundo movimento, o de retornar aos anos (parte para a América do 
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Norte em 1918) em que esteve nos Estados Unidos na Universidade de Baylor no Texas e 

na Universidade de Columbia, em Nova York, além dos vários meses na Europa. 

Com isso pensamos a composição da dissertação em três capítulos, onde se 

pudessem averiguar os passos, estudos, decisões e trabalhos anteriores ao início do 

processo de escrita de Casa-Grande & Senzala. Desta forma, o primeiro capítulo trata, 

sobretudo, do percurso de Freyre nas universidades estadunidenses onde se torna Bacharel 

em artes (Baylor) e obtém o título de Mestre (Columbia), além dos meses que fica na 

Europa, passando pela França, Alemanha, Inglaterra e Portugal, conhecendo intelectuais 

que influenciaram seu pensamento regionalista. Nesse ínterim, analisamos também sua 

relação com Oliveira Lima, mestre e tutor do jovem estudante em todos esses anos, 

responsável por ajudar a introduzi-lo na elite intelectual do universo acadêmico 

estadunidense e por fazer com que Freyre fosse, quando de seu retorno ao Brasil, 

conhecido e apreciado por várias pessoas importantes que conheceu quando era um 

influente diplomata. Além disso, discutimos o caráter especial dos documentos utilizados 

para a construção da pesquisa e suas devidas peculiaridades, pois se tratam 

fundamentalmente de cartas, artigos de jornais e o diário pessoal de Gilberto Freyre, que 

abrange os anos de 1915 até 1930.  

O segundo capítulo trata do retorno do recém-formado sociólogo à sua terra natal 

e a organização em si da reação ao modernismo, ou seja, as ações exitosas do sociólogo 

pernambucano em seu enfrentamento cotidiano contra o estabelecimento do novo modelo 

civilizatório que a modernidade capitalista impunha à velha política tradicionalista ligada 

ao grupo aristocrático envolvido com o cultivo da cana-de-açúcar.  É analisado em 

pormenores de que forma Freyre é figura conhecida mesmo estando fora do país e como 

ele reagiu diante das mudanças ocorridas no período em que esteve no exterior. Relatamos 

a importação do modernismo do sudeste para Recife através do jornalista Joaquim Inojosa, 

bem como as consequências e primeiras reações, e ainda, a formação do Centro 

Regionalista e a realização do Primeiro Congresso Regionalista do Nordeste. Além disso, 

destacamos as ações individuais do autor, realizadas principalmente através da publicação 

de seus vários artigos no Diário de Pernambuco, assim como na organização do Livro do 

Nordeste, publicação encomendada a Freyre por conta da comemoração do centenário de 

fundação do jornal. 

Já o terceiro capítulo descreve o envolvimento e a participação de Gilberto Freyre 

na política pernambucana como membro do governo de Estácio Coimbra (quando assumiu 

a Chefia de Gabinete em 1927) e seus desdobramentos, porque ele acumula a função com 
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outros cargos indiretamente políticos, destacando-se o cargo na recém-criada cátedra de 

sociologia da Escola Normal de Pernambuco. Ao que tange a cronologia, a intenção foi 

abranger de abril de 1926, data em que Freyre participa do Congresso Pan-Americano de 

Jornalismo em Washington, onde ele é o representante do Diário de Pernambuco e 

responsável pelo discurso de abertura do evento, até seu exílio junto a Estácio em Portugal 

devido à tomada do poder pela Revolução de 1930. Mas antes discutimos sua relação com 

alguns modernistas do sudeste, destacando-se Sérgio Buarque de Hollanda e Manuel 

Bandeira, bem como a boemia que levam no Rio de Janeiro e prolonga-se, para Gilberto 

Freyre, até sua volta a Recife. Há de se citar também o estabelecimento de sua nova 

trincheira de combate ao modernismo “imitativo” no Nordeste: o jornal A Província, onde 

Freyre ocupa o cargo de diretor, reorganizando o periódico e dando-lhe uma roupagem 

moderna, mas que não fere as bases de seu tradicional-regionalismo, que não deixa de 

valorizar o novo, mas o faz a partir de uma matriz tradicional do passado. 

Portanto, o mote fundamental deste trabalho foi o de averiguar como se deu a 

formação intelectual de um autor que já com a publicação da sua primeira obra em 1933 

alcança destaque internacional, sendo por muito tempo um dos sociólogos e historiadores 

mais importantes do mundo graças principalmente a tal publicação. A importância desta 

dissertação está em tentar demonstrar que na verdade Casa-Grande & Senzala não é o 

início de uma trajetória intelectual, mas, pelo contrário, é o final de um ciclo (entre os 

vários ciclos que a trajetória freyriana apresentou) iniciado assim que ele se mudou para os 

Estados Unidos para estudar. Local que conhece alguns mestres que o influenciarão por 

toda vida acadêmica, como Franz Boas e Oliveira Lima, apenas para citar os mais 

lembrados. É o final de um ciclo porque a publicação dessa obra significa uma resposta aos 

seus adversários modernistas que enfrentou a partir da segunda metade da década de 1920, 

bem como os perseguidores políticos que angaria com os grandes debates que travou nesse 

período. E a resposta é justamente essa: mostrar a todos através de seu livro de 1933 que a 

base fundamental da nossa formação histórica vem do período que ele, defensor irrestrito 

da tradição nordestina, tanto admira: o período colonial, período em que os alicerces da 

sociedade foram estruturados em torno dos grandes senhores de engenho, o grupo social 

com quem ele se identifica ideologicamente, mesmo estando esse grupo social já 

praticamente em extinção. Assim, a exaltação do legado das características culturais, 

políticas e sociais do período colonial é a tecla que ele bate ruidosamente para demonstrar 

o perigo que a modernização capitalista representa, com seu grande entusiasmo destrutivo, 

frente a esse legado que para Gilberto Freyre era romanticamente sagrado. 
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CAPÍTULO 01 

 

DA OUTRA AMÉRICA: A FORMAÇÃO DE GILBERTO E SEUS PRIMEIROS ANOS 

EM RECIFE 

 

1.1 – Gilberto Freyre e a questão das fontes 

 

Gilberto Freyre retorna ao Recife em 1923, depois de uma estadia no exterior de 

quase seis anos. Foi para o exterior para graduar-se, mas acabou por ir um pouco adiante e 

volta, além de Bacharel pela Universidade de Baylor, Mestre em ciências sociais pela 

Universidade de Columbia, ambas nos EUA. Logo que chega toma conhecimento de certas 

mudanças culturais e urbanísticas na cidade. Antigos prédios, igrejas e ruas tradicionais 

que ele havia deixado ao partir rumo aos Estados Unidos haviam sido modificados 

drasticamente, alguns mesmos destruídos. Então rapidamente começa a organizar um 

movimento conservador que pudesse reverter ou ao menos frear tal quadro, entendido por 

ele como meramente um furor modernista com caráter fortemente imitativo, seja do sul do 

país, seja da Europa, assim, lidera o movimento regionalista pernambucano. Desta feita, 

percebemos que o jovem intelectual, dez anos antes do lançamento da obra que o 

consagraria internacionalmente como um dos mais importantes pensadores sociais do 

século XX, já era figura intelectualmente conhecida, pois a legião de seguidores que 

consegue arregimentar em torno da causa que lidera é bastante diversificada e significativa.  

Buscando entender como essa reputação precoce se deu é que se faz necessário 

recuar um pouco na cronologia proposta nesta dissertação para entendermos as vicissitudes 

que confluíram para que a construção de tal reputação fosse não menos que exitosa. Como 

proposta para o intento, retornaremos até 1918, ano do ingresso de Gilberto Freyre na 

Universidade de Baylor, até sua comentada volta em março de 1923. A documentação 

básica que dá respaldo para esta análise é composta por cartas, artigos de jornais e revista e 

seu diário. Publicado em 1975, o livro Tempo morto e outros tempos contém trechos de seu 

diário de 1915 até 1930. O livro é envolto por polêmicas, pois muitos estudiosos creem que 

Freyre tenha escrito centenas de passagens já adulto (ele entregou os manuscritos à editora 

em 1974, portanto, aos 74 anos de idade) e não no momento que é indicado no cabeçalho 

de cada uma. A importância desse livro residiria, portanto, no caráter autobiográfico de um 

adulto revivendo suas lembranças de juventude, mas pautando-se em uma autoconstrução 
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de si mesmo, fazendo com que o futuro leitor fosse construindo uma ideia do autor que ele 

mesmo havia preconcebido. 

 

Escritor de imenso talento, Freyre se esmerou em produzir a imagem que 

ele queria que os leitores tivessem dele. Quando o texto apareceu em 

1975, ele o apresentou como um “diário de adolescência e de primeira 

mocidade”, parte do qual fora “devorada pelo cupim” e o que restou 

datilografado por volta de 1960 e publicado quinze anos mais tarde “com 

um mínimo de revisão” e “simplesmente com um ou outro acréscimo 

para esclarecer obscuridades”. (PALLARES-BURKE, 2005, p. 13). 

 

 

A despeito dessas declarações, fica evidente que o texto fora escrito no longo dos 

anos, tendo um núcleo original ou não de entradas feitas na própria época dos eventos que 

descreve.  

 

 

“Confusões de datas, referência a um curso que teria seguido ‘do 

Professor Sir Alfred Zimmern... baronete e portanto nobre britânico’, 

quando, na verdade, o pacifista inglês – que só recebeu o título de Sir 

anos mais tarde – só deu uma única aula em Columbia” (PALLARES-

BURKE, 2005, p. 14)  

 

 

no período em que Freyre lá estudou; ou quando ele recebe carta de França Pereira 

comunicando que ele havia sido eleito sócio-correspondente da Academia Pernambucana 

de Letras em julho de 1921, estando em Nova York, mas em seu diário ele diz que tal fato 

ocorreu em 1919, quando ainda estudava no Texas; ou ainda, quando sai a homologação de 

sua bolsa de estudos em Columbia e Freyre diz que a recebeu em 1920 em Nova York 

(sendo que ele nessa data ainda estava em Waco, Texas, se mudando para Nova York 

somente em 1921), quando na verdade ele só a recebe em abril de 1921; essas são, 

portanto, algumas das evidências que mostram que “Tempo morto” é um livro de 

memórias em forma de diário. Não obstante, se o livro é na verdade uma “autobiografia à 

prestação”, ele de forma alguma é descartável como fonte. Pelo contrário, quando cotejado 

com outros documentos como cartas e artigos de jornal, a maioria das informações 

contidas em “tempo morto” são verdadeiras, apesar de alguns desencontros . Ademais,  

 

É importante insistir que, se é verdade que “Tempo morto” não pode ser 

lido literalmente como a narrativa da vida do Freyre em formação e como 

revelador da auto-imagem que o jovem aprendiz tinha de si mesmo entre 

1918 e 1930, o “diário” não deve ser, de modo algum, descartado como 

um texto irrelevante, além de impor como uma obra-prima de auto-
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apresentação e de dramatização da juventude de Freyre, ele muito nos diz 

de sua personalidade e é obra que muito pode ajudar na difícil tarefa de 

reconstruir e interpretar sua vida. (PALLARES-BURKE, 2005, p. 14). 

 

      

Ao que tange o uso de artigos (ou crônicas) de jornais e/ou revistas e de cartas 

como documento historiográfico, devemos apontar algumas especificidades desse tipo 

documental de fontes.  A começar por suas aproximações. Ambos são, ou podem ser, 

produzidos em série, já que, fundamentalmente, “cartas pedem cartas”. Cartas são 

necessariamente escritas a outrem, seja uma única e particular pessoa, seja para um grupo 

ou uma população inteira, sendo os destinatários conhecidos ou não pelo remetente, que, 

por sua vez, pode ser também um indivíduo ou um grupo. (GOMES, 2005). Não obstante, 

cartas são escritas para serem lidas por determinada pessoa, celebrando um pacto epistolar. 

Assim, nesses casos, elas podem ser criteriosamente guardadas pelo destinatário, como 

uma memória ou um objeto de valor afetivo imensurável. Por outro lado, se contiverem 

alguma informação íntima ou de teor confidencial, podem vir a serem destruídas pelo 

destinatário, quando não é o próprio remetente que deixa isso expressamente descrito na 

carta, como se uma leitura indevida pudesse implicar invasão de privacidade.  

Como esclarece Marilda Ionta, essas cartas se enquadram nas correspondências 

privadas, no entanto, era muito comum tais cartas (a correspondência privada sem caráter 

confidencial) serem publicadas em jornais, com o objetivo de publicitar
1
 o debate e o 

confronto, mas isso é diferente do que a autora descreve como cartas públicas, por 

diferenciarem-se pelo seu conteúdo, gramática e funcionamento, pois as públicas são 

destinadas a uma sociedade inteira. (IONTA, 2002). Ou ainda, “a correspondência pode 

não ter esse estrito caráter privado, podendo assumir tons mais profissionais. Pode também 

se destinar a vários leitores, como é o caso das cartas que são escritas por razões 

profissionais ou daquelas destinadas a jornais e revistas”. (GOMES, 2005, p. 8). Para além, 

esse tipo de epistolografia de escritores, artistas plásticos e músicos, documentação de 

caráter privado, abre uma possibilidade de exploração do gênero epistolar procurando 

apreender a movimentação nos bastidores da vida artística de um determinado período. 

(MORAES, 2007). Nesse sentido, 

 

                                                           
1
 Exemplo disso fica quando há, no seio do embate ideológico entre modernistas e regionalistas, uma disputa 

política envolvendo o governo pernambucano:  “(Inojosa) trava polêmica com José Lins do Rego, em torno 

da campanha política pela sucessão estadual, trocando cartas irônicas e malcriadas que eram publicadas nos 

jornais.” (AZEVEDO, 1984, p. 31). 
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as estratégias de divulgação de um projeto estético, as dissensões nos 

grupos e os comentários acerca da produção contemporânea aos diálogos 

contribuem para que se possa compreender que a cena artística (livros e 

periódicos, exposições, audições, altercações públicas) tem raízes 

profundas nos “bastidores”, onde, muitas vezes, situam-se as linhas de 

força do movimento. (MORAES, 2007, p. 30). 

 

 

Para Ângela de Castro Gomes, o convívio entre intelectuais é fundamental para o 

desenvolvimento de ideias. “Para escrever, pintar, compor etc., o intelectual precisa estar 

envolvido em um circuito de sociabilidade que, ao mesmo tempo, situa-o no mundo 

cultural e permite-lhe interpretar o mundo político e social de seu tempo.” (2005, p. 12). 

Assim temos que não é tanto a condição de intelectual que desencadeia uma estratégia de 

sociabilidades, mas o contrário, pois é a participação desse intelectual numa rede social de 

contatos que o insere no mundo cultural. Nesse viés, a troca de correspondências é 

importante, pois as cartas são uma prática de escrita que integra a produção de textos de 

muitos intelectuais, especialmente daqueles que viveram até meados do século XX, visto 

que não possuíam outros meios populares de comunicação. “A correspondência pessoal 

entre intelectuais é um espaço revelador de suas ideias, de seus projetos, opiniões, 

interesses e sentimentos. Uma escrita de si que constitui e reconstitui suas identidades 

pessoais e profissionais no decurso da troca de cartas.” (GOMES, 2005, p.13). Dessa 

forma, essas cartas, como parte da obra de cada autor, permite uma aproximação das 

formas de estruturação do campo intelectual em um dado momento e lugar, permitindo que 

se investigue como é o “funcionamento” desses microcosmos, afinal, esse  

 

Tipo de escrita é entendido e tratado como um elemento que pode 

iluminar a compreensão da obra de um intelectual. Ela é um documento – 

uma fonte – para contextualizar sua produção, fornecendo informações 

sobre questões que tem a ver com a criação, a circulação e a recepção de 

sua obra. Uma perspectiva rica e acertada, que se sofisticou com o 

crescimento da história cultural e, em seus domínios, da história de 

intelectuais e da leitura. Uma perspectiva que transformou a 

correspondência, além de fonte, em objeto privilegiado de pesquisa. 

(GOMES, 2005, p.12). 

 

 

Isso posto, percebe-se que a epistolografia aproxima-se dos artigos ou crônicas 

publicados em jornais por serem capazes de se fazê-los em série, embora se distanciem em 

outros elementos importantes. A correspondência é primariamente uma escrita privada, 

subjetiva, de difícil acesso e compreensão. Já os artigos são públicos, mais acessíveis e 
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sempre são impressos, o que facilita a leitura. Talvez por conta disso as histórias sociais e 

da literatura vem reconhecendo esse tipo de escrita de periódicos em geral, e com isso a 

importância da imprensa tem se destacado nesses estudos, “evidenciando-se o grande 

número de escritores que escreveram para esse tipo de veículo, bem como a variedade de 

romances e ensaios que apareceram primeiro em jornais ou revistas, para só depois 

ganharem o suporte duradouro do livro.” (GOMES, 2005, p.8).  

Porém, tal qual o é agora, a sobreposição do livro perante a utilização da imprensa 

como materialização dos trabalhos realizados era evidente. No começo do século XX isso 

foi mais penoso ainda por conta do limitado número de editoras, o que dava maior alcance 

à imprensa, embora seu uso por intelectuais para divulgar seus trabalhos e ideias através 

desse tipo material já fosse considerado como “menor”. Mesmo assim, na história da 

literatura brasileira não nos faltam exemplos de como a imprensa foi usada e abusada por 

intelectuais e escritores a fim de divulgarem suas obras, alcançando o “grande público”, 

sobretudo. José de Alencar publicou O Guarani em 1857 pelo Diário do Rio de Janeiro. 

Machado de Assis publica suas primeiras obras pelo O Globo antes de elas ganharem o 

formato do livro. Lima Barreto divulga suas ideias e obras também através da imprensa. 

Assim os seguiram Monteiro Lobato, Manuel Bandeira, Oswald de Andrade, Carlos 

Drummond de Andrade, etc., deixando clara a importância de jornais e revistas como 

consubstanciação para o estudo de intelectuais em meados do século XX. 

É por esse viés que buscamos entender a trajetória de Gilberto Freyre, exímio 

cronista que inicia suas atividades jornalísticas ainda no colégio e continua sistemicamente, 

quando estuda fora do país, por meio da coluna “Da outra América” e, quando retorna em 

1923, pela coluna dominical intitulada “Artigos Numerados”, ambas pelo Diário de 

Pernambuco
2
, pois, além de buscar entender sua trajetória intelectual, buscamos 

compreender aspectos que envolvem a circulação e recepção de ideias, fazendo uma 

aproximação com o cotidiano dos grupos sociais que agitaram cultura e ideologicamente 

Pernambuco na década de 1920. Assim, para tal, aqui se faz necessário uma breve 

explanação sobre a história
3
 deste principal veículo de divulgação de ideias e concepções 

                                                           
2
 Encontra-se no fim desta dissertação, em anexo, uma tabela contendo um pequeno resumo/sinopse de todos 

os artigos de ambas as colunas (161 ao todo), bem como a data da publicação de cada artigo para que os 

leitores possam perceber de maneira geral como Gilberto Freyre passeava por vários temas e, ao mesmo 

tempo, compreender melhor seu universo como cronista profícuo e atuante.   
3
 Para tal utilizaremos o livro do jornalista pernambucano Luiz do Nascimento (1903-1974), História da 

imprensa em Pernambuco (19821-1954), por crermos ser o melhor (senão a único, pelo menos deste porte) e 

mais completo estudo sobre a origem na imprensa no Estado, contendo vasto material e dados precisos das 
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de mundo do autor na primeira metade da década de 1920 para, afinal, percebermos o lugar 

institucional e os interesses culturais e políticos do principal jornal de Pernambuco da 

época, no qual Freyre utiliza tanto como meio de proposição de ideias como trincheira para 

defendê-las: o Diário de Pernambuco.     

O Diário de Pernambuco foi fundado em sete de novembro de 1825 por Antonino 

José de Miranda Falcão
4
, e é o primeiro jornal ainda em circulação da América Latina, 

iniciando suas atividades como simples folha de anúncios e custando 40 réis o exemplar. 

Saía inicialmente com quatro páginas e em formato 24 ½ cm x 19 cm. (NASCIMENTO, 

1968). Na introdução do primeiro exemplar constavam as principais intenções do porquê 

da criação do jornal: 

 

Faltando nesta cidade assaz populosa um Diário de Anúncios, por meio 

do qual se facilitassem as transações, e se comunicassem ao público 

notícias, que a cada um em particular podem interessar, o administrador 

da Tipografia de Miranda & Companhia se propôs a publicar todos os 

dias da semana, exceto os domingos somente, o presente Diário, no qual, 

debaixo dos títulos de Compras — Vendas — Leilões — Aluguéis — 

Arrendamentos — Aforamentos — Roubos — Perdas — Achados — 

Fugidas e Apreensões de escravos — Viagens — Afretamentos — Amas 

de leite, etc., tudo quanto disser respeito a tais artigos; para o que tem 

convidado a todas as pessoas, que houverem de fazer estes ou outros 

quaisquer anúncios a os levarem a mesma Tipografia, que lhes serão 

impressos grátis, devendo ir assinados. Também se publicarão todos os 

dias as entradas e saídas das embarcações do dia antecedente, portos de 

onde vieram, dias de viagem, passageiros, cargas e notícias que 

trouxeram. Além disto, todas as semanas se darão os preços correntes dos 

gêneros de importação e exportação, com um atestado de dois 

negociantes desta praça. (DIÁRIO DE PERNAMBUCO [1825] apud 

NASCIMENTO, 1968, p. 22). 

 

 

A partir de 1828 o jornal ganha mais corpo em suas dimensões, sendo agora de 30 cm x 

20 cm, contudo, a proposta continua sendo a mesma de antes, a publicação de anúncios de compra 

e venda e afins, embora, esporadicamente, já começassem a serem publicados pequenos artigos de 

opinião. Em fevereiro de 1835 Antonino Falcão vende o jornal para a firma “Pinheiro e Faria”, cujo 

proprietário e diretor era Manuel Figueiroa de Faria, ficando por 65 anos o comando do 

jornal sob responsabilidade de sua família. Em maio de 1835 Manuel Figueiroa funde o 

                                                                                                                                                                                
dezenas de jornais e folhetins de Pernambuco, bem como suas histórias e contextos sociais de suas criações, 

desde a Independência até metade do século XX.     
4
 Antonino José de Miranda Falcão (1798 – 1878) foi um diplomata, jornalista e tipógrafo recifense, tendo 

inclusive participado da “Confederação do Equador” (1824), movimento separatista nordestino culminado 

após a Independência do Brasil. Compra do governo, em 1824, a Tipografia Nacional, na qual inicia as 

atividades do Diário.    
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Diário com o Diário da administração Pública, tornando-se o jornal órgão oficial do 

governo5, assim, é melhorado consideravelmente o formato do jornal, passando para 41 cm 

x 28 cm suas dimensões e tendo agora três colunas mais largas. (NASCIMENTO, 1968). 

No primeiro número a partir dessa nova fase do jornal lia-se o seguinte: 

 

 
Tomando nova face o nosso periódico, e refundindo-se com o 

Diário da Administração, não entenda alguém que desandássemos à 

carreira encetada, isto é, que teremos outros fins, e consequentemente 

outra linguagem. Sempre pusemos a mira na felicidade geral, e esta será a 

nossa bússola. Não abraçamos partido algum, nem advogamos senão o 

que nos parecer honesto e conforme aos eternos princípios da justiça; e 

certos, com pagés, que só a Lei é autoridade e liberdade, que fora da lei 

não se encontra senão usurpação e revolta, defenderemos sempre a causa 

da Legalidade, sem todavia apadrinharmos as malversações do poder. 

Uma coisa é censurar os atos ilegais da autoridade que transpõe as balizas 

da sua jurisdição, e outra coisa e concitar os povos à desobediência e à 

revolta, tirando a força moral ao governo, e conseguintemente abrindo os 

diques a anarquia e a toda a sua terrível comitiva. O primeiro 

procedimento é próprio das almas livres e característico do verdadeiro 

patriota; o segundo é a tática usual e já se diga dos demagogos e 

perturbadores, aos quais não há nem pode haver governo que compraza; 

porque governo é sinônimo de força; a força só se mantém com a ordem e 

os anarquistas somente aspiram à desordem. (DIÁRIO DE 

PERNAMBUCO [1835] apud NASCIMENTO, 1968, p. 38). 

 

 

Depois desta pequena fusão, o Diário segue como órgão oficial por excelência, 

sendo que para isso ocupam-se grande parte do jornal, sobrando, além das matérias 

nacionais e internacionais, apenas duas páginas para anúncios e reclamações. Prossegue 

neste mesmo ritmo, com algumas desavenças e provocações dos outros jornais, como o 

Diário Novo
6
 até o ano de 1845, quando Manuel de Souza Teixeira assume a presidência 

da província de Pernambuco e o Diário deixa de ser órgão oficial do governo, caindo no 

ostracismo. Tal período dura três anos.  

Ao iniciar 1864, o órgão cresceu de formato novamente, passando ao folio - 

máximo (72 cm x 55 cm), de sete colunas e contando com oito folhas. Intensificaram-se as 

                                                           
5
 Segundo Luis do Nascimento, a partir dessa data o Diário de Pernambuco “foi órgão oficial dos governos 

provinciais e estaduais até 1911, com exceção dos seguintes períodos: junho/1845 a abril/1948; julho/1863 a 

março/1864; março a agosto/1890” (NASCIMENTO, 1968, p. 36). 
6
 “O Diário de Pernambuco entra no seu 18° ano de existência a braços com mais um inimigo, desses que a 

inveja lhe tem procurado de todas as cores, de todos os partidos, inimigos que ele tem visto todos 

desaparecerem, deixando um nome ou odioso ou obscuro. O Diário de Pernambuco, através de todos os 

estorvos que a má fé lhe oponha, dos combates que a desregrada cobiça lhe ofereça, há de conservar-se em 

seu posto, há de ter sempre em mira a estabilidade do trono, a manutenção da ordem e o desenvolvimento 

material do país”. [DIÁRIO DE PERNAMBUCO, {1843} apud NASCIMENTO, p. 42] 
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correspondências do exterior, dos outros estados e dos municípios pernambucanos, bem 

como as transcrições, mantendo-se dividida em seis colunas a faixa de informações úteis e, 

no meio, o emblema Imperial. (NASCIMENTO, 1968). Com essas mudanças vieram 

também as das seções de anúncios, marcando o aparecimento dos primeiros bons clichês, 

iniciaram-se as publicações de convites para enterros, para missas especiais, cerimônias 

fúnebres nas igrejas, independentemente das cartas de convite que as famílias remetiam 

aos amigos e parentes, e neste período surge espontaneamente os primeiros esboços da 

futura coluna social do jornal, inserindo, ainda que raramente, notas de viagem, concessões 

de comendas e títulos honoríficos àquelas pessoas de maior destaque na vida política ou 

social da Província. Após tais alterações, no ano seguinte, 1865, ao estourar a guerra com o 

Paraguai, o Diário deu ampla cobertura ao conflito. Já a oito de fevereiro divulgava uma 

proclamação do chefe do governo provincial, chamando os pernambucanos a se alistarem 

no batalhão dos voluntários da pátria, seguindo-se, por meses, artigos, comunicados, 

correspondências e poemas de exaltação ao Brasil na luta em que se empenhava contra o 

inimigo, além do noticiário das frentes de batalha. (NASCIMENTO, 1868). 

Em 1874 o Diário de Pernambuco trava mais uma polêmica com outro jornal de 

Recife, sendo desta vez com A Província, que vinha denunciando casos de nepotismo e 

troca de favores entre os proprietários do jornal e membros do governo. Denunciou o caso 

do filho de Manuel de Figueiroa Faria, Filipe
7
, que além de ser um dos diretores do jornal à 

época, foi nomeado para o cargo de ajudante de engenheiro fiscal da Estrada de Ferro São 

Francisco, pelo governo da província. Segundo Luis do Nascimento, em outra ocasião, em 

1875, A Província denunciou mais um caso, em que assegurou que Manuel de Figueiroa 

Faria tinha solicitado o apoio do Partido Progressista para a candidatura de um filho ao 

legislativo provincial, oferecendo-lhe, em compensação, a solidariedade do Diário de 

Pernambuco. A nota a respeito foi transcrita, no dia seguinte, pelo Jornal do Recife e pelo 

Jornal da Tarde. (1968). O autor cita ainda uma matéria d’A Província de 1908, em que o 

jornalista Faelante da Câmara escreve sobre os acontecimentos de 1874-75, pois, “a graça, 

o humor, a ironia cortante não figuravam nos manuais em voga nas salas de redação", e 

cita o Diário de Pernambuco como exemplo:  

 

Descolorido, sensaborão, como convinha ao órgão do governo e, 

por igual, patrono oficioso das classes conservadoras, que naqueles 

tempos retrógrados devia descobrir no passo de cágado, inconvenientes 

                                                           
7
 Em 1886 Filipe de Figueiroa Faria consegue se eleger deputado federal por Pernambuco. 
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de celeridade, o seu ar de jesuíta consorciava-se com a feição mazorra 

dos seus redatores de gravata a deux tours e barba a diretório.  

[...] Era o tempo em que o elemento de certeza de um fato se 

podia resumir na seguinte fórmula: — Saiu em letra redonda. Quando a 

notícia de um grande escândalo chegava a obter as honras da gazetilha de 

um desses jornais pantafaçudos, tinha a austeridade inconfundível dos 

cabelos brancos. Todavia só nesse momento era que o representante das 

pesadas classes conservadoras lhe punha o selo da certeza. (A 

PROVÍNCIA [1908] apud NASCIMENTO, 1968. p. 84). 

 

 

Ao final do século o jornal encontrava-se em franca decadência, com formato bem 

menor (53 cm x 36 cm) e redução das páginas, que de oito caiu para quatro, e, além disso, 

estava mal impresso e sem atrativos. Acaba por ser vendido em 1901, e quem o adquire foi 

Francisco de Assis Rosa e Silva, advogado recifense e então vice-presidente da República 

(o terceiro) pelo governo de Campos Sales. Em seu novo corpo editorial constavam Artur 

de Albuquerque, João Batista de Albuquerque Sales, Almeida Cunha, França Pereira, José 

Pinto Mendes e Manuel Arão. No primeiro editorial desta nova fase, lia-se: 

 

 
A nova fase do Diário de Pernambuco nem significa 

metamorfose, nem traduz ressurreição. A metamorfose implicaria um 

contraste entre seu longo passado, o maior passado jornalístico do Brasil, 

e o quer que fosse de surpreendente no presente; a ressurreição importaria 

a repetição da sua antiga vida sem ajuntar alguma coisa de novo na 

atualidade. Defender o passado contra o futuro como que seria patrocinar 

o erro contra a verdade, o mal contra o bem, a inércia contra a atividade. 

[...] O jornal simples instrumento de polêmica ou de combatividade 

desapareceu com o desaparecimento do “romantismo político” e com o 

advento da política realista. Devido ao dr. Rosa e Silva, o Diário de 

Pernambuco é hoje um jornal moderno, não uma simples arma de 

agressão ou mero instrumento de informação, mas um verdadeiro órgão 

de educação cívica, um manual cotidiano de propaganda social, moral e 

estética, na frase pitoresca de Edmundo Pilon, um livro em fatias, servido 

às pressas. (DIÁRIO DE PERNAMBUCO [1901] apud NASCIMENTO, 

1968, p. 111).  

 

 

Segundo o autor, além das mudanças mencionadas acima, foram criadas novas seções 

como “Movimento agrícola”; “A arte brasileira”; “Cigarras”; “Cartas do Rio”; “Sumário 

da Imprensa”; “Reportagem do dia”; breves “Notas estrangeiras”; “Notas do Norte” e “do 

Sul”; “Toques”, quadro humorístico; “Mel de abelhas”; “Atos e fatos”; “Tipos da época”, a 

cargo de Renato de Olinda e Arnaldo Lemos; e “Pelo Correio”, que se dispunha a “criticar 

todas as linhas do Diário, desde a coluna dos editoriais até a das ‘Cigarras’”; além da 

matéria de rotina, com noticiário variado e regular serviço telegráfico. (1968). 
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Durante toda a década as mudanças são dinâmicas e na maioria das vezes para 

melhor, dando mais profissionalismo ao jornal e deixando-o cada vez mais moderno, 

contudo, os antigos ataques aos outros jornais ainda eram práticas recorrentes, e os 

principais alvos eram o Jornal Pequeno, Folha do Povo e A Província. Mas esses ataques 

eram muito mais uma resposta às ofensivas desses às atitudes governistas do Diário, isso, 

pois, os jornais atacados por ele faziam severas restrições à política dominante no Estado, 

assim, como o Diário era seu porta-voz oficial (mesmo sem querer transparecer), 

acabavam sempre por polemizar
8
. 

Todavia, tais polêmicas e desavenças de cunho político extrapolaram os limites 

das redações dos jornais e foram para as ruas. O caso foi que em novembro de 1911 

ocorreram as eleições estaduais para o governo de Pernambuco, e os candidatos foram o 

general Dantas Barreto e o dono do Diário, Francisco de Assis Rosa e Silva. Como não 

poderia ser diferente, o Diário de Pernambuco começa ampla campanha contra a 

candidatura de Dantas Barreto meses antes, em agosto, e, coincidentemente ou não, o 

resultado da eleição foi favorável à Rosa e Silva, o que acaba desagradando os apoiadores 

de seu opositor. No mesmo dia que sai o resultado uma pequena multidão foi à frente da 

sede do jornal e começaram a protestar contra ele (bastante acirrado, 21.613 votos contra 

19.385), com ameaças de “depredação, espancamento e morte”. No dia seguinte houve 

tiroteio na Praça da Independência, entre manifestantes e policiais que estavam no segundo 

andar do prédio da sede e no outro dia (07/11/1911), data do aniversário do jornal, alguns 

manifestantes rasgaram centenas de exemplares nas ruas de Recife. As ameaças 

continuaram e, apesar da presença, nas imediações, da força federal, a direção do Diário 

sentiu-se sem garantias “e suspendeu-lhe a circulação. No dia 10 houve novo tiroteio, na 

Praça da Independência, sendo alvejado e bastante atingido o edifício, onde, segundo 

Sebastião Galvão, foram presos, no dia seguinte, 29 cangaceiros.” (NASCIMENTO, 1968, 

p. 127).   

                                                           
8
 Sobre tais polêmicas e sua extensão (chega-se a sugerirem a fundação de uma escola de jornalismo), 

escreve João Barreto de Meneses: “o jornalismo nacional precisa de regeneração, a começar no civismo e 

independência dos mentores da imprensa. Os grandes órgãos da opinião pública, no Brasil, não refletem o 

surto das aspirações sociais; mas, em regra o interesse efêmero, a paixão momentânea. Quanto a 

Pernambuco, enfim, não há verdadeiramente o que se pode chamar o jornal para todos, sem exclusivismo, 

nem ódios pessoais. O Diário tem o seu grupo, como o Jornal do Recife, como A Província, como o Pequeno 

e o Correio, grupos que a política organiza com todo seu esforço de ideais divergentes e, ao mesmo tempo, 

com todo seu espírito de combatividade violenta, que desorganiza, por sua vez, a missão do jornal”. 

(MENESES [1905] apud NASCIMENTO, 1968, p. 118). 
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As manifestações continuaram, o que levou o jornal a novamente suspender sua 

circulação a partir do dia 25 de novembro, voltando somente dia 12 de janeiro de 1912, sob 

direção do ex-chefe de polícia Elpídio de Figueiredo. Neste intervalo o candidato vencido 

Dantas Barreto dá um golpe, com apoio de parte da população, e toma posse como novo 

Presidente de Pernambuco (dia 19 de dezembro de 1911). Nesse ínterim ocorreu uma 

perseguição
9
 aos jornalistas vinculados ao jornal, sendo presos Rosa e Silva Júnior e Assis 

Chateaubriand, redatores do Diário. Relata Luis do Nascimento que  

 

Repórteres, revisores e tipógrafos deixaram de dormir em casa, porque 

era perigoso sair do jornal alta noite. (O revisor Benedito Costa, por 

medida de segurança, deixara o cargo desde 26 de Janeiro). As pessoas 

que iam tratar de negócios na gerencia eram revistadas; policiais 

ameaçavam empastelamento, sendo preciso, por vezes, trabalhar de 

portas cerradas, e o diretor Elpídio de Figueiredo teve que se asilar no 

Consulado Português, para sair do qual impetrou, por intermédio do 

advogado Virgílio Marques, uma ordem de habeas-corpus. 

(NASCIMENTO, 1968, p. 131) 

 

 

Com a sempre constante ameaça de empastelamento, o proprietário e seus 

diretores tomam uma curiosa decisão: forjar o próprio empastelamento. Não se sabe qual 

foi a real intenção da ação (se para culpabilizar o governo de Barreto ou como mera 

desculpa para se desfazer do jornal futuramente), mas todos eles, com ajuda de alguns 

funcionários, destruíram a redação 
10

. A farsa foi descoberta pelo delegado Oscar Brandão 

ao ouvir de algumas testemunhas, incluindo vários funcionários, sendo que o relatório final 

foi publicado no Jornal do Recife, com a seguinte conclusão:  

 

Os empasteladores do Diário de Pernambuco foram: Mandante — dr. 

Francisco de Assis Rosa e Silva, seu proprietário. Autor — dr. Elpidio de 

Abreu e Lima Figueiredo. Mandatários — auxiliares, amigos, criados e 

pessoas assalariadas para o crime, para o atentado contra a liberdade de 

                                                           
9
 "Foi a fase mais tormentosa da minha carreira jornalística. Trabalhava-se de portas fechadas. O pessoal do 

Lenço começava a rondar o edifício desde que anoitecia e somente depois de cinco horas da manhã favorecia 

com a sua ausência. Os telegramas do "submarino" recebia-se por um cordão atirado do 1.° andar ao 

mensageiro, que nele amarrava os despachos. Não se tinha o direito de tomar um café. O meu prezado 

companheiro Alexandre Mota, chefe da reportagem, tentou, uma noite, furar o cerco. Voltava, dez minutos 

depois, todo ensanguentado, a cabeça quebrada" (OSCAR PEREIRA [1945] apud NASCIMENTO, 1968, p. 

130). 
10

 O Jornal do Recife (edição de 28/2/1912) assim descreveu o “empastelamento” do Diário: “Os estragos 

foram quase completos. Excetuando as máquinas, uma das quais, a Marinoni, tinha as fitas cortadas, e a 

seção de avulsos, que estava intacta, tudo mais foi inutilizado. Retratos, espelhos, estantes e outros móveis, 

aparelho telefônico, lâmpadas, livros em grande quantidade, jornais e outros objetos foram estragados e 

postos em desordem. As caixas de tipos foram viradas, achando-se todas espalhadas na sala de composição. 

Foi, assim, importante a destruição feita”. 
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imprensa. Eis, sr. dr. chefe de Polícia, os criminosos. Agarrei-os pela 

gola. A justiça condene-os e o povo maldiga-os". (JORNAL DO RECIFE 

[1912] apud NASCIMENTO, 1968, p. 131). 

 

 

O resultado é que o jornal acaba ficando o resto do ano fechado e só volta a 

circular em janeiro de 1913, já sob o comando de seu novo proprietário, Carlos Benigno 

Pereira de Lira. Assume a direção Antonio Alves Pereira de Lira e a secretaria-gerência 

fica a cargo de Carlos Lira Filho
11

. Assim que sai a primeira edição desta nova fase, o 

editorial esclarece que  

 

O Diário de Pernambuco entra de novo no ciclo de sua atividade 

jornalística, depois duma longa interrupção motivada pelos graves 

acontecimentos que convulsionaram esta capital quando, sendo ainda seu 

proprietário o conselheiro Rosa e Silva, defendia, debaixo dos maiores 

perigos, a bandeira do partido chefiado por aquele nosso ilustre 

conterrâneo, sob a direção do intemerato pernambucano dr. Elpídio de 

Figueiredo. [e alega ainda não ter] compromissos de natureza alguma 

com o partido apeado do poder pelo movimento de 1911, [nem] ligações 

partidárias com quaisquer dos três grupos políticos que presentemente 

servem sob as ordens do honrado governador do Estado. (DIÁRIO DE 

PERNAMBUCO [1913] apud NASCIMENTO, p. 132).  

 

 

Nos anos seguintes o jornal seguiu modernizando-se, compraram-se novas máquinas (em 

1919 foi adquirida uma Duplex Tubular com capacidade de imprimir 16 páginas de uma 

vez e trinta mil cópias por hora. Foi uma das primeiras instaladas no Brasil), reformou-se a 

tipografia e a redação. O formato foi atualizado, ficando um pouco menor, de fácil leitura, 

no entanto com mais páginas, chegando a notáveis 40 páginas na edição em comemoração 

aos cem anos da Independência do Brasil e a 60 páginas na edição comemorativa do 

centenário do jornal.  

Assim, esse é o breve contexto histórico da principal plataforma utilizada por 

Gilberto Freyre (inicia sua participação efetiva no jornal em 1918, e que dura cerca 10 

anos, até 1927/1928) na divulgação e defesa de suas ideias no período em que esteve nos 

Estados Unidos e Europa, bem como o período que precede a reorganização feita por ele 

do regionalismo pernambucano mais reativo e propositivo. A seguir, perscrutaremos como 

foi toda essa trajetória, a começar pela temporada nas Universidades de Baylor e 

Columbia.  

                                                           
11

 Futuro diretor do jornal (assume em 1914, concomitantemente com o cargo de redator-chefe) na fase em 

que Gilberto Freyre se torna colaborador assíduo e um dos seus principais redatores. 
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1.2 – Primórdios do pensamento freyriano: sua formação intelectual nos Estados 

Unidos 

 

Assim que termina seus estudos secundários no Colégio Americano Batista em 

Recife no ano de 1917, Gilberto Freyre, no ano seguinte, segue para os Estados Unidos, 

Universidade de Baylor, no Texas, assim como fizera seu irmão, Ulysses Freyre, cinco 

anos antes. Parte primeiramente para Nova York no dia 21 de abril, sem se dar conta dos 

perigos da viagem. A Primeira Guerra ainda não tinha acabado e os alemães consideravam 

os brasileiros “amigos” dos Estados Unidos, tendo assim, a ordem de bombardear qualquer 

embarcação que fosse. Por sorte, o único incidente fora uma estadia forçada na ilha de 

Barbados no Caribe (colônia britânica) por alguns dias, a fim de terminarem a viagem em 

mais segurança. Como não poderia deixar de ser, Freyre tece alguns comentários acerca da 

Ilha e do que lhe chama atenção, à primeira vista, em termos sócio-culturais: 

 

Vamos demorar dias e não apenas horas em Barbados. Só aqui 

me inteirei do perigo imenso que foi em plena guerra a travessia do 

Atlântico, do Brasil a este pedaço do Império Britânico: os alemães já nos 

consideram – aos brasileiros – inimigos. Nestas águas têm-se dado já, nos 

últimos dias, façanhas terríveis dos submarinos alemães, não só contra os 

ingleses como contra os anglo-americanos, e nós somos considerados 

aliados dos Estados Unidos. Confesso que ignorava tais perigos ao deixar 

o Brasil. Se fui herói, realizando essa travessia, fui herói involuntário.  

[...] Lindas paisagens as de Barbados, e espetáculo novo para, um 

brasileiro, o de uma população negra que fala inglês e cujas senhoras 

usam chapéus como as inglesas brancas. Bonitas inglesinhas louras se 

vêem aqui ao lado de mulatas jovens que lembram as do Brasil, embora 

lhes falte a graça de andar das brasileiras que falta também às negras 

puras. (FREYRE, [1918], 2006, p. 54). 

 

 

Gilberto Freyre assim que chega em Waco, Texas, depara-se com uma 

Universidade que, ao mesmo tempo era uma instituição de ensino por excelência, servia 

também como centro de alistamento militar. Devido à guerra, Baylor está esvaziada, pois 

muitos dos jovens estão alistados no exército. Por conta desse despovoamento das escolas 

e universidades, “a solução foi transformá-los em instituições do Exército nacional, em que 

os jovens maiores de 18 anos estudavam e recebiam treinamento militar, 

simultaneamente.” (LARRETA; GIUCCI, 2007, p.70) Antes de se matricular na 

Universidade, em setembro de 1918, Freyre participa da cerimônia de formatura de seu 

irmão, em junho, e viaja ao interior dos Estados Unidos, Kentucky, precisamente.  
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Fica hospedado algumas semanas em Murray, na casa de antigo professor do 

Colégio Americano Batista. Há, dentre outros elementos, estranhamento por parte de 

Gilberto Freyre, pois a casa em que se hospeda não possui banheiro em seu interior. “Por 

incrível que pareça, a casa onde estou não tem quarto sanitário: a ‘casinha’ fica fora, como 

em certas casas antigas do Brasil. O progresso dos Estados Unidos ainda não é absoluto” 

(FREYRE, [1918], 2006, p. 56). De volta a Waco, segundo LARRETA e GIUCCI, é 

recorrente, em cartas a seu pai Alfredo Freyre, as referências à sua precária condição 

financeira. 

Apesar de seus familiares mandarem dinheiro regularmente, a quantia não é 

suficiente (cerca de 50 dólares mensais), e,  

 

ao matricular-se em Baylor, em 24 de setembro de 1918, Gilberto Freyre 

tinha poucas esperanças de se resolver os obstáculos econômicos. O 

professor A.J. Armstrong vem modificar o panorama. Intercede perante o 

reitor Brooks e lhe consegue um posto de instrutor de francês para 

completar a bolsa de estudos. A única objeção do reitor era a idade – 18 

anos –, mas, não obstante, concede-lhe o cargo. Seria instrutor em três 

turmas de francês durante o primeiro semestre, com remuneração de 75 

dólares por mês. (LARRETA; GIUCCI, 2007, p.77).     

 

 

Contente com a nomeação e a possibilidade real de administrar recursos extras, Freyre, em 

carta ao pai, agradece aos céus: “Deus tem cuidado de mim. Minha força até aqui tem sido 

minha religião. Com ela tenho vencido saudades, ‘hard times’, decepções e tudo mais”. 

(FREYRE, 1918, apud LARRETA; GIUCCI, 2007, p.75). Mas também não deixa de 

reconhecer a ajuda que recebe aqui, entre os mortais, sobretudo de seu professor em 

Baylor, Andrew Joseph Armstrong: “tenho recebido felicitações ‘pela nomeação’. Devo-a 

em parte, à iniciativa bondosa de Armstrong. [...]’Trate dos seus negócios e dificuldades 

comigo, como se eu fora seu pai’, disse-me ele, ontem, no seu gabinete.” (FREYRE, 1918, 

apud LARRETA; GIUCCI, 2007, p.75). Aqui já podemos observar a rede de relações que 

o jovem Freyre começa a estabelecer e que lhe será muito “útil” durante sua estadia no 

estrangeiro e quando de seu retorno a Pernambuco em 1923. 

Tal relação que manteve com o professor Armstrong foi a primeira de muitas que 

o jovem intelectual recifense conseguiu estabelecer nos Estados Unidos. E isso foi 

fundamental para que portas se abrissem para o relativo sucesso acadêmico e jornalístico 

que ele alcançara ainda no estrangeiro. Através de Armstrong, Freyre conhece escritores 
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(re)conhecidos do país à época. Entra em contato com Vachel Lindsay, William Butler 

Yeats e Amy Lowell. Com essa última, estabelece uma ligação de certa intimidade, e 

chega a visitá-la em Boston, quando se muda para Nova York, para estudar na 

Universidade de Columbia. Em seu diário, diz:  

Amy Lowell surpreendeu-me na sua conferência de ontem: começou por 

elogiar de modo superlativo o autor de um artigo a seu respeito que ela 

acabara de ler. O artigo é meu. Fui-lhe apresentado depois da 

conferência: ela repetiu os elogios. Chamou-me até de gênio. E o inglês, 

onde eu aprendera inglês para escrevê-lo como o escrevia? Convidou-me 

a visitá-la em Boston. (FREYRE, [1920], 2006, p. 78). 

 

 

De fato Gilberto Freyre visita “Mrs. Lowell”, dois anos depois, mas nesse 

interstício é travada com certa frequência uma troca de correspondência entre ambos. 

Sobre a visita, escreve a Oliveira Lima em carta com data de 25/05/1922, quando passa 

alguns dias em Boston: 

 

À tarde fui jantar com Mrs. Lowell. Ela mora na “cidade dos milionários” 

– brookline – numa casa tão grande quanto ela e cercada de lindas 

árvores. E o interior é lindo. Mrs. Lowell é brilhante talker e quase perdi 

o último bonde de meia noite. Depois do jantar fomos para a biblioteca, 

toda em penumbra. E não só biblioteca porém tabacaria, pois numa 

secretária Mrs.Lowell possui caixas e caixas de charutos. Fumou três. 

Creio que ela possui tantas caixas de charutos quantos são seus livros 

sobre o poeta Keats
12

 – sobre cuja vida prepara um livro. Espero que o Sr. 

e Dona Flora
13

 venham conhecer Mrs. Lowell. É a mais fascinante pessoa 

que tenho conhecido nos Estados Unidos. (FREYRE, [1922], 2005, p. 

138) 

 

 

Mas além de apresentar pessoas de prestígio no meio acadêmico, Armstrong 

também era amigo e conselheiro do precoce intelectual pernambucano. Os elogios a Freyre 

são constantes e o catedrático de Baylor sugere repetidas vezes que Freyre não deve 

retornar ao Brasil, e que deve abandonar o português. Segundo Freyre, “acha ele que eu 

deva tornar-me escritor; mas escritor na língua inglesa. ‘escritor na língua portuguesa é 

bobagem’, diz-me ele do alto do seu imperialismo linguístico e literário de grande 

conhecedor da literatura inglesa.” (FREYRE, [1919], 2006, p. 64). Para além do 

academicismo, os conselhos de Armstrong atingem a vida pessoal de Gilberto Freyre, pois 

                                                           
12

 John Keats (1795-1821), grande poeta do Romantismo inglês. O livro que Amy Lowell preparava e Freyre 

menciona foi publicado sob o título de John Keats (Nova York, Houghton Miffin Company, 1925). 

(GOMES, 2005, p. 138)  
13

 Flora Cavalcanti de Albuquerque, esposa de Oliveira Lima. 
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esse, ao confessar ao mestre que estava de “namorico” com uma aluna italiana, ouve do 

professor que ele só deveria se envolver com mulheres de ascendência anglo-saxônica, isso 

porque quando estiver em “intimidade amorosa você se aprofunda cada vez mais nos 

segredos da língua inglesa. Sua vocação é para escritor.” (FREYRE, [1919], 2006, p. 70). 

Nesse ínterim, as apresentações feitas por A. J. Armstrong continuam. Freyre 

relata que por intermédio do professor conhece Edwin Markham (1852-1940), proeminente 

poeta americano. “Um dos homens mais famosos não só dos Estados Unidos como do 

mundo de fala inglesa. O poeta que escreveu os versos célebres de exaltação do 

‘trabalhador de enxada.’” (FREYRE, [1920], 2006, p. 75). Para Larreta e Giucci, a 

Universidade de Baylor seria apenas uma universidade de roupagem provinciana sem a 

presença dinâmica e cosmopolita de Armstrong. O exigente professor organizou mais de 

trinta excursões para Europa durante o período em que esteve em Baylor (1912-1954). 

Além disso, conhece também África, Índia, América do Sul e Oriente Médio (2007, p.85). 

Disso podemos incorrer que A. J. Armstrong é visto como inspiração para o jovem 

recifense no que tange à fome cultural de caráter cosmopolita que ele desenvolve a partir 

desse período. 

Outra apresentação importante e de influência feita a Freyre por Armstrong ocorre 

em ocasião da comemoração do jubileu de diamante da Universidade de Baylor, em 1920. 

Como parte do evento, Armstrong consegue trazer uma gama de personalidades literárias 

para conferências. Uma delas é William Butler Yeats. Após o término de sua fala, Freyre é 

apresentado a ele por seu professor e amigo.  

 

Vi-me diante de uma bela figura de homem em que a idade em vez de 

destruir a firmeza dos traços de rosto fino, delicado, porém viril, vem 

acentuando uma como de permanente juventude. [...] Ter ouvido William 

Butler Yeats e conversado com ele foi para mim uma experiência como 

eu, como estudante, não poderia ter maior. Ficará este meu encontro com 

o irlandês genial como um dos grandes momentos na minha vida. 

([1920], 2006, p. 78). 

 

 

Foi no nacionalismo e populismo romântico de Yeats que Freyre se inspira para 

começar a conceber seu tradicional-regionalismo, que tem forma bem definida no período 

do Congresso Regionalista do Nordeste, em 1926. Segundo Larreta e Giucci,  

 

nos primeiros anos depois de seu retorno ao Recife, quando seu foco na 

literatura e no regionalismo cultural era maior, as leituras de Yeats foram 
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particularmente intensas. Contribuíram para uma tipicamente freyriana 

“política da nostalgia”, ou seja, a idealização do passado para construir 

uma tradição que servisse como crítica do presente. Nem na interpretação 

cultural nem na política, entretanto, Freyre chegou aos extremos do 

nativismo de Yeats ou às simpatias fascistas do poeta irlandês. (2007, 

p.90) 

 

A dedicação de Gilberto Freyre em Baylor aos estudos é intensa. Tanto que o 

próprio exigente professor Armstrong pede para que o jovem pupilo se dedique mais ao 

lazer e esporte, sugerindo-lhe moderação nos estudos e a prática de tênis. “Ainda que 

Gilberto assistisse, aos domingos, às partidas de futebol americano, e em algumas ocasiões 

tivesse saído para caçar com seu amigo dinamarquês Ivar Skougaard, sua educação e 

formação cultural eram as prioridades.” (LARRETA e GIUCCI, 2007, p. 86). Mesmo com 

essas sugestões Freyre segue “impiedosamente” sua graduação. E como a universidade 

permite que se cursem disciplinas nas férias, Gilberto Freyre segue com o plano de 

terminar os estudos em Baylor em dois anos.  

 

Armstrong quer que eu jogue tênis: vou tentar. A verdade é que, 

estudando – diz Armstrong que estou estudando por dez –, poderei 

terminar aqui o curso de bacharel em dois anos, em vez de precisar de 

cinco, como precisou Ulisses. Não tive até agora férias de verão: estudei 

no verão na Summer School da Universidade, ganhando assim meio ano 

universitário. Farei o mesmo nos outros verões. ([1919], 2006, p. 70) 

 

 

Assim, dedica-se intensamente aos estudos e gradua-se em fins de 1920, sendo o 

único estrangeiro a graduar-se como bacharel em artes em Baylor nesse ano. Desta feita, 

parte imediatamente para Nova York, a fim de ingressar na Universidade de Columbia para 

cursar mestrado (seu plano era, findo o mestrado, partir para Europa para cursar doutorado 

na França, algo que não realiza). Antes de sua mudança para Nova York, publica-se num 

pequeno jornal de Waco, The Bear Trail, uma resumida trajetória de Freyre na 

Universidade de Baylor. Segue alguns trechos: 

 

Chegando à Universidade de Baylor vindo do Brasil quando 

tinha apenas 18 anos, Gilberto Freyre granjeou para si mesmo um lugar 

na estima de seus professores e colegas que é difícil de se obter em tão 

curto tempo. Num breve intervalo entre setembro de 1918 e o Natal de 

1920, o Sr. Freyre completou o seu curso em Baylor, e rumou para novos 

campos de trabalho, com o propósito de retornar à sua terra natal para 

contribuir na construção de uma civilização maior. 

[...] O Sr. Freyre tem um modo de pensar jornalístico, e escreve 

regularmente em diversos jornais e revistas no Brasil. Ele colabora na 
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página dominical do Diário de Pernambuco, o mais antigo jornal da 

América Latina; na Revista do Brasil, a melhor revista de letras do Brasil, 

editada em São Paulo; no Brasilian-American, do Rio de Janeiro, e no El 

estudiant, de Ann Arbor, Michigan. Ele auxiliou o famoso geólogo Dr. 

John C. Branner, da Universidade Stanford, na tradução para a edição em 

português de seu Geology of Brazil (1919). [...] Quando o seu período 

aqui estiver concluído, o Sr. Freyre irá a Nova York, onde tenciona entrar 

na Universidade de Columbia, para ter aulas de história e diplomacia, 

especializando-se em história sul-americana. Ele vai retornar à sua terra 

natal quando sua educação nos Estados Unidos estiver concluída e lá irá 

trabalhar. Toda Baylor deseja para ele o sucesso que ele merece. (The 

Bear Trail, Christmas Number, vol. 2, nº3 apud LARRETA e GIUCCI, 

2007, p. 100) 

 

A despeito de sua chegada nos Estados Unidos ter sido por Nova York, em 1918, 

sua mudança, em janeiro de 1921, é a primeira experiência de Freyre com a grande urbe 

moderna, industrial e cosmopolita. Há inicialmente estranhamento, mas sem dilemas. A 

adaptação é orgânica e aparentemente rápida. No entanto, há várias observações que o 

jovem bacharel aponta e critica. Em outras, elogia. Deste modo, diz a Oliveira Lima em 

carta que “a cidade mesma está cheia de oportunidades educadoras. Basta parar numa 

esquina e observar. Basta vagar pelos cantos. [...] Nova York está cheia de museus, 

bibliotecas, jardins, monumentos, casas velhas, de eras desfeitas, cantos cheios de cor e 

interesse.” ([1921], 2005, p.63). Já em artigo para o Diário de Pernambuco, poucos dias 

depois da carta, comenta que, ao subir em um arranha-céu da cidade (“feio e arrogante, um 

desafio a Deus e ao mundo”), lá de cima tudo é reduzido a uma cidadezinha de brinquedo, 

feita artificialmente ([1921], 2005, p. 237).  

Para Larreta e Giucci, a oportunidade de estudar na Universidade de Columbia, 

que é uma das melhores universidades dos Estados Unidos, e uns dos pólos fulcrais para se 

estudar o que havia de mais atual nas ciências sociais como um todo naquele período, é 

para Freyre também muito rica porque ela está localizada em um grande centro cultural, 

que é Nova York, dessa maneira,  

 

a experiência de viver em Nova York complementa sua formação 

educacional na Columbia. Ambas contribuem para seu aprendizado da 

contemporaneidade, que aguça sua percepção das diferenças em relação à 

cultura brasileira. A experiência da modernidade dissolve gradualmente 

suas ideias auto-suficientes e classicistas da alta cultura. Mesmo nos 

casos em que se reafirma, trata-se agora de uma posição defensiva, 

minada pelo ritmo avassalador da emergente cultura de massas. (2007, p. 

103).   
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A rede de sociabilidade
14

 (ou “Circuito de sociabilidade”, conforme Ângela de 

Castro Gomes) que Gilberto Freyre estabeleceu em Baylor o ajuda nesse momento a 

conseguir uma bolsa de estudo em Columbia, algo essencial para sua permanência nos 

Estados Unidos, afinal, “a vida em N.Y. custa muito, especialmente com o câmbio atual: o 

dólar está nas nuvens. Estou por isso procurando todos os meios de auxiliar meu pai.” 

(FREYRE, 2005, p. 64) Para isso conta com carta de recomendação do reitor da 

Universidade de Baylor, Dr. Brooks, uma de A. J. Armstrong, e outra do professor 

Shepherd (seu futuro orientador em Columbia), amigo de Oliveira Lima e que lhe foi 

apresentado por esse (via mais uma carta de recomendação/apresentação) dias antes. Todas 

essas cartas seriam apresentadas na entrevista que Freyre faria com Stephen Duggan, 

diretor do Instituto de Educação Internacional da Universidade, junto com uma série de 

artigos que Freyre produziu desde quando chegou aos Estados Unidos.  

  Fica claro nessa ocasião perceber Gilberto Freyre em movimento, estabelecendo 

relações importantes que o favorece, e como essas práticas são comuns à época e como 

sem elas seria bastante difícil se estabelecer no meio intelectual, ainda mais no estrangeiro. 

Isso de sobremaneira não desabona as qualidades intelectivas do jovem estudante, pelo 

contrário, se elas assim se estabelecem muito é devido à capacidade do jovem Freyre em 

encantar através de sua inteligência e refinamento, atingidos muito precocemente (estamos 

falando de um jovem de 19 a 20 anos). O que queremos apontar aqui é que sem essa rede 

de relações que ele estabelece, ou que é inserido, principalmente por Oliveira Lima, o 

desenvolvimento de sua carreira acadêmica e jornalística seria muito mais dificultoso, com 

mais barreiras, entraves, muito além da predominante dificuldade financeira. Desta feita, 

entrar num meio intelectual, altamente moderno e restrito, sem essas sociabilidades 

estabelecidas, sem alguns apadrinhamentos, por assim dizer, mesmo para um jovem 

intelectual de calibre como Gilberto Freyre, naquele momento, seria tarefa bastante 

complicada. Mas esse ponto será desenvolvido em pormenores e mais demoradamente 

mais à frente.    

Em abril é homologada a scholarship (bolsa de estudos) em Columbia para 

Freyre, por méritos literários. Ele fica muito contente e especula ser a primeira vez que um 

                                                           
14

 Conceito aqui entendido como um espaço de constituição de uma rede organizacional, podendo ser mais ou 

menos institucional, quanto como um microcosmo de relações afetivas (de aproximação ou rejeição). 
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estudante brasileiro conseguiu uma bolsa de estudos dessa natureza. Em carta a Oliveira 

Lima, datada em 29/04/1921, ele diz: 

 

 

Por comunicado oficial e notícia no Times acabo de saber que  fui 

nomeado scholar em História, pelo Concílio da Universidade, para o 

período 1921-1922. O scholarship foi concedido por “méritos literários”. 

Creio que é a primeira vez que o Brasil é representado nos Estados 

Unidos em scholarships dessa natureza. (2005, p.82) 

 

 

Mais um auxílio vem ajudar no seu equilíbrio financeiro. Ele começa a receber 

pelos artigos mandados ao Diário de Pernambuco, 10 mil réis cada. Seu irmão Ulisses, 

pouco tempo depois, tenta almejar com os diretores do jornal, devido à qualidade, 

importância e sucesso de sua coluna “Da outra América”, que esse valor seja elevado para 

25 mil réis. Concomitantemente, é editor associado da revista mensal El Estudiante
15

onde 

recebe 40 dólares, também mensais. Segue assim, para ajudar com o custeio de seus 

estudos, conciliando a vida acadêmica com a função semi-profissional de jornalista, 

atuando também como tradutor e auxiliando em edições de livros esporadicamente. 

Antes das aulas começarem na Universidade de Columbia, encontra-se com o 

professor Shepherd, como dito, por intermédio de Oliveira Lima, sendo que tal professor 

acaba se tornando seu orientador na sua tese de conclusão de curso. Com ele discute os 

possíveis temas da mesma, pois 

 

 o assunto da tese deve portanto ser escolhido no começo do curso. O Dr. 

Shepherd sugere a ‘abolição da Escravatura no Brasil’. Não acha que 

existe considerável literatura sobre este assunto? Falamos sobre um 

estudo das Revoluções Sul-Americanas – sua significação social e causas 

– que são diversas – assunto que poderia talvez ser limitado por 

‘revoluções Brasileiras’. Não acha que há mais originalidade neste campo 

que no da Abolição de escravos? Eu disse ao Dr. Shepherd que resolveria 

definitivamente o assunto a versar na minha tese depois de conversar com 

o Sr. Meus sinceros agradecimentos pela carta  que teve a bondade de 

escrever ao Professor Sherpherd. (Freyre a Oliveira Lima, 08/02/1921. 

2005, p. 65). 

 

Encontra-se também em Nova York com ex-aluna de Baylor e naquela altura 

professora de Literatura Inglesa da Universidade de Columbia e autora do livro The 

Supernatural in English Fiction, Dorothy Scarborough. Em um chá da tarde, juntamente 
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 Revista mensal publicada pelo comitê de Relações Fraternais entre Estudantes Estrangeiros de Nova York. 

(GOMES, 2005, p. 64). 
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com outras senhoras do Sul dos Estados Unidos, conversaram sobre a experiência obtida 

em viagens, por conta do contato com outras culturas, isso, devido à perplexidade da 

diferença cultural que Freyre sentiu ao pisar na cidade cosmopolita. (LARRETA E 

GUICCI, 2007, p. 109). Sobre essa perplexidade, escrevem os professores uruguaios:  

 

Nova York ampliou sua visão do Brasil em muitos sentidos. A inevitável 

comparação com uma tradição cultural diferente renovou-lhe a 

curiosidade pelo próprio país, acentuando seus traços singulares. Ao 

mesmo tempo, o Brasil reinscreveu-se no vasto horizonte da América 

Latina e do mundo hispânico. Estudantes chilenos, equatorianos, 

argentinos, mexicanos e brasileiros aparecem como integrantes de um 

amplo conjunto chamado América Latina. (2007, p. 112).  

 

Como a Universidade de Columbia naquele momento era uma das universidades 

mais prestigiosas dos Estados Unidos, e tem em seu corpo docente alguns dos mais 

célebres professores, Gilberto Freyre muito se orgulha de lá estudar e de ter conseguido a 

bolsa de estudos, sobretudo por “méritos literários”. (“Basta olhar-se na Universidade de 

Columbia para um John Bassett Moore, para um Giddings, para um Boas, para um 

Seligman, para um Dewey, cercado cada um não só de americanos dos Estados Unidos 

como de europeus, de asiáticos, de africanos, para sentir-se que aqui se concentra de fato 

alguma coisa de metropolitano e de cosmopolita, como se Columbia fosse uma 

superuniversidade.” [FREYRE, {1921}, 2006, p. 84]). Ele está em contato e integra um 

dos espaços de elite de Nova York.  

Dentre alguns desses famosos professores, destacam-se o pedagogo John Dewey, 

autor de The School and Society,  que havia mudado de Chicago, onde tivera problemas 

políticos internamente com o Departamento de Educação da Universidade de Chicago, 

para Nova York e tinha participação regular nos debates educacionais desenvolvidos no 

âmbito da Universidade de Columbia, e em 1921 estava se tornando figura conhecida na 

cultura moderna estadunidense. Franklin Giddings, autor de Principles of Sociology, 

publicado em 1896, e traduzido para vários idiomas, por seu turno, era professor de 

sociologia e história da civilização da universidade havia mais de 15 anos. (LARRETA e 

GIUCCI, 2007). Aliás, a escola de sociologia de Columbia tinha o título de ser a mais 

antiga dos Estados Unidos, sendo fundada em 1894. Freyre descreve Giddings como um 

professor muito severo, que usa fraque preto em suas aulas e soa bastante arrogante, “a 

própria encarnação da Inteligência anglo-saxônia nas suas melhores e mais imperiais 

virtudes” ([1921], 2006, p. 89). Diz ainda que Giddings 
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investiu hoje com todo o vigor de sua palavra de mestre de mestres contra 

os estudantes que, em resposta às perguntas de exame aqui chamado de 

“meio-do-termo”, escreveram respostas “vagas”. “Minhas perguntas – 

bradou ele – foram precisas. Eram respostas precisas que elas exigiam”. 

Senti-me parte atingido pela censura de Giddings, pois divaguei na 

resposta à sua pergunta sobre o conceito sociológico de “energia”. O que 

valeu-me um C: um duro e humilhante C. De ordinário ele e outros 

mestres me têm dado AA e BB. (FREYRE, [1921], 2006, p. 89). 

 

O conceito central da sociologia de Giddings, e que é a base central da 

apropriação que Freyre faz do mestre, é o de “consciência da espécie”. Nele, Giddings diz 

que o estado de consciência no qual qualquer ser se encontra, seja em alta ou baixa escala 

da vida, é o de um ser reconhecer outro ser consciente como membro de sua própria 

espécie, e que esse fenômeno sociopsicológico pode ser usado como índice de medição do 

progresso social. (PALLARES-BURKE, 2005). A “consciência da espécie” tem, portanto, 

um fundamento biológico e psicológico, assim, o vínculo social seria também um vínculo 

mental. Desta feita, para que a sociedade seja possível, é necessária a interação entre 

consciências individuais. Para Larreta e Giucci,  

 

Esse conceito é, para Gilberto Freyre, a principal contribuição de 

Franklin Giddings. A noção, em que pesem suas conotações biológicas, 

permitia-lhe, ao contrário de outros sociólogos da época, vincular o 

psicológico ao social, abrindo espaço para a comunicação entre o 

indivíduo e o grupo. O conceito de Giddings permite-lhe acertar-se de 

problemas sociológicos que hoje consideraríamos como de formação da 

identidade e da intersubjetividade. (2007, p. 136-137). 

 

Outro ponto de conexão entre os interesses de Freyre e essa noção de Giddings é a 

importância dada aos afetos na formação dos vínculos sociais. Podemos perceber isso já na 

sua tese de mestrado, quando o jovem brasileiro trata da relação dos senhores de engenho 

com os escravos no século XIX no Nordeste, e diz que a situação do escravo no Brasil não 

era tão severa, chegando a compará-los aos operários ingleses, que não tiveram a melhor 

sorte de serem escravos no Brasil, pois teriam tratamento de anjo se comparado à vida que 

levavam na exaustiva Inglaterra industrial (FREYRE, 2009). Argumento esse que 

aprofunda em Casa-Grande & Senzala. Quando tratarmos da dissertação de 1922, 

voltaremos a esse assunto. 
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Mas não há dúvidas de que o professor que mais o influenciou, sendo também o 

mais famoso à época, foi Franz Boas
16

. Boas era um dos grandes nomes da Universidade 

de Columbia e contribuía durante muito tempo em variadas áreas, como arqueologia, 

linguística, antropologia física, folclore e etnologia. (LARRETA e GIUCCI, 2007).   

Foi em 1921 que Gilberto Freyre conheceu Franz Boas, quando este já era uma 

figura lendária na Universidade de Columbia. Foi-lhe muito mais do que um influente 

professor, considerava-o o “mestre de mestres”. Muitas dessas impressões se devem a sua 

estranha aparência física (por conta de uma cirurgia facial e que foi necessário a remoção 

de um nervo facial, paralisando assim os músculos de um lado da face), sua história repleta 

de mistérios, seus tempos de estudante na Alemanha, suas polêmicas acerca da 

participação dos Estados Unidos na guerra, seu discurso antirracista (algo que por si só, já 

atrairia a atenção de Freyre), etc. (LARRETA e GIUCCI, 2007). Nesse cenário é que 

Gilberto Freyre conhece e é aluno regular do antropólogo teuto-americano, no entanto, não 

faz parte de seu círculo pessoal. Há, sim, um contato através de intercâmbios durante os 

cursos, sendo que num deles Boas aconselha Freyre a visitar determinados museus em 

Berlim (FREYRE, 2006). Franz Boas também costumava realizar reuniões em sua própria 

casa com seus alunos, mas não há indícios de que Freyre tenha participado de alguma. 

Talvez isso se explique porque quando Freyre participou de suas aulas ele não estava 

formalmente vinculado ao Departamento de Antropologia, e sim ao de História. Assim, 

para Larreta e Giucci 

 

                                                           
16 Boas nasceu em Vestfália, província da Prússia, em 1858, oriundo de uma família de industriais. 

Inicialmente especializa-se em física, passando, gradualmente, para geografia física e depois geografia 

cultural. Na Universidade de Kiel, doutora-se em física com a tese “Contribuições para o Entendimento da 

Cor da Água”, em 1881, e segundo os autores uruguaios, já nessa tese podemos observar as características 

centrais do estilo intelectual das proposições de Franz Boas, a saber: “seu ceticismo em relação à existência 

de leis no domínio da cultura e da psicologia, a atenção ao detalhe e ao contexto, sua apreciação da 

importância da dimensão histórica.” (2007, p. 138). (Traços esses que podemos observar claramente já nos 

primeiros trabalhos de Freyre, assim como nos mais maduros
16

). Com isso, a partir desse momento, a 

contribuição de Boas se faz cada vez mais importante e crescente nas ciências humanas. 

Em 1887 emigra para os Estados Unidos, buscando maiores liberdades acadêmicas e políticas. 

(LARRETA e GIUCCI, 2007). No ano seguinte é contratado pela Clark University, onde ensina antropologia 

por cinco anos. Em 1896 transfere-se para Universidade de Columbia como conferencista em antropologia 

física e é promovido professor titular em 1899, cargo que ocupa até 1936. Para Larreta e Giucci, “sua 

influência intelectual sobre a antropologia norte-americana foi enorme. Em 1926, todos os chefes de 

departamentos de antropologia nas universidades americanas tinham estudado com Boas. [...] Claude Lévi-

Strauss, que o conheceu pessoalmente e se valeu de suas etnografias, considerou suas contribuições 

decisivas. Foi, segundo ele, um desses titãs do século XIX, como já não se vêem mais, que havia acumulado 

uma obra considerável não apenas por seu volume como também por sua diversidade: antropologia física, 

linguística, etnografia, arqueologia, mitologia e folclore, cobrindo todo o domínio etnológico.” (2007, p. 

139). 
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[...] a obra do antropólogo alemão deve ser situada na crise 

epistemológica do final do século XIX, que levou à perda das certezas 

absolutas da religião, da física e da matemática, rumo ao relativismo, ou 

seja, a um novo deslocamento do sujeito humano, não mais no centro do 

cosmos nem da criação, mas envolto numa rede de significados culturais 

produzidos por forças lingüísticas inconscientes, que fogem a seu 

controle. Nesse sentido, as leituras que vinham inspirando Freyre 

encontram um poderoso estímulo na cátedra de Franz Boas. Em 

novembro de 1921, iniciado o curso, adquiriu o livro mais conhecido de 

Boas: The Mind of OPrimitive Man. Um conjunto de ensaios que versa 

sobre o polêmico tema da raça, contribuição à antropologia cultural que 

terá importância primordial na futura carreira de Gilberto Freyre. (2007, 

p. 142). 

 

A fim de formar-se e obter o diploma de Master Artium, em 1922, Gilberto Freyre 

termina de escrever e defende em seguida sua tese de mestrado, intitulada: Social Life in 

Brasil in the Middle of the 19 Century.
17

 Nesse trabalho Freyre descreve em minúcias 

aspectos da vida cotidiana brasileira, rural e urbana. A forma como começa e termina o 

ensaio é interessante se levarmos em conta que ele não concatena os argumentos dos 

assuntos estudados. Assim, começa, sem apresentação inicial, a descrever o atraso 

brasileiro em relação ao europeu, em seguida passa a descrição do sertanejo, cita a grande 

quantidade de escravos no país chegando à situação impensada de alguns ficarem ociosos, 

e termina falando das condições de higiene nas cidades, sem maiores explicações, ficando 

a impressão de que o trabalho está inacabado, e que começara sem introdução, surgindo de 

forma abrupta.   

No entanto, alguns de seus maiores postulados já aparecem nesse trabalho, como 

o que aponta para a forte miscigenação ocorrida no Brasil, ressalvando que fora menos 

acentuada no Sul; o tratamento brando dados aos escravos, chegando a compará-los aos 

operários ingleses, que não tiveram a melhor sorte de serem escravos no Brasil, pois teriam 

tratamento muito mais brando se comparado à vida que levavam na exaustiva Inglaterra 

industrial (FREYRE, 2009) Assim, verifica-se que o pilar do que posteriormente seria 

denominado de democracia racial
18

, já se encontrava mais de dez anos antes; além disso, 

menciona, pioneiramente, a vida sexual no Império, dando atenção para essa especificidade 

                                                           
17

 FREYRE, Gilberto. Vida Social no Brasil nos Meados do Século XIX. São Paulo: Global, 2009. 

 
18

 Embora o conceito seja “exposto” por Freyre em 1933, na sua magnum opus, ele não usa o termo na obra, 

sendo que ele (o conceito) fora forjado somente anos depois pela crítica acadêmica que, ao mesmo tempo em 

que não o entendia muito claramente, criticava a postura política conservadora de Freyre (a defesa a partir da 

década de 1950 do “luso-tropicalismo” e da ditadura militar na década seguinte), o que ocasionou por anos o 

silenciamento de sua obra no âmbito acadêmico nacional até meados da década de 1980, quando ressurge 

com mais força. 
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brasileira, pois é essa característica que nos dá o legado da miscigenação (FREYRE, 2009).  

Além disso, o autor trata ainda de descrever as atividades nos grandes engenhos de cana-

de-açúcar; o uso de mão-de-obra escrava em várias atividades, seja na zona rural ou nas 

cidades; a vida da mulher no Império; dos estudantes; das crianças; das festas religiosas, 

mencionando que a religião é que promovia o entretenimento na vida cotidiana dos 

habitantes; analisa as casas coloniais e os móveis que preenchiam os espaços e as 

disposições que os moradores davam a eles; terminando por descrever as condições de 

saúde pública e de higiene, sendo essas extremamente precárias.  

Esse ensaio mostra que Freyre, desde cedo, está preocupado em retratar, 

idealizando algumas vezes, a vida colonial em um passado recente, tendo algumas 

características desse passado como modelos a serem resgatados, principalmente no 

Nordeste, onde estaria concentrado o que há de mais brasileiro no Brasil, pois a presença 

do modernismo ainda não penetrou de maneira contumaz na sociedade nordestina. 

Discurso que mudará de tom assim que o historiador recifense tomar nota do que está a 

acontecer em Pernambuco em meados da década de 1920, seja por notícias recebidas ainda 

no exterior, seja com os próprios olhos assim que volta de sua estada no estrangeiro, sendo 

que já fora do país começa a apregoar que os valores tradicionais não devem ser 

rechaçados, e sim atualizados, entrando em sintonia com o progresso “sadio”, não o 

progresso que pretende a tudo renovar, destruindo sem critério bens culturais ou valores 

benéficos já enraizados, em nome de um pretenso modernismo pasteurizante.  

 

 

1.3 – Deslumbramento e conservadorismo: uma temporada na Europa 

 

Gilberto Freyre parte para Europa no dia 20 de junho de 1922, antes de receber 

oficialmente o diploma de mestre pela Universidade de Columbia. Desembarca em Paris 

no dia 29 de julho e hospeda-se em hotel simples perto da Universidade de Sorbonne. Para 

desfrutar a vida cultural que a cidade oferecia se vê obrigado a economizar ao máximo. Era 

preciso muita economia para visitar museus, frequentar óperas e comprar livros. (“Estou no 

quarto mais barato – quase nas águas-furtadas. E, mais frugal que nunca, estou comendo 

duas vezes ao dia... Deste modo economizo o bastante para ir à comedie ver representar 

Molière, ouvir os sopranos da ópera Comique, pagar entradas nos museus... e dar gorjetas. 

Como Paris pede gorjetas, meu deus! É um horror.” [FREYRE, [1922], 2005, p. 144]). 

Segundo Larreta e Giucci, em um desses livros que adquire, À Rebours, de Joris-Karl 
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Huysmans, é que Freyre tem como sugestão visitar alguns lugares “clássicos” da cidade. 

“Saint Chapelle, Notre Dame, Saint Severin, Saint Sulpice e as velhas ruas medievais da 

Île de La Cité. É a Paris já imaginada nos livros que lera ainda no Recife natal, e que ele 

(re) conhece nesses dias.” (2007, p. 157). No entanto, fica claro que a parte moderna da 

cidade não o seduz. Ele não se importa com a Paris do século XIX.  

 

[...] o mundo dos boulevards e a vida moderna da capital ficam situados, 

para Freyre, em claro segundo plano diante da Paris histórica. A torre 

Eiffel, símbolo das varguardas, objeto de poemas e pinturas de Blaise 

Cendrars e Robert Delaunay, entre outros, desagrada-lhe a ponto de 

referir-se a ela, em carta a Oliveira Lima, como a “execrável Torre Eiffel 

que parece o esqueleto dum bicho fóssil”. (2007, p. 159). 

 

 

Em outra carta a Lima chega a dizer sobre Paris, especificamente a Torre Eiffel e o 

Pantheon: “Estas são coisas que não há macaco brasileiro capaz de dizer...’Paris é 

perfeito!’. Eu acho Paris a mais harmoniosas das cidades em arquitetura; porém com os 

seus horrores. E quanto a tal vida parisiense – que a gozem os indivíduos banais. É banal.” 

([1922], 2005, p.154). 

Por intermédio de Oliveira Lima, Freyre conhece o general Clement de 

Grandprey, em sua residência em Versalhes. Durante o almoço estavam presentes: outro 

general, da Rússia, um antigo ministro francês na Pérsia, uma viúva francesa de diplomata 

brasileiro, dentre outros. Freyre encanta-se com o cenário aristocrático e diz ter tido 

 

 [...] a impressão de ter vivido um dia mágico num mundo que já não 

existe. Noutro mundo e noutro tempo: na Europa de antes da guerra, de 

que tanta gente de Paris me diz que foi a “verdadeira Europa”. A 

“perfeita Europa”. Eu era talvez o único intruso naquele mundo 

ressuscitado: todos os outros eram sobreviventes dessa Europa perfeita. 

Europa perfeita agora desfeita. Posso dizer que a conheci, convivendo 

com homens e senhoras por um dia inteiro de regresso ao seu velho 

mundo: ao espírito, às maneiras, aos assuntos desse seu velho mundo. 

([1922], 2006, p. 135).   
 

 

Freyre recebe também outra carta de recomendação, agora de Amy Lowell, recebida 

através de um amigo dessa que encontra Freyre em Paris, para conhecer Ezra Pound e 

James Joyce. Mas devido um problema de saúde de James Joyce, o encontro não acontece, 

pois o escritor estava em Londres em tratamento. (LARRETA e GIUCCI, 2007). 
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Em setembro de 1922 encontra-se em Paris com os irmãos Monteiro (Vicente e 

Joaquim
19

). Vicente Monteiro estudou na Escola de Belas Artes no Rio de Janeiro ainda 

criança, partindo para França para completar seus estudos logo depois (1911-1914). 

Quando se encontra com Gilberto Freyre, Vicente Monteiro já era um artista reconhecido. 

Havia exposto suas obras em São Paulo em 1920 e oito obras foram selecionadas para 

exposição na Semana de Arte Moderna de 1922, realizada em fevereiro daquele ano, além 

de pequena mostra realizada quando ele tinha 14 anos, ainda em Paris, no Salon dês 

Independents. (LARRETA e GIUCCI). Da mesma maneira que outros artistas, como 

Tarsila do Amaral, Anita Malfatti e Di Cavalcante, suas obras estavam envoltas por 

polêmicas e muitas controvérsias, pois o modernismo nessa altura ainda era visto como 

ultrajante e um descaso com a “verdadeira” arte, sendo acusada puramente de “futurismo”.     

Ao instalarem-se em Paris, os irmãos Monteiro hospedaram-se em moderna 

mansardana na Rua Gros. Segundo Freyre, “era um studio todo salpicado de tinta, com 

botões de geléia, pinceis, latas de sardinha, pacotes de biscoitos, borrões e originais de 

desenhos, telas com as pastadas de cor, estudos a lápis, rolos de pão – tudo numa espantosa 

promiscuidade” (LARRETA e GIUCCI, 2007, p. 168). Suas obras ficavam penduradas na 

parede do estúdio, junto com as roupas para secar. Freyre e Vicente tornaram-se 

frequentadores assíduos do La Rotonde (sendo esse inclusive o título de um quadro do 

Joaquim Monteiro, também pintor, feito em 1927), café parisiense bastante cosmopolita, 

com púbico mais variado do que cafés exclusivos de determinados grupos da capital 

francesa.  

Analogamente com o regionalismo do nordeste brasileiro, em que Gilberto Freyre 

se fará arauto absoluto, em Paris o jovem intelectual pernambucano entra em contato com 

a Action Française, um movimento fascista francês com grande repercussão na década de 

1920. O comitê é fundado em 1898, tem seu periódico lançado a partir de 1908 e o auge de 

sua popularidade é exatamente o ano que Freyre está em Paris, 1922. A Action Française 

conseguiu mobilizar grande fatia da opinião pública, sobretudo no pós-guerra. A razão de 

seu sucesso concentrava-se nas palavras de ordem precisas, dirigidas ao partido 

republicano francês, que encarnavam o descontentamento social e político: anti-semitismo, 

corrupção política e nacionalismo. Seus líderes eram descendentes de famílias nobres que 
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 Vicente do Rego Monteiro (1899-1970) e Joaquim do Rego Monteiro (1903-1934). 
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ainda se ressentiam de sua eliminação da vida política durante o período republicano. 

(LARRETA e GIUCCI, 2007).  

 Dois dos nomes principais desse movimento foram os fascistas Maurice Barrès e 

Charles Maurras. Ambos influenciaram fortemente Freyre, sobretudo as ideias 

tradicionalistas, durante toda a década. Barrès foi um dos ideólogos do regionalismo 

tradicionalista, e, para Larreta e Giucci,  

 

Gilberto Freyre conhecia bem sua obra, e referências a Barrès aparecem 

frequentemente em seus escritos dos anos 1920. O desgosto do 

provinciano pela influência centralizadora de Paris foi um leitmotiv de 

sua literatura. Barrès retrata, em Les Déracinés, a desilusão de um grupo 

de jovens de Lorena ao ser despojado de suas tradições pelas doutrinas de 

um professor kantiano, e a perda de suas raízes ao se instalar em Paris. 

[...] A região como laboratório sociológico foi a proposta de Barrès, e a 

diversidade de tradições, um dos fundamentos de sua doutrina, ao passo 

que a uniformização proveniente do centralismo jacobino da Revolução 

Francesa e do universalismo kantiano foi seu principal adversário. (2007, 

p. 173-174)  

 

 

Charles Maurras, por seu turno, era adepto de uma política da nostalgia romântica. 

Assim, Maurras parecia ser o centro animador da Action Française. Escrevia todos os dias 

e sob dois nomes: “Maurras na primeira página, para a doutrina, e o pseudônimo Criton na 

terceira, para a crítica e a opinião pública.” (LARRETA e GIUCCI, 2007, p. 174). Sendo 

que seus escritos sempre tinham como mote central o Estado, sua continuidade, suas 

formas, e sobre a dignidade da monarquia perante a decadência da república. Maurras 

provinha da tradicional burguesia ligada ao Estado francês. Os objetos de sua devoção 

eram as leis imemoriais desse Estado, a força da tradição coletiva representada nas 

instituições políticas e religiosas. Esse intelectual reacionário não influenciara somente o 

jovem pernambucano, pois, conforme os professores uruguaios, “Randolph Bourne, em seu 

regresso da Europa, escreve um ensaio sobre Maurras e aprecia sua defesa do 

regionalismo. T. S. Eliot o conhece em Paris. T. E. Hume o admira.” (2007, p. 175). Desta 

feita, Gilberto Freyre sai de Paris sob o impacto intelectual do movimento Maurras-Barrès. 

O que o impressiona, sobremaneira, é o projeto de descentralização cultural, a idéia da 

administração autônoma das províncias e das regiões, como contra-senso ao centralismo 

parisiense. Algo muito semelhante ao que nós veremos em sua configuração final do seu 

tradicional-regionalismo exposto integralmente no Congresso Regionalista do Nordeste de 

1926. 
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Em outubro partem para Alemanha, visitam Munique, Nuremberg e Berlim. Na 

viagem visitam a cidade histórica de Estrasburgo, extremo oeste francês. Freyre e Vicente 

Monteiro acham a cidade interessante e a catedral
20

 um encanto. Em Munique vão a várias 

exposições e à pinacoteca da cidade. Freyre deslumbra-se com o expressionismo alemão e 

diz a Oliveira Lima: “Que interessante o Expressionismo alemão! A meu ver, mais sincero 

que os ismos que agitam a França. Comparável, em vitalidade, ao movimento dos Young 

intellectuals nos Estados Unidos e às novas correntes na literatura italiana.” (FREYRE, 

[1922], 2005, p. 152). Se sente constrangido ao perceber que os habitantes da cidade são 

xenofóbicos, “certo provincianismo até”, mas parece entender e os justifica pelas atuais 

circunstâncias que a cidade se encontra, com altas taxas de câmbio e às pessoas de “más 

maneiras” que viajam para a cidade. É interessante notar a facilidade que encontra para 

frequentar ambientes de elite nas cidades que visita. Claro que muito dessa “destreza” vem 

das apresentações e recomendações de terceiros (sobretudo Oliveira Lima), mas com o 

tempo Gilberto Freyre começa a ganhar autonomia na relação com os contatos que 

mantém. Dessa maneira encontra-se com o cônsul brasileiro Navarro da Costa.  

 

O cônsul brasileiro aqui é bom amigo – o Dr. Navarro da Costa. Jantamos 

sempre na casa dele. É admirador do senhor. Pediu-me para mandar-lhe 

lembranças. Amanhã à tarde partimos para Nuremberg, aonde vou com 

grande curiosidade. Depois, Berlim. Em Nuremberg demorarei dois ou 

três dias. ([1922], 2005, p. 152).  

 

 

No entanto, em Berlim a realidade pareceu outra, um pouco mais dura. O cenário 

da Berlin pós-guerra é de escassez de mercadorias nas lojas e os sinais da miséria nas ruas 

são mais visíveis. Freyre menciona que a mesma cidade que há pouco tempo fervilhava o 

esplendor comercial, em que alemães altos e de grande porte físico transitavam pela 

cidade, dera lugar agora a um quase desmantelamento de tal setor econômico e que aquele 

vigoroso alemão de antes perdera lugar para alemães com aparência de desnutridos e, 

alguns deles, com aspecto de mendigos. (FREYRE, 2006). Talvez seja essa uma das 

explicações para as experiências sexuais que os amigos Vicente e Gilberto viveram na 

capital alemã. (“Havia em Berlim mais de quarenta bares homossexuais antes de 1914 e, 

segundo informações policiais, mais de 2 mil prostitutos”. [ LARRETA e GIUCCI, 2007, 

p. 184]). Se para Larreta e Giucci a “associação entre sexo, violência e liberdade de 
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 Catedral de Estrasburgo. Hoje é a quarta igreja mais alta do mundo, sendo a primeira até o ano de 1880, 

quando fora superada pela catedral de Colônia, na Alemanha.  
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costumes já era tema da cultura alemã” (2007, p.183), com o agravamento da crise 

econômica no pós-guerra, isso se intensificou, gerando um aumento da prostituição.  

Assim, na pensão em que se hospedam, os estrangeiros são procurados sob vários 

pretextos por adolescentes de ambos os sexos que vem se oferecer a eles, e nas ruas e 

praças da cidade, são agora as mulheres, “algumas de extraordinária beleza”, apesar da 

pobreza e do vício, que se oferecem aos visitantes pernambucanos, muitas inclusive, 

chegam a ser mais ousadas e os surpreendem “apertando-lhes o membro”. (LARRETA e 

GIUCCI, 2007). Não obstante, jovens do sexo masculino também participam dos jogos de 

sedução. Por um desses jovens alemães “Gilberto Freyre se deixaria masturbar nas ruas 

escuras de Berlim. [...] A Berlim de Mabuse
21

 oferece possibilidades imprevistas, e o 

enfrentamento com os outros sempre torna possível novas confrontações com a própria 

identidade sexual.” (LARRETA e GIUCCI, p. 183, 2007). Dessa forma, ambos os amigos 

se deixam seduzir por essas oportunidades e vivem várias experiências sexuais.        

Depois de quinze dias na Alemanha, Freyre parece ter gostado bastante do país. 

Culturalmente, se a França para ele seria um museu a céu aberto, a Alemanha seria um 

“formidável laboratório”. Deste modo, Freyre fica fascinado com a dinâmica do ambiente 

cultural das cidades que visita, bem como a vivacidade de seus museus e expressões 

artísticas de vanguarda. Prende a atenção do jovem pernambucano as audácias 

experimentais e antiacadêmicas nas artes e na filosofia. Promete estudar o idioma e 

retornar para uma estadia mais demorada.  

 

Como disse no cartão, gostei muito da Alemanha. Passar da França à 

Alemanha dá a sensação de passar dum museu para um laboratório em 

ação. Achei Munique muito interessante com seus arcos, a sua 

pinacoteca, os seus reclames expressionistas de cigarrettes e bonbons. No 

Museu nacional de Nuremberg vi o quadro de certo pintor holandês – 

paisagem pernambucana. Berlim não me entusiasmou. Em arquitetura é 

horrorosa. [...] Devo dizer que em Berlim não tive a honra de conhecer o 

exmo. Ministro, que parece viver sob o peso de muitos afazeres 

diplomáticos. (FREYRE, [1922], 2005, p. 154). 

 

 

De lá parte para Inglaterra. Visita Londres por alguns dias e depois segue para 

Oxford. Em carta pede para Oliveira Lima lhe dizer quem era o cônsul brasileiro na capital 

inglesa, ao passo que ele responde, “já o recomendei para Londres ao nosso Cônsul Geral 
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 “Dr. Mabuse, o jogador.”. Filme do expressionismo alemão de Fritz Lang que sugere que o vilão é capaz 

de dar a impressão de impossibilidade de se distinguir o bem do mal em uma sociedade (alemã) dominada 

pela dinâmica de um caos social que implode a personalidade moral dos indivíduos.  
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Sarmento Brandão, velho e íntimo amigo meu” (LIMA, [1922], 2005, p. 151). De fato o 

encontro acontece e Freyre diz ter gostado do “velhote ativo e gentil” e que também teve 

“o prazer” de conhecer Antônio Torres
22

, polêmico escritor, jornalista e vice-cônsul 

brasileiro da histórica metrópole. Visita a região de Westminster, Torre de Londres, St. 

Paul, St. Margaret e Whitehall, o centro administrativo do Reino Unido. “Meus olhos estão 

cheios de colorido de vitrais; meus ouvidos cheios de notas graves de órgãos, do cântico de 

meninos de coro, do trote dos cavalos negros no cortejo do príncipe herdeiro, [...] dos 

gazeteiros anunciando a queda do ministério.” (FREYRE, [1922], 2005, p. 154). Depois de 

13 dias na cidade, segue para Oxford, onde permanece em torno de seis semanas. 

Em Oxford Freyre se sente em casa. Frequenta palestras sobre literatura, participa 

voluntariamente de exames, visita clubes, dedica-se com bastante afinco à leitura, dentre 

outras atividades
23

. Segundo o visitante recifense, quem o introduz aos aspectos da vida 

“oxfordiana” é um amigo seu bolsista de Harvard. De um modo geral Freyre deslumbra-se 

com a Inglaterra, os ares, o modo de vida, o espírito inglês, assim, confirma a simpatia que 

sempre julgou sentir pela cultura inglesa e lamenta-se a Oliveira Lima a falta de sorte de 

não ter nascido anglo-saxão.  

 

Esse é o povo mais romântico do globo – muito ao contrário da idéia que 

corre mundo do “essencialmente prático” como sinônimo de indiferenças 

às coisas espirituais da vida. Parece-me o povo de inteligência mais 

equilibrada, de vida mais equilibrada. Por que não nasci inglês ou alemão 

ou americano – não compreendo... Mas porque sou brasileiro, vou tratar 

de o ser o melhor possível – do my best. (FREYRE, [1922], 2005, p. 

156).     

 

 

Deslumbrado, Freyre não percebe o desmantelamento da hegemonia inglesa na 

economia mundial, uma nação que já dera indícios de perceber a si própria, naquele 

momento, como uma nação pós-imperial. O lento declínio do Império Britânico, 

mortalmente ferido no pós-guerra, começara. Para Larreta e Giucci, “os filhos da antiga 

aristocracia, criados para o Parlamento e para a administração imperial, voltavam-se cada 

vez mais para a atividade privada, em virtude dos crescentes impostos, da alta do custo de 

vida e da redução dos gastos militares” (2007, p. 189). Assim, a antiga burguesia via-se 
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 Em outro momento Freyre diz a Lima que Antônio Torres já tinha notícias suas: “Sabe, o Antônio Torres é 

um admirador meu. Acha-me espantoso pela minha ‘cultura e preocupações mentais’. Antes assim. (1922, 

2005, p. 154). 
23

 “Fui convidado para fazer uma palestra na Washington Literature Society. Provavelmente falarei sobre a 

literatura no Brasil.” (FREYRE, 1922, 2005, p. 156).                                       
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obrigada a cortar despesas. Algumas de suas imponentes casas na cidade eram 

transformadas em apartamentos, ao mesmo tempo, para a opinião pública, tanto os 

aproveitadores quanto os especuladores da paz eram criticados, inclusive na mídia. Até os 

ex-oficiais, recém-chegados, não encontravam empregos. Mas tudo isso passa 

despercebido por Freyre, que manteve uma inclinação para a nostalgia e para o peso do 

passado imperial inglês, o que acaba deixando sua visão de observador contemporâneo 

deformada. (LARRETA e GIUCCI, 2007).     

Volta antes do Natal de 1922 para Paris e em janeiro de 1923 segue para Lisboa, 

onde permanece até seu retorno ao Brasil, em março. À primeira vista Lisboa causa 

estranheza em Gilberto Freyre. A cidade tem certos costumes semelhantes às cidades 

brasileiras que ele havia se desacostumado. “O exagero na gentileza verbal, o conversar 

berrando e com violentos gestos, a limpeza das ruas em hora de movimento, os autos em 

disparada, os policiais que não conhecem a cidade...” (FREYRE, [1922], 2005, p. 167). 

Mesmo com essa mudança repentina de ambiente social, o jovem intelectual 

pernambucano consegue aproveitar o que a capital portuguesa pode oferecer. Encontra-se 

algumas vezes com Fidelino de Figueiredo
24

, já famoso jornalista e crítico literário 

português, e discutem dentre outros assuntos, literatura brasileira, portuguesa e situação 

política do país.  

 

O dr. Fidelino de Figueiredo tem sido muito prestimoso. Apresentou-me 

ao Cônsul F. de Souza, diretor da Época, jornal que representa o 

renascimento do sentimento religioso e do tradicionalismo em Portugal. 

Estou igualmente estudando, guiado por outro amigo, a tendência não 

digo contrária, mas oposta, representada pela Seara Nova. A maioria 

desta gente são verbocionantes, porém há um talento verdadeiro, me 

parece, no sr. Raul Proença
25

. Há outros. (FREYRE, [1923], 2005, p. 

167).    

 

                                   

Com efeito, em 1923, Gilberto Freyre chegava a um Portugal convulsionado 

socialmente. Os políticos e intelectuais que encontra em Lisboa faziam parte de um mote 

                                                           
24

 “Eu adivinhava o Dr. Fidelino de Figueiredo através dos estudos que conhecia, um espírito cheio de 

afinidades com o meu – isto é, descontadas proporções de idade, cultura e mesmo de qualidade da matéria-

prima. Disto obtive confirmação na visita que lhe fiz.” (FREYRE, 1923, 2005, p. 166)   
25

 Raul Sangreman Proença (1884-1941) era bibliotecário e político, defendendo o regime democrático. Fez 

parte do grupo de intelectuais lotados na Biblioteca Nacional de Lisboa (1919-1926), sendo colaborador ativo 

da Renascença Portuguesa (1912) e fundador do jornal Seara Nova (1921). Defendeu um “socialismo 

democrático” e se opôs à ditadura militar que tomou o poder em Portugal, em 1926, tendo sido exilado no 

ano seguinte. (GOMES, 2005, p. 167). 
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político destruído pelos conflitos entre republicanos e monarquistas, conflitos esses 

bastantes sangrentos, inclusive. Para Larreta e Giucci, o projeto democrático português, 

conjuntamente com a introdução de uma modernização capitalista, encontra resistência de 

uma camada social dominada por uma casta regional e um campesinato conservador que 

percebia o republicanismo, também ligado a um liberalismo econômico, como socialmente 

dissolvente e não adequado às características da vida nacional portuguesa. (2007). Não 

obstante, “quando Freyre chegou em Portugal em 1923, os integralistas encontravam-se no 

centro do ativismo social e das conspirações políticas, e desempenhariam um papel 

decisivo na derrocada da República, poucos anos depois. (2007, p. 206-207). 

Assim, o tradicionalismo monárquico que encontra em Fidelino de Figueiredo, 

bem como outros, como Antônio Sardinha, por exemplo, irão corroborar para reforçar sua 

desconfiança a respeito dos processos modernizadores que a dinamização do capitalismo 

impõe. Desta feita, “a incorporação da tradição no desenvolvimento moderno e sua 

indiferença para com o parlamentarismo liberal são motivos políticos fortes na ideologia de 

Gilberto Freyre durante toda sua vida.” (LARRETA e GIUCCI, 2007, p. 210). Soma-se a 

essa posição intelectual, o “encantamento” decorrente da sua pequena participação no meio 

tradicional europeu, representado nos jantares que frequentou na casa de Antônio Maria 

José de Melo, o Conde de Sabugosa, em Portugal, e do General Grandprey, em Versalhes, 

onde Freyre menciona ter podido conhecer a nobreza europeia antes de seu 

desaparecimento diante a modernização civilizatória capitalista. 

É com essa bagagem cultural, acadêmica e intelectual que Gilberto Freyre chega 

em Pernambuco em março de 1923 e começa sua jornada de redescobrimento da tradição 

regional, embora seu futuro seja incerto e a angustia gerada pela dúvida de sua 

permanência ou não em Recife o atormente nos primeiros meses de sua volta. 

 

 

1.4 – O papel decisivo da influência de Oliveira Lima 

 

 

Oliveira Lima é personagem crucial na trajetória de Gilberto Freyre. Ambos se 

conhecem em Recife, 1917, em ocasião da formatura do jovem pernambucano no Colégio 

Americano Batista, quando esse pede para Oliveira Lima ser o patrono da turma, mesmo 

que o ex-diplomata não pôde ter comparecido pessoalmente à cerimônia. Mas começam a 

trocar correspondências um pouco antes, quando Freyre, então editor de um pequeno jornal 
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do colégio, O lábaro, pede opinião do experiente intelectual sobre a conveniência ou não 

de se tornar o ensino obrigatório. Desde então a relação entre eles foi estabelecida e 

bastante próxima, chegando à plena intimidade, sendo interrompida somente quando da 

morte de Oliveira Lima em 24 de março de 1928. Primeiramente trataremos do período 

entre 1918-1922, intervalo esse em que Gilberto Freyre encontra-se nos Estados Unidos, 

onde fica evidenciada a influência e “apadrinhamento” do escritor e jornalista sobre o 

jovem estudante de Apipucos.     

Manuel de Oliveira Lima nasce em 1867, em Pernambuco, e muda-se para 

Portugal, formando-se em direito em 1887 na Faculdade de Lisboa e em 1890 começa a 

trabalhar no Ministério de Relações Exteriores. Atua como diplomata em vários países, 

entre eles Alemanha, Suécia, Estados Unidos, Inglaterra, Japão, Venezuela e Bélgica. Na 

época em que conhece Freyre, no entanto, já era aposentado e “segundo todos os que a ele 

se referem, chamava a atenção pela obesidade, só esquecida quando a palavra e a 

inteligência o moviam, ‘como a energia de um motor possante move pesadas máquinas’”. 

(GOMES, 2005, p. 15). Havia feito inimizade entre poderosos e pessoas influentes, como o 

Barão do Rio Branco, e, além disso, era jornalista atuante e agressivo.  

Assim, se a combinação entre seus estudos históricos e a carreira diplomática era 

bastante interessante e proveitosa, a diplomacia com a atividade jornalística combativa, 

envolta por questões políticas polêmicas, deixava Lima desprotegido, tanto no ambiente 

político do Itamaraty, como no contexto nacional mais amplo. (GOMES, 2005) A exemplo 

disso, fica que devido “suas ideias e atitudes, em 1913, sua indicação para chefia da 

legação de Londres foi vetada pelo Senado Federal, que o considerou suspeito de 

monarquismo.” (GOMES, 2005, p.16). Não obstante, Oliveira Lima era um intelectual 

reconhecido e respeitado, nacional e internacionalmente, autor de importantes obras de 

alcance e relevância, sobretudo as históricas, particularmente “D. João VI no Brasil”, 

“saudado por críticos como José Veríssimo e João Ribeiro como o melhor livro sobre a 

‘formação da nacionalidade brasileira’. Devido a tais qualidades, somadas a seus contatos, 

era uma grande figura no ‘pequeno mundo’ intelectual”. (GOMES, 2005, p.15).     

No decorrer de sua carreira, durante as dezenas de viagens, especialmente na 

Europa, Lima sempre compra livros, folhetos e documentos sobre o Brasil, além de 

pinturas e algumas peças de decoração. Dessa maneira, assim que se muda (em definitivo) 

para seu exílio em Washington, em 1920, ele possuía um acervo valiosíssimo, que, 

somente de livros, era algo em torno de 20 mil volumes (Quando falece, em 1928, a 



48 

 

biblioteca Oliveira Lima já possuía cerca de 40 mil volumes). Sem contar os folhetos sobre 

história colonial, móveis, telas, desenhos e cartões postais. (LARRETA e GIUCCI, 2007). 

Nesse ínterim, mesmo antes de se instalar na capital estadunidense, Lima decide doar todo 

esse material à Catholic University of America para compor a Biblioteca Oliveira Lima, 

umas das maiores brasilianas do mundo
26

. Para compor e deixá-la montada, Lima demora 

três anos. Segundo Ângela de Castro Gomes,  

 

[...] nessa biblioteca, como se pode constatar pela leitura das cartas, Lima 

investiu o melhor de si, quer em trabalho, quer em esperanças, 

inaugurando-a, com pompa, em 1924. De toda forma, é difícil imaginar 

com mais precisão o que teria orientado uma ação tão audaciosa e, ao 

mesmo tempo, tão desprendida como essa, principalmente considerando 

o valor de mercado de muitos itens dessa coleção, que contém, além de 

valiosos livros e folhetos sobre história colonial e imperial brasileira, 

móveis, desenhos, telas, fotografias e objetos pessoais. (2005, p. 19). 

 

 

Nessa doação, feita sob contrato, era garantido a Oliveira Lima que o 

gerenciamento seria feito pela própria universidade e que deveria ser permanente após sua 

morte. Em testamento, feito um ano antes de sua inauguração, Lima deixa expresso que a 

Universidade Católica deve manter e custear, além da manutenção da mesma, uma cadeira 

de língua portuguesa e história literária do Brasil e de Portugal, e ainda, se sobrassem 

recursos, ficaria também o encargo de “distribuir subsídios entre quaisquer estudantes 

pobres, sem distinção de nacionalidade nem de cor, que cultivarem, com zelo, essas 

matérias, a juízo da congregação universitária.” (LIMA apud GOMES, 2005, p.18).   

Esse é o panorama em que se dá a relação entre Gilberto Freyre e Oliveira Lima, 

bem como seu desenvolvimento e aprofundamento. O primeiro, então estudante em 

Baylor, e posteriormente de Columbia, e o segundo mudando-se para Washington e 

conciliando a carreira de escritor e jornalista com a instauração de sua biblioteca na 

Universidade Católica da América, algo que o deixará bastante ocupado por muito tempo. 

Tal aproximação se dá inicialmente pela profunda admiração que Freyre nutre por Lima e a 

influência intelectual advinda de tal admiração. Muito dos artigos que Freyre escreve à 

época tem como objeto Oliveira Lima e/ou seus escritos. Suas recorrentes referências às 

relações internacionais, ao pan-americanismo e à história do Brasil surgem muito em 
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 “Apenas para se ter uma idéia, a Oliveira Lima Library, na CUA, tem hoje em seu acervo em torno de 58 

mil itens catalogados. Muitos deles já eram reconhecidos como valiosos, comercialmente, nos anos 1920.”  

(GOMES, 2005, p.19) 
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decorrência desta aproximação. Tanto que Freyre, em Columbia, estuda história, sociologia 

e direito público, por exemplo, porque essas áreas também estavam diretamente ligadas ao 

interesse intelectual de seu mentor (LARRETA e GIUCCI, 2007). Tanto é que, como já 

mencionado, o orientador de Freyre em Columbia é um historiador apresentado por Lima.  

Nas primeiras missivas trocadas entre ambos, em 1918, fica evidente a admiração 

do jovem estudante pelo mestre escritor. Escreve Gilberto Freyre, “não creio que a 

América Latina tenha um segundo Oliveira Lima, de que se possa gabar. [...] Penso que o 

Sr. que tem o direito à primazia, como a mais completa e melhor equilibrada inteligência 

que a América do Sul possui presentemente.” ([1918], 2005, p.47). Ao passo que Lima 

responde ao já “caro amigo” que muito aprecia suas “generosas palavras”, ao mesmo 

tempo em que dá notícias de Pernambuco e de suas intenções futuras:  

 

[...] findo esses dois trabalhos
27

, partirei para Washington, onde conto 

findar meus dias. Doei à Universidade Católica de Washington a minha 

livraria de 18.000 volumes, para servir de base ao fundamento de um 

Instituto de estudos latino-americanos que eu próprio vou dirigir sendo o 

bibliotecário da minha biblioteca. Quero que esta biblioteca seja enfim 

um organismo vivo e não uma criação vazia. (LIMA, [1919], 2005, p. 48)     

 

  

 Assim, no avançar das trocas de correspondências, observa-se a influência 

crescente que Freyre recebe do experiente intelectual pernambucano. Tal correspondência, 

desta feita, revela também, paulatinamente, mais confiança entre ambos, bem como maior 

intimidade. Os laços pessoais e as afinidades intelectuais dão uma clara ideia da orientação 

e daquela influência do historiador pernambucano sobre os projetos de Gilberto Freyre. 

(LARRETA e GIUCCI, 2007). Em artigo para o Diário de Pernambuco, de setembro de 

1921, poucos dias após sua breve estadia na casa dos Oliveira Lima, Freyre escreve: 

 

A conversa do Sr. Oliveira Lima – sabem-no os seus amigos de 

Pernambuco – é um deleite. Há nela flama, agudeza, ironia picante, sal 

ático. O causeur não é o aspecto menos interessante desse homem 

sedutor ao pé do qual Boswell gostaria de sentar-se com seu lápis nem 

sempre discreto e o seu carnet. O Sr. Oliveira Lima fala de homens, de 

livros, de lugares, de tempos idos. Fala de Castro (o ditador), de Lisboa, 

de Ramalho Ortigão, de Tóquio, de Taft, de Bjorkman, de Machado de 

Assis, do sr. Rui Barbosa. ([1921], 2005, p. 242). 

                                                           
27

 O primeiro é um pequeno livro publicado em 1919, em razão de sua estadia na Argentina por sete meses, 

intitulado: Na Argentina: Impressões de 1918-1919. O segundo trata-se do manual História da civilização, 

que estava escrevendo por encomenda para as escolas normais de São Paulo. A primeira edição sai em 1921 

e Freyre dedica um longo artigo publicado na “Revista do Brasil”, em 1922. 
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No entanto, a evidência maior da aproximação, intimidade e admiração entre 

ambos fica na resposta de Oliveira Lima em carta de outubro de 1921, no qual Lima acusa 

a leitura do artigo que Freyre escrevera. Lima diz: 

 

Mil vezes obrigado pelo seu tão simpático artigo do “Diário”. O que 

nesse artigo mais admirei e mais estimei foi a discrição, a moderação, a 

falta de exagero, a medida tão pouco brasileira infelizmente. Deus lh’o 

conserve porque me parece ser o predicado melhor do escritor. O Sr. é 

produto norte-americano, como eu sou um produto cosmopolita, com 

fortes laivos portugueses, do português de lá, da barba até a cinta. 

([1921], 2005, p. 113). 

 

Desse modo, vejamos como se dá essa aproximação e como ela se torna uma 

relação de intimidade no decorrer de poucos anos. A sua base é a relação de mestre e 

aprendiz, por assim dizer, desta feita, há um sentimento de apadrinhamento que sempre 

tem por objetivo a orientação dos passos do “afilhado”, a fim de que o caminho que esse 

viesse a escolher fosse o mais fluido possível. Assim, mesmo a distância, o que predomina 

é, além de uma conversa despretensiosa e troca de informações, o conselho. Nesse sentido, 

em 1920, ainda na Universidade de Baylor, ao manifestar suas intenções futuras para 

depois de graduar-se pela universidade, Freyre esboça o desejo de seguir os estudos 

especializando-se em história e sociologia, e acaba conjecturando que obtendo o título de 

Ph.D na Faculdade de Ciências Políticas na Universidade de Columbia, possa seguir a 

carreira de professor universitário nos Estados Unidos, isso, caso o seu retorno ao Brasil 

não seja bem-sucedido como ele almeja. Então logo após pedir a Oliveira Lima que 

indicasse possíveis temas para seu trabalho final de conclusão de curso (“Parece-me que a 

história da América do Sul há boa tese – material virgem. Poderia o Senhor sugerir alguns 

assuntos? De preferência um assunto que seja de interesse para o americano.”), ele diz que 

“minha vontade entretanto é ir para o Brasil e servir da melhor maneira o meu país – ainda 

que me tentem as oportunidades para trabalho intelectual nos Estados Unidos, quando as 

comparo com as dificuldades no Brasil” ([1920], 2005, p.58-59). Ao passo que Oliveira 

Lima responde: 

 

 

O Sr. voltará ao Brasil com um bom preparo, mas penso que estimará 

voltar para aqui. No jornalismo lá no Brasil pouco há que fazer. O “Jornal 

do Comércio” não paga colaboração e paga mal os redatores. O “Estado 
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de São Paulo” tem os lugares tomados e a colaboração é paga a... 50$000 

por artigo. ([1921], 2005, p.61).  

 

 

As apresentações também são capitais para corroborar com a construção da 

relação de intimidade entre ambos, algo que particularmente ajuda muito Gilberto Freyre. 

Uma delas acontece em Baylor, quando Freyre conhece um amigo de Lima
28

 que é o 

Reitor da Universidade de Stanford, Dr. John Casper Branner
29

, e com ele passa a trocar 

correspondências, mesmo não o conhecendo pessoalmente. Chega a ajudar na tradução de 

um livro seu para edição em português. Em carta a Lima diz:  

 

Estou procurando criar em Baylor um sentimento a favor do Português. 

Comuniquei-me a propósito com seu amigo o Dr. Branner, de Stanford, e 

com ele venho me correspondendo há meses. Tenho em mente um artigo 

sobre a literatura portuguesa nos Estados Unidos, e outro sobre “Dois 

propagandistas do Português nos Estados Unidos: Lima e Branner”. 

([1919], 2005, p.50).  

 

 

Sobre o assunto Oliveira Lima responde que obteve carta de John Branner em que 

ele dizia que Gilberto Freyre o estava ajudando, através de revisões, na tradução de seu 

livro “Geologia do Brasil” e que acha que Freyre ainda não conheça pessoalmente Branner. 

“Quando o conhecer, há de ficar gostando muito dele. É um santo, além de um sábio: para 

ele a vida é o trabalho, e é a simpatia humana”. (LIMA, [1919], 2005, p. 52). Esses 

trabalhos e artigos são exemplos de ocasiões que vão dando forma ao folclore que vai se 

construindo em torno de Freyre em Pernambuco.  

Como já mencionado, o professor Shepherd, amigo de Lima, acaba sendo o 

orientador de Gilberto Freyre na sua tese de mestrado em Columbia. Desta maneira, esta 

foi, nesta altura, a apresentação mais importante feita por Oliveira Lima. Shepherd fica 

impressionado com o jovem estudante e chega a escrever a Lima, onde se observa que a 

rede de relações no meio intelectual é extensa e fundamental para que o sucesso acadêmico 

seja exitoso. Assim, diz ao pupilo:  

 

Recebi com prazer sua carta e também recebi carta do Professor 

Shepherd, que teve, como era de se esperar, muito boa impressão sua e 

                                                           
28

 Faz-se imperativo destacar que nesse momento específico (setembro-outubro de 1919) Oliveira Lima ainda 

se encontrava em Pernambuco, ou seja, mesmo estando de muito longe, a ajuda ao pupilo já estava 

estabelecida. 

29 “Geólogo que viajou pelo interior do Brasil, sendo considerado um grande conhecedor e amigo do país.” 

(GOMES, 2005,p. 50) 
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diz-me que o ajudará em Columbia em tanto quanto lhe for possível. A 

sugestão dele sobre sua tese de doutoramento é ótima e a abolição da 

escravidão um tema admirável: mas já foi tomado para tese pelo Sr. 

Nann, que residiu algum tempo em Minas Gerais, é amigo do professor 

Martin e doutorou-se em Stanford. Por isso acho que faria melhor em 

escolher o tema das Revoluções, que dá ensejo para muita observação 

sociológica. (LIMA, [1921], 2005, p. 67).  

 

 

Quando Freyre se muda para Nova York as correspondências trocadas com 

Oliveira Lima são mais frequentes e ocorre o estreitamento da relação, culminando na 

estadia do pupilo na casa do mestre por duas vezes antes de sua viagem à Europa no 

segundo semestre de 1922. Em Columbia, através das redes de sociabilidades 

estabelecidas, trabalha como colaborador pago no Diário de Pernambuco e é editor na 

revista mensal El Estudiante, além de trabalhos esporádicos em outros jornais e revistas. 

Aproveitando a amizade com Lima, pede a ele que, se possível, faça um pequeno artigo 

para a próxima edição, dentre outros favores, ficando clara a relação plenamente íntima e 

consolidada. Escreve: 

 

Muito desejaria que o Sr. escrevesse um artigo – entre 600 e 1.000 

palavras - , para o número brasileiro de El Estudiante sobre “Recordações 

dos meus dias de estudante em Lisboa”. Seria possível? Também que 

envie uma fotografia, boa para clichê. Colaborarão no mesmo número o 

Dr. Branner, Maro B. Iones (editor de Inocência), Hélio Lobo 
30

e outros. 

Muito nos desvaneceria mais esse honroso obséquio de sua parte. Onde 

se pode obter exemplares em espanhol de seu livro Na Argentina? Um 

colega meu, Sr. Anatia, do Chile, que é instrutor de espanhol em Yale, 

deseja usá-lo em suas classes. Creia-me como sempre seu admirador 

sincero e respeitoso. Gilberto Freyre. ([1921], 2005, p. 74). 

 

 

Essas redes de sociabilidades não eram relações por eles despercebidas ou não 

eram, de alguma forma, plenamente naturais ou orgânicas. Eles sabiam da necessidade de 

estabelecê-las e a importância que elas tinham no meio em que se encontravam. Exemplo 

contundente disso acontece quando Oliveira Lima, em carta, pede a Freyre dois favores: 

conseguir exemplares de duas revistas que circulavam em Nova York em que continham 

referências (um artigo e a transcrição de uma entrevista) a um amigo seu, Dr. 

Zeballos.
31

Freyre não consegue o exemplar de uma dessas revistas e então se oferece a 

                                                           
30

 Hélio Lobo, diplomata e intelectual, era então cônsul brasileiro em Nova York. 
31

 Estanislao Severo Zeballos (1854-1923), intelectual, político, jornalista e diplomata argentino. Amigo 

pessoal de Oliveira Lima. Chegou a ocupar o posto de ministro das Relações Exteriores da Argentina entre 

1907 e 1908. 
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transcrever do exemplar que continha na biblioteca pública da cidade, o que é prontamente 

aceito por Oliveira Lima. Em resposta, Lima diz: 

 

Agradeço igualmente muito a atenção dispensada aos meus pedidos. 

Aguardo o Living Age para mandá-lo ao Dr. Zeballos, a quem também 

vou mandar a sua carta no original, para que ele veja como o Sr. 

espontaneamente apreciou seu artigo. Se não receber o número em 

questão, mandar-lhe-ei dizer para que o reclame. Quanto ao World aceito 

o seu oferecimento de copiar na Biblioteca a entrevista do Dr. Zeballos, 

que é uma coisa curta. O Zeballos também muito lh’o agradecerá (ele é 

muito sensível a essas atenções) e o Sr. já fica com essa relação feita para 

quando for a Argentina. ([1921], 2005, p.75). 

 

 

A relação de apadrinhamento, desenvolvida por meio dessas redes de 

sociabilidades, bem como a enorme importância de Oliveira Lima na exitosa trajetória de 

Gilberto Freyre (nos atreveríamos a afirmar, sem o receio de estamos totalmente 

equivocados, que sem Oliveira Lima não haveria a “instituição” Gilberto Freyre, ou que, 

pelo menos, sua trajetória intelectual, acadêmica e política fora enormemente facilitada 

pelo íntimo contato que mantivera com o experiente conterrâneo) ficou escancarada no 

momento em que Freyre encontrava-se indeciso sobre seu futuro depois de seu retorno ao 

Brasil. Não havia se decidido nem sequer onde iria morar, se em Recife, São Paulo ou Rio 

de Janeiro, por exemplo. Na tentativa de ajudar o jovem amigo a se decidir, Lima o 

aconselha e busca dar-lhe notabilidade no meio nacional em que ele (Lima) percebia estar 

as melhores alternativas de ocupação para Gilberto.  

Assim, quando Freyre, a caminho do Brasil, em 1923, comenta com Lima que 

estava muito excitado em rever sua cidade, amigos e familiares, estava também, ao mesmo 

tempo, completamente perdido diante de seu futuro e lhe diz que 

 

[...] aproxima-se o dia de voltar a Pernambuco: cresce minha ânsia de ver 

os entes queridos e os coqueiros e cajueiros e a praia de Boa Viagem: ao 

mesmo tempo crescem diante de mim os pontos de interrogação. O que 

vou fazer? O Sr. é um dos raros que compreendem a minha inquietação, 

pois teve experiência semelhante. Entretanto a coisa a fazer é conservar o 

bom humor e a fé em deus. Nada de fraqueza ou queixumes. Poderia, 

nalguma hora vaga, escrever umas três cartas para São Paulo – cartas de 

recomendação? Agradeceria muitíssimo. ([1923], 2005, p. 162) 

 

 

Ao passo que Oliveira Lima em resposta o aconselha a não ficar em Pernambuco, pois o 

meio local é muito “acanhado e hostil” a quem tem “merecimento”, e diz que encaminha as 
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três cartas de recomendação
32

 que ele havia pedido, dizendo esperar que lhe sejam úteis, o 

que muito satisfez Gilberto, pois ao agradecer pelo recebimento das recomendações Freyre 

escreve: “[...] creia, meu caro amigo, que o amo com todo coração – ao senhor e à Dona 

Flora, alma irmã da sua, [...] como esta carta é muito íntima não hesito em revelar que o 

seu nome e o de Dona Flora estão não só na minha lembrança como nas minhas preces”. 

([1923], 2005, p. 167). Em outra carta, Lima reitera que se Freyre fosse para São Paulo se 

daria muito bem e diz ter lá um sobrinho que está muito feliz, e afirma que gostaria muito 

de não vê-lo no meio pernambucano, no entanto pondera dizendo que “é questão de 

palpite, mas palpites estão longe de ser infalíveis. Em Pernambuco mesmo pode ser que o 

Sr. seja afortunado.” ([1923], 2005, p. 168).    

Mesmo parecendo ser o mais prudente à época ir para São Paulo, Gilberto 

demonstra que esta seria sua última opção e que qualquer oferta, mesmo “menor” que sua 

capacidade, o faria ficar em Recife. Desta feita, se abre com Oliveira Lima dias após sua 

chegada dizendo que algumas “pessoas importantes” da cidade estavam “comovidas” com 

a intenção dele de migrar para outro estado e afirma que  

 

[...] continua meu plano de ir para São Paulo – ainda que possa dizer (sem 

pretender que me tomem por um santo ou criatura excepcional) ser hoje 

um indivíduo sem grandes ambições e descrente de glórias. [...] Houve 

quem me indicasse para diretor da biblioteca: disse que aceitaria impondo 

minhas condições – verba especial para uma reforma radical daquele 

chiqueiro bibliográfico. No caso de serem sinceros no interesse pelo 

“meu caso”, creio que não terei o direito de emigrar. ([1923], 2005, p. 

171).    

 

 

No decorrer dos meses Freyre se sente cada vez mais compelido a migrar de 

Pernambuco. Recife continua para ele um ambiente hostil, entretanto, afirma ser também 

cada vez mais difícil sair e que só o que estar a fazer é escrever para o Diário de 

Pernambuco (os artigos numerados) a 25$ o artigo. 

                                                           
32

 Uma destas cartas que Oliveira Lima escreve foi enviada para o então presidente de São Paulo e futuro 

presidente do Brasil Washington Luís, demonstrando a forte influência de Oliveira Lima e que, mesmo a 

distância, Freyre estava muito bem assistido e “recomendado”. Segue alguns trechos da carta: 

“Exmo. Amigo Sr. Dr. Washington Luís 

“Tomo a liberdade de apresentar a V. Ex.ª e de recomendar-lhe um meu jovem conterrâneo e amigo que é 

dotado de grande inteligência e é um rapaz de bem. Conheço Gilberto Freyre há muitos anos e acompanhei 

nos Estados Unidos a sua brilhante carreira de estudante. Foi o único brasileiro até hoje, penso, que obteve 

um scholarship na Universidade de Columbia em N. York. Escreve muito bem e é um laborioso. [...] São 

Paulo tem o grande dom de atrair, pelas excelências do seu meio, os talentos dos outros Estados e com esta 

poderosa faculdade de atração engrandece o seu acervo de ilustrações e competências. Gilberto Freyre, se se 

fixar em São Paulo, será uma boa aquisição para o Estado.” (LIMA, [1923], 2005, p. 163-164).     
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Vou continuando aqui. Devo chegar esta semana ao momento 

decisivo quanto ao meu exílio. Prende-me aqui a paisagem, a família e 

outras razões sentimentais. Por outro lado, sinto que cada vez mais me 

odeiam aqui os chamados intelectuais. Vários tem dado expressão ao seu 

ódio. Um deles chegou a procurar intrigar-me com o senhor. Conservo 

diante dos pobres diabos silêncio e fleuma. ([1923], 2005, p. 177). 

 

 

Oliveira Lima responde estar muito ansioso para saber a decisão de Gilberto de ir ou não 

para São Paulo, mas não se atreveu a dar conselhos, pois “com sua inteligência o Sr. se 

desembaraça na vida, mas não é nada agradável, por mais fleuma que se tenha, ser alvo de 

malevolências e picardias.” ([1923], 2005, p. 177). Sendo que Freyre retruca: “vou 

continuando aqui. Mas, que quer? Faltam-me recursos para ir daqui a Timbaúba! De modo 

que uma viagem a São Paulo, sem a certeza de logo arranjar-me por lá, está fora de 

cogitações.” ([1923], 2005, p. 181). 

Diante de tal impasse, o ex-diplomata envia outra carta dizendo que sente muito 

pela situação que Freyre se encontrava e que havia previsto tal infelicidade. Desta feita, 

mais uma vez, aconselha a partir para São Paulo e o adverte que lá tem mais outros 

contatos que ele poderia solicitar intermédio caso o jovem pupilo se decidisse de uma vez 

emigrar.  

 

Desejaria vê-lo transportar-se para São Paulo. O Carlos de 

Campos vai ser afinal governador ou presidente do Estado. É um homem 

inteligente e que herdou o charme do seu pai, o falecido Bernardino de 

Campos. Creio-o meu afeiçoado e não duvidarei escrever-lhe uma ou 

mais vezes mais a seu respeito, quando quiser. ([1923], 2005, p. 182). 

 

 

A decisão final de Gilberto Freyre sobre sua estadia ou não em Pernambuco se deu no 

ínterim destas trocas de cartas com Oliveira Lima no segundo semestre de 1923. O que o 

fez tomá-la foi uma proposta de trabalho que lhe ocuparia por todo o ano de 1924 e quase 

todo o de 1925 vinda do Diário de Pernambuco: a organização de um livro em torno das 

comemorações do centenário do jornal em 1925: o Livro do Nordeste
33

. Embora as 

dificuldades persistissem, Freyre escolhe ficar, pois sentia que muito devia a sua família, 

não se sentindo no direito de deixá-los. “[...] mas tenho deveres para com os meus, aqui, 

                                                           
33

 Acerca da proposta Oliveira Lima diz: “estimo sabê-lo empregado, ainda que tanto em desacordo com seus 

méritos, aptidões e gostos; a proposta do Carlos Lyra é porém interessante e casa-se com suas propensões. O 

Sr. pode fazer um livro muito interessante.” ([1923], 2005, p. 183). 
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que não devo esquecer – dado o muito que fizeram por mim.” ([1924], 2005, p. 188), 

Dizendo ainda que “não sei se afinal resisto ao ambiente do Recife que me vai 

narcotizando. Mas há a tração da família. E havia o medo e as saudades que não sei se não 

acabariam também abafando em mim o entusiasmo criador. Não sei bem explicar minha 

situação”. ([1924], 2005, p. 189). 

O fato é que, como sabemos, ele não saiu de Pernambuco e que a cada momento 

de indecisão ele “resistiu até o fim” e sempre acabou surgindo alguma proposta de trabalho 

em que ele acaba se agarrando e decidindo ficar em Recife. Em 1923 foi a organização do 

Livro do Nordeste e a criação do Centro Regionalista e seu melhor fruto: o Congresso 

Regionalista. Já em 1926 foi o Congresso Pan-Americano de jornalismo e o convite de 

Estácio Coimbra para ser membro do Governo estadual, como veremos mais adiante. Em 

todas essas angústias perante seu futuro quem acaba o ajudando sempre foi Oliveira Lima, 

não medindo esforços para fazer que suas boas relações dentro e fora do Brasil pudessem 

ajudar Gilberto a colocar-se em alguma atividade de relevo, sobretudo fora de 

Pernambuco, ficando claro o profundo estreitamento entre os dois pernambucanos e a 

relação de apadrinhamento em que Freyre sempre se beneficiou, diretamente ou não, como 

vimos na sua longa temporada nos Estados Unidos e Europa. 
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REDES DE SOCIABILIDADE DE FREYRE NO EXTERIOR* 

Andrew Joseph 

Armstrong 
Univ. de Baylor 

Professor e amigo de Gilberto Freyre em Baylor. Além 

das diversas ajudas no dia-a-dia, consegue-lhe posto de 

instrutor de francês na Universidade e lhe apresenta 

escritores reconhecidos nos Estados Unidos. (Vachel 

Lindsay, William Butler Yeats e Amy Lowell). 

Dr. Brooks Univ. de Baylor 

Reitor da Universidade de Baylor. Ajuda Freyre a 

conseguir uma bolsa de estudos na Universidade de 

Columbia. 

Amy Lowell Boston 

Escritora e poetisa amiga de Gilberto Freyre. Além das 

correspondências trocadas, chega a visitá-la em sua casa 

em Boston. 

John Casper 

Branner 

Univ. de 

Stanford 

Reitor da Universidade de Starford, se torna amigo de 

Freyre quando passam a trocar favores acadêmicos e 

jornalísticos.    

Professor 

shepherd 

Univ. 

de Columbia 

Orientador de Gilberto Freyre em Columbia. 

Apresentado por Oliveira Lima, encanta-se com o 

jovem estudante e o ajuda em tudo o quanto durante sua 

estadia em Nova York. 

Clement de 

Grandprey 
Paris 

Apresentado por Oliveira Lima, Freyre participa de um 

jantar em sua residência em Versalhes. 

Vicente 

Monteiro e         

Joaquim 

Monteiro 

Recife 

(Paris/Alemanha) 

Artistas plásticos. Gilberto Freyre fica hospedado em 

sua casa (ateliê) em Paris e viajam juntos pela 

Alemanha. 

Navarro da 

Costa 
Munique 

Cônsul brasileiro que Freyre encontra na Alemanha. 

Frequenta sua casa durante sua estadia em Munique. 

Sarmento 

Brandão 
Londres 

Cônsul brasileiro amigo de Oliveira Lima que Freyre 

conhece em Londres. 

Antônio Torres Londres 
Escritor, jornalista e vice-cônsul brasileiro em Londres. 

Freyre o encontra na sua passagem pela Inglaterra. 

Fidelino 

Figueiredo 
Coimbra 

Jornalista e crítico literário português que conhece 

quando visita o país. Trocam correspondências e ele 

acabou colaborando com um artigo no Livro do 

nordeste, ao passo que publica em Portugal alguns 

artigos de Freyre assim que esse volta a Recife. 

Antônio Maria 

José de Melo 
Lisboa 

Conde de Sabugosa. Freyre frequenta jantares em sua 

casa em Portugal. 

Informações retiradas de seu diário e dos livros de Larreta e Giucci e de Ângela Castro Gomes, todos listados na bibliografia. 
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CAPÍTULO 02 

 

RETORNO (IN)GLORIOSO E NOVOS DESAFIOS: A LUTA 

ANTIMODERNISTA 

 

2.1 – Freyre como personagem conhecido no meio intelectual e suas consequências   

 

O fato de Gilberto Freyre já ser uma figura conhecida no meio intelectual, político 

e artístico de Recife no momento de seu retorno, em 1923, e até mesmo antes disso, é o 

prestígio que seu nome enuncia e as histórias que o cercam. Com efeito, esse prestígio é 

construído devido, entre outras razões, fundamentalmente à sua atuação na imprensa e às 

notícias vinculadas ao seu nome que circulam por ela. Freyre desde muito cedo tem noção 

dos efeitos da propaganda e faz uso da mesma, e durante toda sua trajetória acadêmica e 

intelectual isso é notório. A despeito do já exposto anteriormente sobre a construção de sua 

imagem através da manipulação de seu diário, em que ele reescreveu momentos passados 

como se tivessem sido escritos na data que assinala a escrita, típicas do formato diário, ele 

em certo trecho é enfático na demonstração de sua vaidade, embora tente escamoteá-la. 

Desta maneira, na ocasião em que recebe a confirmação que se tornara bolsista por méritos 

literários da Universidade de Columbia, escreve:   

 

Sou scholar da Universidade de Columbia: da maior das universidades. 

Nenhuma outra da Europa ou da América tem hoje os mestres de 

Ciências Políticas, Jurídicas e Sociais – minha especialidade – que 

Columbia reúne na sua congregação. Estou com a vida que pedi a Deus. 

Hei de tirar o máximo da oportunidade que me está sendo dada. O 

máximo. Grava bem isto, meu diário. E perdoa meus transbordamentos. 

Mas pensando bem, não é este o teu papel: acolher meus 

transbordamentos, minhas alegrias, minhas vaidades e também minhas 

tristezas? ([1920], 2006, p. 80) 
 

 

Como adendo argumentativo desta manipulação acerca de seu diário, esta própria 

citação sobre a conquista da bolsa de estudos é um exemplo. Isso porque a homologação 

do scholarship de Columbia só se dá em abril de 1921, sendo que em seu diário a data e o 

local que consta é 1920, em Nova York, sendo, portanto, impossível de ser autêntica. 

Aliás, em 1920 Gilberto Freyre ainda não estava na cidade, só se muda para lá em 1921. 

Erro sutil que passara despercebido por ele. Assim, percebemos com muita clareza a 

vaidade que Freyre sempre possuiu, embora escondê-la também fizesse parte da construção 
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da imagem que ele desejava que os outros de seu meio tivessem dele. Vários exemplos 

disso estão espalhados nesta dissertação, mas por ora tentaremos expor as razões pelas 

quais ele já era uma figura (re)conhecida em Pernambuco assim que pisa no Estado, em 

março de 1923. 

O principal veículo usado por Gilberto para se fazer notado, além de lhe garantir 

alguma receita extra para sua permanência no exterior, foi a série no Diário de 

Pernambuco intitulada “Da outra América.” Outras colaborações também o ajudam, como 

as poucas que faz para a prestigiada “Revista do Brasil”, dirigida por Monteiro Lobato. 

Mas nenhuma teve a extensão da série do “Diário”. Eram artigos publicados, enviados em 

sua maioria em forma de carta, quase semanalmente, num total de 61 artigos, e que durou 

de setembro de 1918 até agosto de 1922, com algumas breves interrupções, ou seja, 

durante quase toda sua estadia no estrangeiro. Os artigos versavam sobre vários assuntos, 

sobretudo as impressões dele sobre a vida universitária que levava nos Estados Unidos, as 

personalidades que ia conhecendo e as visitas que fazia, que não foram poucas. Devido à 

amplitude dos temas estudados, os assuntos abordados assim o eram. Portanto, tais 

assuntos iam de análises sobre as mudanças do tempo nas cidades pelas quais passava, o 

comportamento dos nova-iorquinos no metrô, a crescente participação das mulheres no 

cotidiano estadunidense como um todo, às descrições do que observava e considerava 

como relevante culturalmente, como a grande quantidade de judeus em Nova York e sua 

influência na vida econômica e social da cidade ou apreciações acerca do intenso 

movimento teatral em Nova York, por exemplo. 

Contudo, ao analisar os sessenta e um artigos da série, podemos colocá-los dentro 

de uma estrutura que ele sempre acabava retomando: as críticas sobre arte, sobretudo a 

literária; os perfis de pessoas que ele considerava relevantes ou ia conhecendo, sendo em 

sua maioria devido a palestras ou conferências que Freyre participava ou quando o 

personagem sobre o qual escrevia havia falecido recentemente; e os lugares que visitava, 

seja na própria cidade que ele estava morando ou em outras que visitava a convite de 

amigos ou a trabalho como jornalista. Assim, podemos distribuir os artigos desta maneira: 

nove foram de alguma maneira críticas
34

 (sete literárias e duas teatrais), onze de perfis de 

                                                           
34

 As críticas foram precisamente sobre livros de Oliveira Lima (“Na Argentina” e “História da civilização”), 

Mário Sette (“Senhora de Engenho”), entre os nacionais, e Henry L. Mencken (“The american credo”); 

Robert Woodworth (“A study in mental life”); James Bryce (um breve balanço de suas obras, sobretudo, the 

american commonwealth) e René Maran (“Batouala”) entre os internacionais. Quanto às teatrais, escreve 

sobre “Salomé” baseada na obra de Oscar Wilde e “what the public wants” do jornalista Arnold Bennett. 
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personagens
35

 e dezessete sobre os lugares que visitou ou sobre os passeios
36

 que realizara. 

O restante, vinte e quatro, sobre temas diversos.  

Trata-se então, segundo as palavras do próprio Gilberto Freyre contidas na 

introdução de sua coletânea “Tempo de aprendiz”, publicada em 1979, de uma “quixotesca 

busca”. São “experimentos de adolescente. Adolescentismo. Aventura de um adolescente 

brasileiro de província, estudante universitário no estrangeiro. Aventura. A procura de uma 

expressão literária diferente das consagradas.” (1979, p. 27). Tais artigos, segundo Larreta 

e Giucci, eram trabalhos de jornalismo cultural com uma ênfase muito própria de retratos 

da vida cotidiana, com certo matiz literário e etnográfico.  

 

Há trabalhos informativos sobre a vida moderna de Nova York, opiniões 

sobre a nova sociedade industrial e eventos culturais como óperas e peças 

de teatro, além do registro de conferências de intelectuais famosos. Sua 

preocupação é absorver a cultura de Nova York de maneira crítica. Há 

nesses artigos poucas menções a temas acadêmicos e muitas referências a 

fenômenos do mundo da política e da cultura pública, incluídos 

personagens religiosos. (2007, p. 113) 

 

 

Outra preocupação de Freyre e que ocupa as páginas de alguns números é sobre a 

questão da tradição. Falando de Washington, o jovem estudante diz gostar muito da cidade, 

embora seja sem tradição, mas logo emenda que prefere às cidades novas as velhas, ou “o 

tagarelar de uma mulher à Balzac (femme à 30 ans)” do que os das “meninas-moça”, pois 

para ele o tempo poetiza as coisas e as pessoas. Mas acerca desse tema, a tradição, sua 

maior paixão é a tradição Nordestina. Não à toa que Gilberto Freyre sugere que se 

reafirmem os valores tradicionais em prol da conservação da cultura nordestina e 

pernambucana. A exemplo disso fica a indignação de Freyre a respeito da mudança 

paisagística ocorrida no Recife antigo, quando, entre outras medidas arbitrárias, houve uma 

autorização para derrubada de árvores que compunham o ambiente: “Que pena se tenha ido 

                                                           
35

 Escreve sobre a feminista Anna Shaw devido a uma palestra dela que assiste, a escritora Amy Lowell, os 

presidentes Warren G. Harding e Woodrow Wilson, o escritor indiano Rabindranath Tagore, mais uma vez 

devido a uma palestra que assiste, o líder católico James Gibbons, que falece em 1921,  o oceanógrafo e 

príncipe Alberto I de Mônaco, Richard Rundle, personagem americano que viveu sua infância no Rio de 

Janeiro, marechal F. Foch, membro fundamental do exército francês na Primeira Guerra, o Papa recém 

falecido Benedito XV e por último, seu amigo John Casper Branner, reitor de Stanford que o ajudou muito 

em seus primeiros anos no Estados Unidos. 
 
36

 Dentre os principais lugares visitados por Freyre estão, Iowa, onde participa de um congresso internacional 

de estudantes; a casa onde Edgar Allan Poe viveu em NY; o Central Park em ocasião da inauguração da 

estátua de Simon Bolívar em que vai como representante da Liga Pan Americana de Estudantes, e que 

tiveram entre os convidados o presidente dos EUA (Warren G. Harding); Washington, quando passa algumas 

semanas em casa de Oliveira Lima; Montreal, Canadá; Princeton e Boston.  
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a Lingueta! E que pena que se tenham ido as velhas árvores nossas, a fáceis ordens 

estúpidas!” (FREYRE, 1921), sugerindo ainda que a melhor maneira de se comemorar o 

centenário da independência do Brasil seria plantando árvores; ou quando sugere, em outro 

artigo, que no Brasil as mulheres se organizassem em clubes ou associações para 

redecorarem as salas de visitas da burguesia brasileira, ou as “tornar mais toleráveis a 

olhos artísticos”, e ainda, que essas mesmas mulheres ajudassem a promover a arte local: 

organizando “exposições de rendas nortistas ou trabalhos de madeira dos sertanejos!” 

(FREYRE, 1921). Pode-se tomar também como exemplo dessa defesa à conservação da 

cultura nordestina, ou brasileira, a explanação de Freyre, em outro artigo, de 13 de agosto 

de 1922, acerca da vida artística em geral no Brasil e sua culinária. Pois, se ele, de um lado 

nega a existência de um “teatro nacional” (“Temo parecer pedante mas me parece dever de 

quem se ocupa com pureza de intenção do ‘teatro nacional’ do Brasil, farpear com aspas a 

frase”), de outro, afirma: “possuímos uma culinária brasileira, brasileiríssima, até, de 

cheiro e sabor muito seus.” (FREYRE, 1922).  

Todas essas colocações de Gilberto nessa série semanal no “Diário” o colocam em 

evidência. E se por um lado ele começa a obter fama e leitores assíduos, que logo depois 

de sua chegada convertem-se em seguidores, como veremos, de outro, começam a surgir 

críticas, que nem sempre lhe são justas ou clementes. Exemplo disso fica claro quando 

Freyre escreve para o Diário de Pernambuco sobre a visita que faz a Oliveira Lima em 

Washington, em julho de 1921. Lá ele tece elogios ao mestre, à sua casa e à capital 

estadunidense. Mas a certa altura não concorda com uma opinião de Oliveira Lima sobre 

Rui Barbosa, quando Lima lhe teria dito que o mesmo seria “o maior homem do Brasil”. 

Assim, sem meias-palavras, diz: 

 

Como é que o sr. Oliveira Lima pode admirar com tamanho lirismo ao Sr. 

Rui, não o descubro, por mais que me pergunte as razões. Como sobrepor 

o Sr. Rui, com o grosso xarope de sua retórica, ao Sr. Carlos de Laet
37

, 

flor dos nossos ironistas? Da minha parte o mais que eu posso fazer pelo 

Sr. Rui é o que faço patrioticamente pela bandeira nacional: respeitá-lo. 

Porém nem pelo orador baiano, xaroposo e solene, nem pela bandeira 

nacional renunciarei à minha faculdade de crítica estética. E esta os 

repele a ambos. ([1921], 2005, p. 242). 

 

                                                           
37

 Carlos de Laet (1847-1927) foi historiador, jornalista e líder católico. Professor do Colégio Pedro II, foi 

afastado em 1890 por suas convicções monarquistas e perseguido por ocasião da Revolta da Armada (1893). 

Reintegrado posteriormente, chegou a ser diretor do Colégio. Participou do grupo da Revista Brasileira, 

núcleo que articulou a fundação da Academia Brasileira de Letras, onde ocupou a cadeira nº32, exercendo 

também o cargo de presidente (entre 1919-1922). (GOMES, 2005, p. 166). 
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A crítica ao posicionamento e “coragem” de Gilberto Freyre foi ferrenha. Tanto 

que em carta ao próprio Oliveira Lima ele, em novembro de 1921, diz que as referências 

dele à bandeira e ao Rui Barbosa arrancaram indignadas críticas e ofensas de “caixeiros-

literatos e calouros-literatos” nos periódicos “Província” e “Noite”. “Dizer que prefiro o 

estilo seco de Carlos de Laet ao xaroposo, de Rui, é atirar pedras à glória e à honradez do 

último! Num meio como esse será impossível fazer crítica. E é por isso que, às vezes, 

penso em me fixar por aqui. (FREYRE, 1921, 2005 p. 166). Ao passo que Lima responde 

em carta no dia seguinte dizendo, sobre o ocorrido, que os protestos nos periódicos são 

apenas “sintomas de degenerescência mental” dos jornais pernambucanos. “Aquela 

imprensa de Recife, onde pontifica o Oswaldo,
38

 é de arrepiar. O Diário é o único jornal 

decente, mas não ter nervo, porque o meio lá não permite.” (LIMA, [1921], 2005, p. 117). 

Diz ainda que o diretor do Diário de Pernambuco na época, Carlos Lira, tem talento e 

perspicácia de jornalista, mas se a usasse estaria condenado, além de consolar o jovem 

amigo dizendo ao mesmo que “a sua carreira está assegurada porque o Sr. tem inteligência 

e disposição para o trabalho, mas a questão é onde poderá ela desenvolver-se mais 

utilmente e mais agradavelmente.” ([1921], 2005, p. 117). 

Um indicativo de que a celeuma em torno do caso tomou grandes proporções foi 

que mesmo dois anos após o ocorrido, os ofendidos e críticos de Freyre ainda se 

lembraram do fato. Prova disso é que em ocasião de seu retorno a Recife, em 1923, saiu 

um artigo na revista “O Fiau”, sem assinatura, intitulado “Gilberto Freyre, fruto bichado da 

literatura brasílio-ianque.” No texto há, embora compreensível, algumas desinformações e 

inconsistências sobre a estadia de Gilberto no estrangeiro, como uma suposta ida à 

Califórnia, um encontro com atrizes de cinema, e a conta de apenas um ano fora do país, 

mas o alvo principal sempre é a postura de Freyre, que é vista como iconoclasta, arrogante 

e com fino talento para o auto-elogio. Segue alguns elucidativos trechos do ácido artigo: 

 

O Sr. Gilberto Freyre chegou da América há dias. Veio pela 

Europa. Chegou fazendo um reclame espalhafatoso para que toda a gente 

soubesse que ele viu a Quinta Avenida, o Riverside, Brooklin, a 

Califórnia, e que conheceu três ou quatro atrizes de cinema. Bonito! 

Edificante! Sua Senhoria é, inegavelmente, um dos raros exemplares 

aproveitáveis no pomar... das letras nacionais. [...] Pois bem, o Sr. 

Gilberto Freyre quando “da outra América” nos mimoseava com as suas 

crônicas domingueiras no papá “Diário”, e que se diz (é o que se traduz 

                                                           
38

 Oswaldo Machado, historiador e diretor do Jornal do Recife.  
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dos seus artigos) um espírito de escol, homem viajado e de suma 

sapiência, teve a coragem (coragem, sim!) de declarar, de escrever para 

que toda a gente lesse que Rui, o grande Rui Barbosa, era um 

“xaroposo”!  

Ora bolas! Se Rui era um “xaroposo”, no dizer do Sr. Gilberto 

Freyre, Sua Senhoria o que será? “Garoposo”, ou por outra, uma boa 

garapada de mel de engenho. É a conclusão mais lógica e racional que 

podemos encontrar. (O FIAU, 1923, 1984, p.198-199).  

 

 

Mas também há outros fatos que corroboram com a publicidade em torno de seu 

nome. São fatos notórios que ocorreram nos Estados Unidos e Europa que chegaram aos 

ouvidos dos seus conterrâneos pernambucanos, quiçá, nordestinos como um todo, seja 

através de informações que ele próprio divulgava em seus artigos ou por meio de rumores 

que circulavam tacitamente, dando-lhe prestígio. Desse modo, de par com as notícias dos 

Estados Unidos que comunicam o convívio dele com diplomatas, ministros, professores 

ilustres, filósofos e escritores famosos, estão outras como, por exemplo, a de que Freyre 

seria nomeado membro da Academia Pernambucana de Letras, em 1921. De fato Gilberto 

escreve a Lima dizendo que foi “com surpresa que recebi ontem a carta do Dr. França 

Pereira
39

, comunicando minha eleição para sócio correspondente da Academia 

Pernambucana de Letras. Não creio merecer a honra e digo-o sem falsa modéstia.” ([1921], 

2005, p. 96). Tal acontecimento certamente teve alguma repercussão na imprensa 

recifense, ou, ao menos, no meio intelectual pernambucano à época. 

Outro exemplo flagrante acontece quando Freyre, após mandar para o Diário de 

Pernambuco um artigo sobre o recente livro de Oliveira Lima, “História da Civilização”, 

diz a ele que prepara outro, mais adensado, e que teria o interesse de mandá-lo à “Revista 

do Brasil”, como já mencionado, dirigida por Monteiro Lobato, mas que ele não conhecia 

ninguém que lá trabalhasse. Ao passo que Lima responde: “estimaria que o Sr. colaborasse 

na Revista do Brasil
40

 que é a melhor do Brasil – mesmo porque é a única – e tem muitos 

leitores em todo o país. Mando-lhe incluso um cartão de apresentação para o Monteiro 

Lobato.” ([1922], 2005, p. 129). Assim, em julho de 1922, Oliveira Lima recebe carta de 

Monteiro Lobato falando a respeito de Gilberto Freyre, e encaminha tal carta a ele poucos 

dias depois. Num trecho da carta de Lobato, ele diz: “Quem é esse Gilberto Freyre? Que 

talento! Que penetração! Que modo de escrever! Que estilo!” (LOBATO, [1922], 2005, p. 
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 Presidente, à época, da referida Academia. 
40

 De fato Gilberto Freyre publica artigo sobre o livro A História da Civilização e torna-se colaborador até 

1925. 
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142). Parecendo prever o que aconteceria de fato, Oliveira Lima, em outra carta do dia 03 

de novembro de 1922, diz que encaminha a Freyre em anexo duas cartas: uma do General 

Grandprey, que Freyre conhece por intermédio dele em Paris, e outra do Monteiro Lobato, 

ambas comentando com o diplomata aposentado as qualidades do jovem estudante 

pernambucano, e a certa altura, sobre tais fatos, ele aconselha Freyre: “bem sabe quanto 

folgo em que se esteja fazendo conhecido e apreciado. Prepare-se para as invejas e não 

perca o bom humor.” Com efeito, é esse o clima geral que consubstancia a construção da 

boa, e, por muitos atacada, reputação do recém-regresso intelectual pernambucano.     

 

 

2.2 – Mais que disputas ideológicas: Joaquim Inojosa e o modernismo como proposta 

de reestruturação econômica do Nordeste 

 

 

Assim que pisa em Recife Gilberto Freyre é recebido com certo alarde. Recebe 

cumprimentos do Governador do Estado, Sérgio Loreto, e homenagem no Colégio onde 

fizera os primeiros estudos, até os 17 anos, aproximadamente. Na ocasião, no Colégio 

Americano Batista, seu antigo professor, França Pereira (que a essa altura, como já 

mencionado, é presidente da Academia Pernambucana de Letras), o saúda, “apresentado-o 

ao auditório como uma das mais fortes organizações intelectuais da nova geração”. 

(AZEVEDO, 1984, p. 124). No discurso de agradecimento, Freyre, dentre outras coisas, 

comenta os horrores da guerra, culpando-a pela desenfreada mania de modernismo. Além 

disso, obtém menções na imprensa com artigos inteiros sobre sua pessoa e vários elogios à 

sua inteligência, apesar da pouca idade. Nesse ínterim, também recebe propostas de 

trabalho de parte da elite recifense que soube de rumores de sua intenção de partir para o 

sudeste. Em carta de 17 de abril de 1923 fala a Oliveira Lima que  

 

[...] devo dizer que os mandarins d’aqui, talvez para ostentarem o ar de 

mecenas, tem mostrado grande interesse no meu caso e na minha 

intenção de emigrar.  Falam – digo isso em confidência – na criação para 

mim duma cadeira de literatura no Ginásio – o que aceitaria. (FREYRE, 

[1923], 2005, p. 171). 

 

 

Mas ao que parece as ofertas ficaram somente na promessa (embora Freyre não tenha saído 

do Estado), pois em outra carta, por volta de cinco semanas depois, ele comenta com Lima 
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que “começo a desconfiar das promessas dos mandarins locais. É possível que tenha 

sempre que emigrar – o que não farei com gosto.” ([1923], 2005, p. 174). 

Outrossim, em todas suas ações e discursos preliminares podemos perceber que a 

insatisfação de Freyre é com o incipiente processo modernizador que se passa em Recife, 

descaracterizando o Recife que ele havia deixado há seis anos, sendo que o principal 

veículo para expor suas observações, em forma de artigos (os comentados artigos 

numerados), continua sendo o Diário de Pernambuco, onde escreve semanalmente. A 

paisagem, apesar do curto período, havia sofrido modificações importantes, tanto que 

Freyre comenta, no artigo número “53”, “eu por mim já me sinto um tanto estrangeiro no 

Recife de agora. O meu Recife era outro.” (FREYRE, [1924], 1979, p. 16). Mesmo com 

essas transformações, Recife ainda é para Freyre uma paixão, tanto que José Lins do Rego, 

que se torna amigo de Freyre já em 1923, diz que ele se encontrava em verdadeiras núpcias 

com a terra logo após sua chegada. (AZEVEDO, 1984).  

Todavia, para continuarmos a discutir as ações de Freyre acerca desta 

modernização que avança em Pernambuco, seja como um processo civilizatório, seja como 

uma renovação das artes como um todo, se faz necessário analisar como o modernismo 

adentra o ambiente intelectual pernambucano e/ou nordestino. Para tal, analisaremos a 

trajetória de um personagem fulcral nesse processo: Joaquim Inojosa (1901-1987). Figura 

que entra em embate ideológico com Gilberto Freyre desde o seu retorno ao Recife, e que 

dura até o fim de sua vida, sendo uma espécie de antípoda intelectual do sociólogo 

pernambucano. Desta feita, Inojosa é o epicentro da divulgação do movimento e suas 

novas proposições na produção cultural para o Norte e Nordeste brasileiro na década de 

1920. O jornalista entra em contato com o modernismo em viagem que faz ao Rio de 

Janeiro e a São Paulo, logo após a “Semana de Arte Moderna de 1922”. Encantando-se 

com os postulados que ouvira, converte-se em modernista de imediato e torna-se o 

importador do movimento no Nordeste, começando sua jornada de convencimento dos 

intelectuais pernambucanos para abandonarem o “passadismo” (em oposição ao 

“futurismo”, uma espécie de subproduto conceitual do regionalismo nordestino do período) 

assim que volta a Recife. 

 Não obstante, as vicissitudes históricas que permitem que tais mudanças estéticas 

e culturais adentrem a região, são, além de culturais, socioeconômicas. Para Bourdieu, em 

um campo determinado há um grupo que detém o capital necessário para o fazer 

dominante, e quando esse grupo entra em crise, há um grupo exterior que almeja adentrar o 
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campo e dominá-lo. Os dominantes são denominados de ortodoxia, e os externos, 

heterodoxia. Para que a disputa pelo poder do campo se consubstancie, ambos os grupos 

devem deter minimamente as regras do jogo. Assim,  

 

[...] para que um campo funcione, é preciso que haja objetos de disputas e 

pessoas prontas para disputar o jogo, dotadas de habitus que impliquem 

no conhecimento e no reconhecimento das leis imanentes do jogo, dos 

objetos de disputas, etc. (BORDIEU, 1983, p. 90).  

 

 

Analogamente, a crise que a oligarquia açucareira enfrenta é o momento crucial 

para que um grupo externo (modernistas e a concepção de mundo que carregam), portanto, 

heterodoxo, entre em disputa com ele, dominante, ortodoxo, fazendo uso da subversão e 

heresia, ao mesmo tempo em que tal grupo dominante (oligarquia açucareira) saia da 

inércia e se mobilize para expulsar o invasor. Em outras palavras, a crise da Oligarquia 

açucareira no Nordeste abre espaço para a entrada de um grupo alheio àquele campo, os 

modernistas, tendo como figura central Joaquim Inojosa, seu importador, forçando-os a 

uma reação, que é estabelecida sob a bandeira do regionalismo. Assim, afirma Bourdieu,  

 

[...] aqueles que, num estado determinado da relação de força, 

monopolizam o capital específico, fundamento do poder ou da autoridade 

específica de um campo, tendem a estratégias de conservação – aquelas 

que nos campos da produção de bens culturais tendem à defesa da 

ortodoxia -, enquanto os que possuem menos capital (que frequentemente 

são também os recém-chegados e portanto, na maioria das vezes, os mais 

jovens) tendem à estratégias de subversão – as da heresia. É a heresia, a 

heterodoxia, enquanto ruptura crítica, frequentemente ligada à crise, que 

faz com que os dominantes saiam de seu silêncio, impondo-lhes a 

produção do discurso defensivo da ortodoxia. (1983, p. 91).   

 

Noutra perspectiva, mas que pode ser complementar ao argumento de Bourdieu, 

os intelectuais para Goldmann são capazes de exprimir de forma mais coerente e integral 

(em uma dimensão conceitual ou imaginativa) a visão de mundo de um determinado grupo 

frente à visão fragmentaria e parcial da grande maioria das pessoas (1967, p. 21). A visão 

de mundo expressa o “conjunto orgânico, articulado e estruturado de valores, 

representações, ideias e orientações cognitivas, internamente unificado por uma 

perspectiva determinada, por um certo ponto de vista socialmente determinado”. (LOWY, 

1987, p. 12-13). Lugares institucionais nesse período, sendo fundamentalmente a política e 
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a imprensa, apreendem a visão de mundo expressa na produção destes personagens que 

lideram projetos antípodas, entendendo como os mesmos detêm o máximo dessa visão de 

mundo possível encontrada neste campo.  

Dessa maneira, vale salientar que, no Nordeste, as antigas oligarquias rurais 

ligadas ao plantio de cana-de-açúcar começam a perceber que a influência que mantinham 

sobre os Estados da região vai enfraquecendo, e passam a compreender que uma das 

causas para esse declínio hegemônico é o incipiente processo de industrialização que surge 

no país, principalmente no Sul, e que começa a adentrar esse território, sendo a 

implantação da usina
41

 no Nordeste sua maior expressão (em contraposição ao engenho). 

Iniciam então a pregação do regionalismo, que é o culto ao “passado de glória” que a 

região viveu sob sua égide e que o cultivo da cana pôde proporcionar (a uma pequena 

minoria), sendo que o período mais festejado é o Segundo Império, onde a independência 

política não é desvinculada de uma pretensa independência econômica e cultural. Para 

Moema D’Andrea,  

 

[...] a partir do momento que se constata que o regionalismo nordestino 

emerge como expressão da crise que afeta economicamente a fração 

açucareira da oligarquia nordestina, procura-se demonstrar quais os 

mecanismos de que se valem os intelectuais tradicionais do Nordeste, 

buscando formas de representação cultural que mascarem a crise. Dessa 

maneira, transfere-se para o terreno da cultura e da literatura a disputa 

pela perda de hegemonia socioeconômica diante do Centro-Sul do país, 

em evidente supremacia naquele momento. (D’ANDREA, 2010, p. 21-

22.) 
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 Aqui vale salientar que a partir da década de 1880, e, mais acentuadamente, a partir da Proclamação da 

República, os governos, imperiais e republicanos, respectivamente, ajudaram bastante os grandes engenhos 

pernambucanos. Inicialmente, o governo Imperial garantia lucros às companhias que construíssem engenhos 

centrais. (EISENBERG, 1977). Esses engenhos centrais subsidiados não possuíam canaviais e compravam 

cana de fornecedores independentes, já que os grandes engenhos só vendiam a cana se os valores pagos ao 

seu produto lhes agradassem, além disso, os mesmos senhores de engenho não gostavam do fato de verem 

seu status comercial (e social) reduzido ao de “meros” parceiros. Já no período republicano, o governo 

nacional permitiu que os estados recolhessem tributos de exportação e esse dinheiro foi utilizado para 

financiar hipotecas a longo prazo e a juros baixos. (EISENBERG, 1977). Contudo, nada disso adiantou. A 

crise do açúcar que o Brasil enfrentava, sobretudo Pernambuco, seu principal produtor, era endêmica (dentre 

as principais razões destacavam a produção cubana e do açúcar de beterraba cultivada em colônias europeias) 

e a modernização da produção açucareira só prejudicou ainda mais os grandes engenhos dentro deste quadro. 

O fato foi que as modernas usinas não só compravam cana dos plantadores independentes como possuíam 

terras e cultivavam sua própria matéria-prima, tendo assim o fornecimento regular e a independência em 

relação aos (ainda) poderosos senhores de engenho. Desta feita, a usina recriou, em grande escala, a nova 

organização produtiva do engenho tradicional, ficando dessa maneira na mira dos grandes senhores de 

engenho, que não percebiam que sua “extinção” num futuro próximo já estava dada, e as razões para isso não 

lhes competiam mais, lhes eram completamente externas e alheias.     
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Ao passo que no Sul, a burguesia urbana ligada ao comércio de café, a paulista 

sendo a mais evidente, vê na Europa a inspiração para o país sair do atraso cultural em que 

estava imerso, rechaçando tudo que para ela representava esse atraso, ou seja: o passado 

rural-colonialista brasileiro. O modernismo artístico francês, italiano e alemão são os 

modelos mais buscados para substituir a passadista estética parnasiana, que representava 

essa decadência cultural a ser superada. “No Sul, tentava-se o emparelhamento com a arte 

europeia, insistindo-se na fundamentação basicamente estética e reprimindo-se, com isso, 

qualquer surto de veleidade regionalista, em princípio”. (DIMAS, 2004, p.14).  

Assim, enquanto no Norte do país queria-se um retorno de um passado recente 

que via na vida rural o grande baluarte cultural a ser retomado, no Sul, dava-se o contrário, 

procurava-se relegar esse vínculo colonialista e essa vida rural a todo custo, ao mesmo 

tempo em que o conceito de futurismo, pelo menos nos anos mais acalorados, era o que 

dava sentido à empreitada. Nesse ínterim, de um lado temos o regionalismo nordestino 

dando o suporte intelectual à crise que o processo industrial impunha, que era tido como 

modernizante, de outro, sob liderança de São Paulo, o modernismo do Sudeste, que via nos 

novos conceitos, como: velocidade, energia elétrica, futurismo, automóvel e luz, bem como 

a liberdade estética na literatura que o mesmo propugnava, a chave para saírem do atraso 

ruralista de nossa história, e entrar de vez no século XX. A figura que encabeça esse 

projeto em Pernambuco, com ressonância em todo o Nordeste e, chegando ao 

conhecimento também de alguns bem informados do Sul, é Joaquim Inojosa. 

Joaquim Inojosa foi um importante jornalista, advogado e escritor pernambucano. 

Ativo politicamente desde cedo, sua estreia intelectual deu-se em 1917, quando foi 

publicado um artigo seu sobre a Revolução Russa num jornal do interior de Pernambuco. 

Nesse período fica dividido entre jornais de Pernambuco e da Paraíba, sendo que já em 

1922 assume o cargo de redator do Jornal do Comércio em Recife. Durante a década de 

1920, Inojosa foi jornalista participativo nos movimentos culturais e políticos do nordeste, 

tendo estudado Direito também em Recife. Longe dos grandes centros, fica a par dos 

acontecimentos culturais insurgentes que fervilhavam no sul do país. Oficialmente, a 

grande preocupação do momento são as comemorações do centenário de independência. 

E é justamente nessa ocasião que Inojosa chefia uma comitiva de estudantes em 

viagem ao sul, no Rio de Janeiro, então Capital Federal, para participarem dessas 

comemorações. Na viagem acontece o primeiro contato de Inojosa com o futurismo, pois 

no navio estava a esposa de Antônio Ferro, conhecido escritor futurista português, 
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Fernanda Castro, que lhe empresta alguns livros do autor. Do Rio parte para São Paulo, 

pois para Inojosa “viajar ao Sul e não visitar São Paulo é cometer um erro; maior erro 

ainda, visitando São Paulo, não estudar a sua intelectualidade, especialmente os novos.” 

(INOJOSA, 1923, apud AZEVEDO, 1984, p. 35-36). Ao chegar, logo visita alguns de seus 

colegas de profissão, então vai à redação do Correio Paulistano e é recebido por nada mais 

nada menos que Menotti del Picchia. “Menotti fala-lhe de São Paulo e fala de literatura: 

‘em sessenta rápidos minutos havia destruído uma literatura e erguido sobre as cinzas dos 

livros empoeirados um templo moderno.’” (AZEVEDO, 1984, p. 36). Depois disso, é 

apresentado a Oswald de Andrade, e discutem a literatura em Recife, ocasião que Inojosa 

confessa ao líder modernista que em Recife todos eram passadistas. 

E o convencimento ideológico continua. Visita Guilherme de Almeida no 

escritório de advocacia em que trabalha, e acaba sendo convidado a visitar o ateliê de 

Tarsila do Amaral, onde conhece o restante da trupe. Inojosa se encanta com esses 

intelectuais que encontra em São Paulo e logo passa a aderir à maioria dessas novas 

maneiras de se pensar a arte e a cultura. O neófilo quando chega a Pernambuco começa a 

escrever sobre essas experiências que teve com os novos pensadores do sul, e inicia sua 

jornada de levar aos conterrâneos do norte a boa nova que conhecera há pouco. Nesses 

primeiros discursos, vê-se claramente a influência que recebera em São Paulo, afirmando, 

em artigo que é publicado em 24 de novembro em A Província, que “o brado de revolta no 

Brasil ecoa em São Paulo. Revolução espiritual que vai transpondo limites. Chegará até 

Recife? Oxalá. Precisamos acompanhá-los para realizar algo de novo”, e mais a frente 

completa: “Pode-se afirmar que São Paulo é, atualmente, o Estado do Brasil onde mais se 

estuda, escreve e produz.” (INOJOSA, 1922 apud AZEVEDO, 1984, p. 196).  

Prudente de Moraes Neto, em artigo publicado em revista em 1925 narra, de 

maneira humorada, esse contato de Inojosa com o modernismo: 

 

O Sr. Joaquim Inojosa era um rapaz até muito direito, muito distinto, 

muito sério. Ninguém podia imaginar o que sucedeu. Se formou e foi 

conhecer São Paulo cheio das melhores intenções. Jornalista, escritor, era 

natural que o Sr. Inojosa procurasse os seus colegas paulistas; e de 

apresentação em apresentação, foi cair entre alguns perigosos 

componentes do grupo “futurista”, que deram com ele em casa de Mário 

de Andrade, no atelier da Sra. Tarsila do Amaral, na rua redação de 

Klaxon
42

, em todos os antros onde se tramavam hediondos atentados à 
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Primeira revista modernista do Brasil. Primeiro número data de 15 de maio de 1922. Durou até janeiro de 

1923. Era mensal.  
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educação artística e ao bom gosto do nosso povo. Foi o diabo. O Sr. 

Joaquim Inojosa, além de bem intencionado, era uma rapaz inteligente. 

Gostou, entendeu, aderiu, se entusiasmou. E foi contar tudo em Recife, 

onde ficou representando a Klaxon. Ser representante da Klaxon era um 

caso sério. O Sérgio Buarque de Hollanda que o diga. Recife desabou na 

cabeça do Sr. Inojosa. Mas o Sr. Inojosa é cabra sarado: aguentou firme, 

entrou com jogo dele e sapecou paulada pra cima do pessoal. Deu neles 

que nem gente grande. Pancada à beça. Pancada de criar bicho. Dois anos 

depois, todo mundo em Recife é “futurista” (MORAES, NETO, 1925, 

1984). 

 

Assim, logo que chega ao Nordeste começa a alardear, principalmente em 

Pernambuco, mas também na Paraíba, nos jornais e nos periódicos em que tinha liberdade 

para escrever, os principais pontos que o modernismo brasileiro, daquele momento, tinha 

como postulados: a liberdade estética diante das metrificações dos parnasianos, ou seja, 

numa palavra: passadistas. Em Pernambuco o embate entre passadistas e futuristas se deu 

de maneira mais acintosa que em São Paulo, pois os mais conservadores não aceitavam tão 

facilmente e a viam como ofensa ou despautério de um jovem deslumbrado, essa liberdade 

e desprendimento que o recém-chegado modelo estético propunha, uma vez que o 

importador dessas novas ideias não tinha grande autonomia intelectual para derrubar a 

tradição literária que habitava a academia, nem de propor uma nova maneira de se escrever 

prosa e verso, mesmo respaldado em intelectuais do sul, que muitas vezes eram 

desconhecidos entre os escritores nordestinos, ao mesmo tempo em que tais conservadores 

não viam problema algum em receber essa alcunha, chegando a defendê-la em alguns 

casos.   

Claro que, com o passar do tempo, as insistentes investidas de Inojosa na 

imprensa contra os passadistas levariam a uma reação declarada. Mesmo se em um 

primeiro momento ninguém na imprensa desse muita importância às palavras de Inojosa, a 

persistência do jornalista uma hora ou outra acabaria causando rupturas culturais e 

ideológicas em Pernambuco, ainda mais porque o modelo sugerido a ser seguido adivinha 

de escritores do sul, que, como dito, eram pouco ou quase nada conhecidos entre os 

intelectuais do norte. O debate na imprensa é intenso e “o ataque generalizado ao passado, 

por sua vez, feria sensibilidades afeitas ao culto da tradição como forma de sobrevivência. 

Por tudo isso Inojosa será, durante um bom tempo, voz solitária a pregar a necessidade de 

uma arte nova,” sendo que para os que primeiro reagem, o “modernismo seria sinônimo de 

desrespeito aos hábitos e costumes tradicionais, por serem considerados como ‘velharia’”. 

(AZEVEDO, 1984, p. 39-41).     
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Uma ocasião que acirra ainda mais o embate é a passagem de Antônio Ferro em 

Recife em abril de 1923. Vindo de São Paulo com sua esposa e de viagem de volta para 

Portugal, passa por Recife e apresenta duas conferências, que em si não chamam muito a 

atenção, mas a propaganda em torno delas sim, bem como as críticas. Inojosa aproveita a 

chance para mencionar que conhecera a esposa do futurista português, por ocasião de sua 

viagem ao Rio de Janeiro. Tendo esse trunfo em mãos, começa a acentuar a divulgação da 

arte nova, promovendo na imprensa essas conferências e, com a presença do escritor na 

cidade e com a intimidade que havia conquistado com o mesmo e sua esposa, que também 

era poetisa modernista, procura legitimar o que havia dito nesses meses de campanha pró-

modernismo. Desta feita, anuncia o “caráter de atualidade da mensagem do escritor 

‘futurista’, elogiando-lhe o ‘estilo elétrico’, cuja ‘imaginação’ voa tão alto que se diria um 

motor de quatrocentos cavalos em viagem para o infinito’”. (AZEVEDO, 1984, p. 42).  

Em contrapartida, Tobias Jacome personifica a crítica ao acontecimento e escreve 

um artigo no número de estreia de O Fiau, intitulado “Antonio Ferro, embaixador da 

palhaçada”. Nesse artigo, Jacome menciona que, apesar do certo atraso com que escreve, 

sete de maio, ainda se faz necessário o comentário, pois “talvez pareçam tardias estas 

nossas apreciações sobre a figura ridícula de comediante de Antonio Ferro, justamente 

quando ele já está em terras lusas, hospedado, talvez, em qualquer hotel de primeira ordem 

às nossas custas,” mas “o homem partiu, cessaram os elogios, os cartazes berrantes. Veio a 

época de sua crítica. Aqui estamos”. Mais a frente diz que suas conferências não passavam 

de um “amontoado de tolices” e que a arte “do tal ‘jazz-band’, era um amontoado de 

palavras desconexas, sem ideia, sem fundo, sem pensamento!” (TOBIAS JACOME, 

[1923], 1984, p. 198) e que talvez o escritor estivesse no momento rindo de todos e 

gastando bem o dinheiro fácil que conseguiu angariar dos espíritos pobres que conseguiu 

iludir, pois para ele, o brasileiro se impressiona fácil com o que vem de fora.    

Não obstante essas críticas, o divulgador do modernismo em Pernambuco 

continua sua campanha, e começa a receber do sul os primeiros apoios. Troca 

correspondências com Oswald de Andrade, Sérgio Milliet, sendo que todos apoiam seus 

esforços em levar ao nordeste as conquistas da arte nova. Desta forma, recebe para 

divulgação entre os intelectuais menos hostilizados, 50 volumes do livro Memórias 

sentimentais de João Miramar de Oswald, ao mesmo tempo em que se torna representante 

de Klaxon em Recife, conseguindo algumas assinaturas da revista. É tão eficiente em suas 

propagandas que Rubens Borba de Moraes, um dos criadores da revista, chega a lhe dizer 
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em carta: “Essa sua atuação, aí no Norte, de embaixador da intelectualidade moderna, das 

correntes literárias que tanto agitam o Sul, é admirável. [...] Sem o nosso caro Inojosa nós 

continuaríamos a ser mais conhecidos no estrangeiro que no nosso próprio país.” (BORBA 

DE MORAES, 1924, apud AZEVEDO, 1984, p.45). Já Menotti del Picchia, em 9 de 

novembro de 1922 diz que “nós aqui acompanhamos com entusiasmo a brava campanha 

reformadora de que, por direito sagrado, está investida a mocidade de Pernambuco”. Em 

outra, 40 dias depois, é explícito ao afirmar que “singularmente me interessa, porém, é a 

notável campanha de desbravamento intelectual que estás exercendo aí e a firme vontade e 

o elegante brilho com que a capitaneias”. (PICCHIA, 1922, apud AZEVEDO, 1984, p. 44). 

Oswald de Andrade, em carta de 21 de novembro de 1922, manifesta entusiasmo 

pela ação de Inojosa: “tenho falado da sua enérgica atuação modernista a Ronald de 

Carvalho e a outros leaders da situação literária brasileira. E creia que em próxima 

entrevista ou artigo, o seu nome será lembrado por mim, com toda justiça”. (ANDRADE, 

1922). As correspondências não cessam, tanto que 

 

Prudente de Moraes, neto, em carta de 19 de novembro de 1924, pede a 

Inojosa que divulgue Estética, enviando-lhe dez exemplares. Mais tarde, 

em carta de 22 de janeiro de 1926, anunciará Terra Roxa e Outras Terras, 

pedindo propaganda. Também Sérgio Milliet, a 20 de janeiro mesmo ano, 

pede que Inojosa consiga assinaturas da revista. Mário de Andrade, em 

carta de 28 de novembro de 1924, revela sua admiração pelo trabalho de 

Inojosa: “O que você está fazendo aí no Norte é realmente um trabalho 

muito bonito e de grande valor”. Tais manifestações continuarão por toda 

década. Podemos citar, a título de exemplo, esta afirmação de Mário de 

Andrade, em carta de 8 de janeiro de 1928: “Pernambuco deve muito da 

modernização dele à coragem, perseverança e lucidez de espírito de 

você”. (AZEVEDO, 1984, p. 45).      

     

Mas é com a publicação de sua carta endereçada a dois diretores de um periódico 

da Paraíba que Inojosa entra de vez no rol dos grandes intelectuais que se faz ouvir aos 

seus reclames, na imprensa, nos grupos opositores formados por escritores, e na academia, 

fazendo-nos ainda compreender a concepção de modernismo de Inojosa em sua plenitude, 

e vendo com clareza a reação desses grupos conservadores em Pernambuco, que alcança 

agora ares de grande repulsa contra o jornalista que “oficialmente” se torna embaixador da 

arte nova no Nordeste. Vale salientar essa peculiaridade de se publicitar cartas privadas 

com o objetivo de tornar pública a discussão, mobilizando pessoas não envolvidas 

diretamente para o enfrentamento ideológico, exigindo um posicionamento no debate. 
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A carta toma sentido de manifesto devido, em parte, ao ocorrido no mês de junho 

de 1924. Em viagem a Inglaterra, passa por Recife o poeta Paulo Torres. Por 

recomendação do diretor da revista Brasil Contemporâneo, Austro-Costa (poeta, amigo e 

parceiro de Inojosa) vai recebê-lo na cidade. Aproveitando o acontecimento para aumentar 

a divulgação da arte nova, Austro-Costa, juntamente com Inojosa, decide organizar uma 

festa de arte para que o poeta carioca mostrasse sua poesia moderna. Além da presença de 

Paulo Torres, o festim contaria ainda com poetas e prosadores locais. São convidados 

então intelectuais de diversas orientações artísticas, contando até mesmo com alguns 

“passadistas”. Inojosa discursa, apresentando o poeta visitante, enquanto Austro-Costa 

recita alguns de seus poemas. Paulo torres recita também alguns poemas de seu livro, 

Bailados Brancos, sendo bastante aplaudido. (AZEVEDO, 1984). Quando de repente, 

“Oscar Brandão, secundado por João Barreto de Meneses, aproveita a ocasião para 

'espinafrar' o futurismo, ou, segundo Austro-Costa [...] 'para atacar, gratuitamente, a Arte 

Nova, taxando-a, inconscientemente, de futurismo'”. (AZEVEDO, 1984, p. 54). 

Como os organizadores do evento revidam as acusações, está armada a confusão, 

chegando quase às vias de fato. A festa termina pouco depois, deixando os envolvidos na 

confusão exaltados. Já no dia seguinte, na imprensa, continuam as acusações, de ambos os 

lados. Oscar Brandão “insiste nas acusações contra o futurismo, ridicularizando Austro-

Costa e Joaquim Inojosa. Estes de um lado, Oscar Brandão e João Barreto, de outro, 

entregam-se à polêmica pela imprensa” (AZEVEDO, 1984, p. 54), sendo que para Austro-

Costa a visita de Paulo Torres foi “o toque de alvorada da arte nova em Pernambuco” 

(AUSTRO-COSTA, 1924, apud AZEVEDO, 1984). Então é nesse clima de animosidade 

que Inojosa recebe o convite para ser representante da revista paraibana Era Nova em 

Pernambuco. Aceitando o convite, responde em carta ao pedido. 

A revista foi criada em 1921, e de lá para cá vinha, conforme uma das exigências 

feitas por Inojosa, acertando o passo com o Modernismo. O certo é que 15 dias antes do 

tumultuado festim, Inojosa recebe o convite, sendo que após um mês do referido evento, 

tempo suficiente para redigir a longa carta, ele a envia aos diretores do periódico, Severino 

de Lucena e Sinésio Guimarães Sobrinho. 

 

Ainda no mesmo mês, a carta é publicada em Recife, pelas Oficinas 

Gráficas do Jornal do Comércio, numa plaquete de 39 páginas, sob o 

título de A arte Moderna. O panfleto adquire ares de manifesto, 

funcionando como verdadeiro estopim que amplia a discussão entre 

passadistas e futuristas. Luís da Câmara Cascudo, em artigo “A arte 
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moderna”, pela A imprensa, de Natal, a 22 de agosto de 1924, 

testemunha: “A carta fez mais barulho que a confederação do Equador. 

Isto lisonjeia. Palavra de honra”. (AZEVEDO, 1984, p. 58).  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

São variadas as intenções da carta. Inicialmente Inojosa deseja fazer um pequeno 

balanço do movimento modernista, seja nacionalmente ou internacionalmente. Aqui, ele 

adota como ponto de partida a Semana de Arte Moderna de 1922, em São Paulo, depois 

segue enumerando as adesões ocorridas em Recife, Belém e Natal. (AZEVEDO, 1984.). 

Descrevendo o movimento de 1922, ele aponta Graça Aranha como chefe do movimento 

renovador no Brasil, haja vista que ele, segundo Inojosa, teria sido o responsável por trazer 

da França, os moldes do modernismo e seus principais enunciados. Os principais nomes do 

movimento e seus trabalhos de maior relevância são colocados na íntegra (os menores, 

evidentemente) ou parcialmente na carta, para que fossem tomados como exemplos com 

efeito ilustrativo. Assim, transcreve, de Mário de Andrade, o poema “O rebanho”. De 

Sérgio Milliet, dois poemas de Oeil-de-boef, e trechos de “A frauta que eu perdi”, de 

Guilherme de Almeida. Além de cinco poemas de Ronald de Carvalho. Há ainda trechos 

que Inojosa procura teorizar sobre o que seja modernismo e os pressupostos artísticos a ele 

vinculados, chegando à seguinte conclusão: “‘arte-desinteresse: liberdade: relatividade’, 

em que, até do ponto de vista formal, está presente a influência do ‘Prefácio 

interessantíssimo’” (AZEVEDO, 1984, p. 59), de Paulicéia Desvairada, de Mário de 

Andrade.  

Tratando dos avanços do movimento vanguardista em Pernambuco e suas 

vicissitudes, Joaquim Inojosa não se esquece de reiterar suas afirmações acerca do ocorrido 

no evento comemorativo da passagem de Paulo Torres em Recife, voltando a vilipendiar os 

“passadistas oportunistas” que quase estragaram a festa. 

 

As informações sobre Pernambuco giram em torno das primeiras adesões, 

especialmente Austro-Costa, [...] Mas, uma das preocupações 

fundamentais, quando trata de Pernambuco, é atacar, com virulência, os 

adversários, particularmente Oscar Brandão, ‘mau poeta’, e João Barreto 

de Meneses, um talento mal orientado. (AZEVEDO, 1984, p. 59). 

 

O revide na imprensa é inevitável. Oscar Brandão e João Barreto vão A rua se 

defender das acusações e também atacar Inojosa e Austro-Costa. O periódico é o quartel 

general dos conservadores pernambucanos. De lá, Brandão diz que Inojosa é “cheio de 

nada e oco de tudo”, rebatendo o “atestado de burro” que o embaixador do modernismo lhe 
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teria posto na carta. Já João Barreto chega aos insultos pessoais e até ameaças, 

aconselhando Inojosa a queimar sua plaquete. (AZEVEDO, 1984). Austro-Costa por sua 

vez, troca insultos com Esdras-Farias de Rua Nova, mas o alvo preferido continua sendo 

Oscar Brandão que “bem merece que se lhe dê um diploma de burro, que ele afirma ter-lhe 

passado Inojosa. Mas, de burro, só? Não! De burro e de mais alguma coisa...” (AUSTRO-

COSTA, 1924, apud AZEVEDO, 1984, p. 64).  

Inojosa comete alguns erros que lhe são caros, pois são bastante explorados por 

seus adversários. Na carta ele situa a primeira publicação parnasiana, a coleção Le 

Parnasse Comtemporain, no século XVIII, quando na verdade fora no século XIX. Além 

de suprimir a conjunção “e” nos nomes Apollinaire e Cendrars, como se fossem apenas um 

poeta. “Oscar Brandão, a propósito do primeiro engano, atribui o erro à 'incultura e 

pedanteria do escritor', e quanto ao segundo assevera ser 'mais uma prova da ignorância do 

autor de A arte moderna'”. (AZEVEDO, 1984, p. 26).  

As críticas vêm também de seus pares, mas de forma mais branda, e em tom 

construtivo, sempre sendo precedida de algum elogio à coragem, disposição e iniciativa do 

autor. De uma maneira geral, todas essas “críticas amigas” são em relação ao que Inojosa 

considera como moderno ou não moderno. Assim, em carta, José Américo de Almeida diz 

que o autor do manifesto “dá mostra de encantos da poesia liberta das convenções 

asfixiantes, mas também cita como modelo prosa ruim com pretensões a verso. Não duvido 

de sua penetração crítica, mas tenho que prefere a lata nova ao ouro velho.” (ALMEIDA, 

1924, apud AZEVEDO, 1984, p. 60). Mário de Andrade também acusa o recebimento da 

plaquete, e também aponta, em carta, para a falta de discernimento entre o que é ou não 

modernista. “Nessa confusão, você mesmo caiu enumerando no seu opúsculo gente 

passadista mais prejudicial que um parnasiano.” (MÁRIO DE ANDRADE, 1924, apud 

AZEVEDO, 1984, p. 60). Oswald de Andrade também dá sua opinião, dizendo em carta 

que “seu livro tem falta de informação. Mas é o melhor esforço que conheço no norte do 

país.” (OSWALD DE ANDRADE, 1924 apud AZEVEDO, 1984, p. 61). Já Câmara 

Cascudo, que congratula Inojosa pelo escândalo, diz que discorda da posição privilegiada 

dada pelo mesmo a Graça Aranha, e afirma: “Eu de mim discordo com a prioridade do 

Graça no movimento. Os paulistas tinham feito a Semana de Arte Moderna. Havia a 

Paulicéia do Mário... O Graça tornou o movimento coletivo. Não acha V.?” (CASCUDO, 

1925, apud AZEVEDO, 1984, p. 61).   
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Agora Prudente de Moraes Neto, que elogia a coragem de Inojosa, e diz que é um 

“louvável esforço com que ele procura fazer Pernambuco acompanhar a evolução 

intelectual do Rio e de São Paulo”, aponta o  

 

atraso em que se encontra Pernambuco, e também Inojosa, em relação ao 

modernismo. No Sul já se ultrapassara a primeira fase do movimento, 

marcada por cacoetes e esquisitices que valorizavam o novo pelo novo, 

numa sequela das propostas futuristas. Essa concepção é que Inojosa 

apreendeu em 1922 em São Paulo e conta em Pernambuco, revelando 

uma visão maniqueísta, em que o passado é mau e o novo é bom, ou, nas 

palavras de Prudente, “basta não ser tradicional para ser ótimo”. 

(AZEVEDO, 1984, p. 61). 
 

Mesmo com essas críticas, a importância desse documento é evidente se 

consideramos a ressonância que ele tomou, dentro da imprensa brasileira, e também fora 

do país, sendo traduzida para o espanhol, na Argentina, levada também a Portugal, onde 

recebeu comentários em alguns jornais, e chegando também à França
43

. O crítico Wilson 

Martins nos dá sua opinião sobre a Arte moderna de Inojosa, e chega a considerá-la como 

“um dos mais indiscutíveis clássicos na história do modernismo,” colocando-a lado a lado 

com obras fundamentais como “O espírito moderno” de Graça Aranha, e “A escrava que 

não é Isaura”, de Mário de Andrade. (AZEVEDO, 1984.) Independentemente dos 

escorregões que Inojosa comete na carta manifesto, o que vale frisar é que a mesma 

conseguiu colocar de vez o modernismo nas pautas de discussões, chamando a atenção 

para a propaganda do movimento, provocando tomadas de posições, e avivando os ânimos 

dos que desejavam que os valores tradicionais permanecessem inabaláveis dentro do 

microcosmo em que estavam inseridos.  

É importante destacar aqui a participação de Gilberto Freyre nesse acalorado 

debate, pois, nesse momento, as críticas ainda são aleatórias, difusas e desordenadas, e 

quem aparece para sistematizá-las é Gilberto Freyre, recém-chegado dos Estados Unidos, 

com uma breve passagem pela Europa. A partir desse momento é que a reação contra esse 

corpo estranho, o modernismo, torna-se orgânico dentro dos centros conservadores de 

Pernambuco, consubstanciando-se em movimento não mais meramente “antimodernista”, e 

                                                           
43

Sobre essas informações, Azevedo informa em nota que as retirou do livro de Inojosa: O movimento 

modernista em Pernambuco. E sobre a divulgação internacional da carta, reitera: “diga-se ainda que a carta 

chega à Argentina, onde foi traduzida por Bráulio Sanchez-Saes, chega a Portugal, onde recebe comentários 

em vários jornais, e também à França, tendo Manuel Gahisto dela se ocupado na Revue de l´Amérique Latine. 

(AZEVEDO, 1984, p. 65)  
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sim, em movimento regionalista, stricto sensu, pois além de criticar, aponta uma 

alternativa a ser implantada. 

 

 

2.3 – Tradicional-regionalismo de Gilberto Freyre e a formação de seu séquito     

 

Este é o cenário que Gilberto encontra ao retornar ao Recife em março de 1923. 

Sendo já figura conhecida de muitos (e mal vista por boa fração destes), como vimos, em 

suas primeiras ações Gilberto Freyre já causa burburinho, tornando-se personagem 

discutido e criticado, muito por sua aparência e atitude arrogante, que muitos não 

entendiam bem, pois em seus primeiros passeios pela cidade, saía usando um monóculo 

“que lhe acentuava o ar pedante, um ‘derby Hat, roupas e meias inglesas e americanas”. 

(AZEVEDO, 1984, p. 125).  Mas o que vale salientar é que essas ações, se conseguem 

angariar críticas, muitas vezes pesadas, devido a essa aparente arrogância de Freyre, 

consegue também adeptos e seguidores, pois “é essa mesma figura aristocrática que 

passeia pelos becos e vielas do Recife antigo, procurando ver e valorizar casa velhas, 

sobrados, portões, janelas, igrejas, conventos, lamentando o desprezo a que tudo está 

relegado.” (AZEVEDO, 1984, p. 125). 

Em artigo publicado em A pilhéria, o jornalista Arnaldo Lopes descreve essas 

peregrinações históricas de Gilberto Freyre em Recife e suas consequências, pois foi com 

elas que o sociólogo começa o movimento tradicional-regionalista, ao mesmo tempo em 

que reúne em torno de si os primeiros seguidores de peso nessa empreitada que lidera. 

Armando Lopes, sem suprimir o tom irônico, escreve que Freyre ao visitar Recife e Olinda 

antigos “deu logo por falta das gameleiras. Indignou-se com a derrubada dos arcos da 

Conceição e Santo Antônio. Vociferou contra a largura das avenidas, ruas, sem árvores, 

escancaradas. E quase perdia a cabeça quando soube da destruição da Sé de Olinda”. 

Sendo que a essas alturas “os primeiros adeptos foram chegando. E um movimento 

conservador foi se gerando, aumentando gradativamente, simpático, acolhedor.” (LOPES, 

1925, apud, AZEVEDO, 1984, p. 126). 

Mas o trecho mais importante para nós é o que se segue, pois com ele podemos 

perceber como Freyre conduz sua campanha e como seu trato com a cultura local e com 
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seus seguidores vão dando forma e corpo orgânico ao movimento regionalista
44

 em 

Pernambuco, em contraponto à penetração que o modernismo impõe sobre a região, pondo 

em crise o modelo rural e conservador da aristocracia açucareira pernambucana. Senão 

vejamos: 

 

E a campanha prosseguira. Fatos e documentos que nós 

desconhecemos foram aparecendo de repente. Lugares até o presente 

esquecidos, abandonados, tiveram o seu ressurgimento. Tudo foi 

esmerilhado. Até a cozinha antiga das nossas bisavós em cena. De 

entusiasmo em entusiasmo o movimento tradicional se alastrou, criando 

partidários extremados, adeptos, convencidos. E daí nasceu o Centro 

Regionalista do Nordeste Brasileiro, sociedade de valor, pioneira audaz 

nos nossos costumes e tradições. (LOPES, 1925, apud, AZEVEDO, 

1984, p. 126). 

 

 

Como consequência, as críticas se acentuam, muito mais ligadas ao fato de Freyre 

comentar constantemente o que vira e ouvira nos Estados Unidos e Europa, além de fazer 

citações em inglês, que não traduz, sendo acusado de pedante, do que às suas posições 

tradicionalistas.  O próprio Freyre reconhece o pedantismo que lhe empregaram, mas se 

defende ao dizer, em artigo intitulado “Yeats” (sobre o poeta irlandês que conhece em 

Baylor, William Butler Yeats), após fazer uma citação em inglês e novamente não traduzir, 

que: “sinto não saber passar isso ao português. Aliás, o pedantismo de citar em inglês, 

aprendi-o com o Visconde de Santo Tirso
45

.” (FREYRE, 1923, apud AZEVEDO, 1984, p. 

126). Em ocasião já mencionada, em que recebe homenagem no Colégio em que 

completara os primeiros estudos, também cita em inglês um pequeno discurso sobre 

coragem, que outra vez não traduz, e esclarece: “eu quisera que um de vós, com o dom da 

tradução, vertesse à nossa língua, da inglesa, o discurso sobre coragem, de I. M. Barrie, na 

Universidade de St. Andrews.” (FREYRE, 1923, apud AZEVEDO, 1984, p.126).   

                                                           
44

 Em 1929, é publicado por Antônio Ricardo (possivelmente o artigo tenha sido escrito pelo próprio Gilberto 

Freyre) um artigo onde ele trata do mesmo tema, ou seja, as mudanças ocorridas e a falta de interesse geral 

pela tradição, fazendo referência ao período pós-congresso regionalista (1926) ao dizer que “há uns três anos, 

isso de tradição, isso de respeito a lugares históricos ou poeticamente ligados à vida e ao desenvolvimento da 

cidade, era assunto que apenas preocupava quatro ou cinco. A grande massa de opinião – e referimo-nos à 

opinião culta – tomada de um entusiasmo exagerado e místico pelo Progresso com P maiúsculo, entusiasmo 

que transformou até igrejas veneradas pela sua simplicidade e pelo seu caráter em góticos de confeitaria 

copiados de fitas de cinema, a grande massa de opinião culta, dizíamos, ostentava, não diremos propriamente 

desdém, porém uma elegante indiferença por esses assuntos.” (RICARDO, 13 jun. 1929) 

   
45

Diplomata português da primeira metade do século XX ou segunda metade do século XIX. (Título 

nobiliárquico que passou por 4 gerações de diplomatas portugueses. Não sabemos ao certo qual “Visconde” 

Freyre está se referindo, mas acreditamos ser o 3º, João Ferreira Pinto Cirilo Machado, nascido em 1900).   
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Ironicamente, Joaquim Inojosa sai em defesa de Freyre, no que tange a essas 

críticas à sua personalidade, e escreve, num artigo de 21 de julho de 1923 pelo periódico O 

Fogo, que Gilberto Freyre está “deslocado neste meio que o critica, porque poucos que, 

como ele, estudem tanto e sejam dotados de cultura moderna e sólida.” (INOJOSA, 1923, 

apud AZEVEDO, 1984, p. 127). Austro-Costa, por sua vez, não perdoa Freyre nem Lins 

do Rego, a essa altura amigo e seguidor dele, e ironiza o fato do antropólogo 

pernambucano usar em seus artigos, em vez de títulos, números romanos, bem como a 

pretensa submissão do escritor ao organizador do regionalismo em Pernambuco. Assim, 

escreve em 8 de setembro em A Pilhéria, a sátira “Ao Freyre com Ypsilon”, a saber: 

 

Ao Freyre com Ypsilon 

Ó sr. Gilberto Freyre, 

por quanto me vende o alqueire 

de empáfia e de ilustração? 

No Diário de Pernambuco 

você acaba maluco 

com tanta numeração... 

 

Se você, gingando, passa 

da irônica populaça 

por entre o sorriso anônimo 

o Lins também sai gingando 

entre dentes exclamando 

- Mestre! Meu mestre e pseudônimo!  

 

A crítica de Austro-Costa a José Lins do Rego não é de todo sem fundamento. O 

escritor deslumbra-se com as atitudes, comportamento e a “inteligência” de Freyre, assim 

que o conhece em 1923. Lins do Rego relata como foi a experiência de conhecer Gilberto 

Freyre em “Notas sobre Gilberto Freyre” que realiza na obra Região e Tradição de autoria 

do historiador pernambucano. Citaremos as partes mais significativas para nosso intento, 

que são: 

 

Conheci Gilberto Freyre em 1923. Foi numa tarde de Recife, do 

nosso querido Recife, que nos encontramos, e de lá para cá, a minha vida 

foi outra, foram outras as minhas preocupações, outros os meus planos, as 

minhas leituras, os meus entusiasmos. […] Para mim tivera começo 

naquela tarde de nosso encontro a minha existência literária. […] 

Começou uma vida a agir sobre a outra com tamanha intensidade, com tal 

força de compreensão, que eu me vi sem saber dissolvido, sem 

personalidade, tudo pensado por ele, tudo resolvendo, tudo construindo 

como ele fazia. Caí na imitação, no quase pastiche. (LINS DO REGO, 

1941, apud AZEVEDO, 1984, p.128). 
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Percebe-se mais uma vez o quanto a influência de Freyre fora fulcral no 

desenvolvimento do pensamento intelectual em Pernambuco, pelo menos no que toca ao 

(re)descobrimento da tradição como elemento importante na inserção da região nordeste no 

contexto cultural do restante do país. O próprio José Lins do Rego reafirma essa influência 

de Gilberto Freyre em outros intelectuais, sendo importante lembrar que seu pensamento, 

mesmo tendo forte conotação conservadora e tradicionalista, não é considerado, nem por 

seus adversários, como passadistas, nos termos convencionais divulgados. Assim, 

comentando o poema “Catimbó”, de Ascenso Ferreira, antigo representante da poesia 

parnasiana no Nordeste, e citando outros intelectuais, Lins do Rego elucida:  

 
 

O poeta Ascenso, como eu, Aníbal Fernandes, Odilon Nestor e outros 

devemos a Gilberto o que não é possível imaginar. Ascenso Ferreira deve 

sua boa poesia de hoje. Porque o parnasiano que morreria parnasiano se 

não fosse o Nordeste que Gilberto descobriu. (O Nordeste foi descoberto 

em mil novecentos e tanto por Gilberto Freyre). (LINS DO REGO, 1928, 

apud AZEVEDO, 1984, p. 128).     

 

 

Na realidade, a devoção dos membros do grupo que Freyre lidera é bem maior do 

que se supõe, criando-se um verdadeiro clã em torno do historiador pernambucano. Com a 

maior parte desse grupo Freyre desenvolve verdadeira amizade. As ocupações desses 

membros eram variadas, bem como as origens. Temos então dentre eles jornalistas, 

professores, advogados, promotores públicos, médicos, donos de engenho, políticos, 

artistas, editores, etc. (PALLARES-BURKE, 2005).  

 

Alguns se tornariam figuras de renome nacional e internacional como, 

por exemplo, os romancistas José Lins do Rego e José Américo de 

Almeida, o poeta Manuel Bandeira e o pintor Cícero Dias. Já outros 

como Adhemar Vidal, Álvaro Dias, Aníbal Fernandes, Antiógenes 

Chaves, Julio Bello, Jose Tasso, Luis Cedro, Luis Jardim, Odilon Nestor, 

Olívio Montenegro, Sylvio Rabello, Ulysses Pernambucano tiveram uma 

importância mais pontual e hoje são pouco lembrados. (2005, p. 170).   

 

 

A razão para esta arregimentação em torno de Freyre se dava principalmente 

porque para tais membros a figura intelectualmente imponente de Gilberto era para eles a 

figura de quem conseguira articular as ideias que, de certo modo e mais ou menos 

desarticuladamente, já possuíam, visto que Freyre já há tempos estava familiarizado com 
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as tendências e ideias novas adquiridas na Europa e nos Estados Unidos, e que lhe davam 

arcabouço interpretativo para compreender os pontos de cruzamento entre culturas locais e 

metropolitanas, sendo que dessa forma, Freyre “viria a ocupar a ambígua posição de 

guardião da cultura brasileira e repórter e interprete de práticas e ideias estrangeiras.” 

(PALLARES-BURKE, 2005, p.173). Desta maneira, para Maria Lúcia Pallares, “a 

correspondência entre Freyre e seus amigos deixa entrever que suas recomendações de 

leitura eram tidas como leis, e que foi por meio dele que certos autores, poetas e artistas 

foram introduzidos e divulgados no Brasil. (2005, p. 177). 

A devoção dos integrantes do círculo social freyriano por vezes beirava a 

passionalidade. O mais efusivo, como já vimos, era José Lins do Rego. Era muito comum 

no tratamento para com Freyre serem usadas frases de efeito tais quais “você é minha 

razão de viver” ou “cada dia que passa mais eu sinto que não poderei viver longe de você”. 

Não obstante, tais demonstrações de carinho não eram de exclusividade apenas de Lins do 

Rego. Todos, recorrentemente, o chamavam por “mestre”, “querido”, “leader”, assim, 

todos eles “manifestavam abertamente seu afeto, admiração, dependência intelectual e 

afetiva, e até mesmo ciúmes.” (PALLARES-BURKE, 2005, p. 174). A admiração parece 

ter sido tão acintosa que Maria Lúcia Pallares diz que a quantidade e a expressividade da 

afeição de cartas e dedicatórias de Freyre aos amigos “muitas vezes eram comparadas entre 

eles, ao que se seguiam lamúrias que deviam muito envaidecer o missivista, pois como 

chegou a lhe dizer um dos queixosos: ‘só se queixa quem ama’”. (2005, p. 174). Outro 

exemplo de tal admiração que salta aos olhos acontece quando Manuel Bandeira, ao 

receber em carta
46

 um poema do amigo sociólogo, diz que ficou mais feliz com o 

“querido” que recebe na dedicatória, pois ao comparar a carta com outro amigo em comum 

que também recebe uma, percebe que ele obtém de Gilberto apenas um “meu caro”.  

Mas o carinho pelo mestre do grupo não se limitava apenas a quase bajulações, se 

davam também por meio de ações, tarefas e favores. Assim, realizavam 

 

Levantamento de material para seu trabalho; organização de visitas a 

engenhos, conventos, casas-grandes; busca e encomenda de livros, 

correção de provas de texto; interferência junto a editoras, jornais e 

políticos; e, mais tarde, até mesmo a supervisão da reforma da casa de 

                                                           
46

 A carta é de quatro de junho de 1927 e o trecho que se refere às dedicatórias é: “A este (Dôdô) fiz a nuance 

das dedicatórias, - sem falar na minha. Quando ele estava todo fagueiro por ter ganhado o ‘Caro’, eu mostrei 

que meu pedaço era maior porque era ‘querido’. Ficou Safado. Disse que não aceitava o ‘caro’, que também 

queria o ‘querido’. Que eu ganhei o ‘querido’ porque fui a Pernambuco, mas que ele também havia de ir ao 

Recife.” (BANDEIRA, 1927, 2008, p. 28)    
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Apipucos foram algumas das atividades para as quais Freyre teve apoio 

constante e fiel de membros de seu grupo. Até mesmo sua primeira 

viagem ao sertão foi organizada pelos dois amigos Josés, Lins do Rego e 

Américo de Almeida, em 1924/1925. Em momentos difíceis como o da 

doença e internamento de sua mãe no Rio, os amigos também assumiam 

o papel de família e cotizavam-se para fazer companhia a D. 

Francisquinha na Casa de Saúde São Sebastião e enviar notícias e consolo 

ao filho ausente. (PALLARES-BURKE, 2005, p. 176).   

 

 

 

Isto posto, vejamos como se deu a intervenção de Gilberto no cotidiano pernambucano 

“assolado” pelo avanço econômico, cultural e político do modernismo.  

O veículo utilizado por Gilberto Freyre para divulgar, e, constantemente reiterar 

suas propostas, angariando muitas vezes através dele novos adeptos de suma importância 

para a promoção do movimento tradicionalista, foi, principalmente, como já dito, o Diário 

de Pernambuco, materializado na série, também mencionada, “Artigos numerados,” 

(embora Gilberto Freyre escrevesse dezenas de outros artigos de maneira avulsa) que 

durou quase dois anos, de 22 de abril de 1923 a 15 de março de 1925, totalizando exatos 

cem artigos
47

. Nela, Gilberto Freyre defende, por exemplo, os “valores da arquitetura 

tradicional, da fisionomia tradicional de Recife, o que corresponde à defesa dos 

monumentos históricos, do patrimônio artístico em geral”, afirma ainda que “o que do 

Brasil antigo resta de pé, o está por milagre” (AZEVEDO, 1984, p. 130), e preconiza, no 

artigo de número 34, de 09 de dezembro de 1923, como fundamental para o país “uma 

campanha que nos eduque no gosto da antiguidade. No gosto do nosso passado. Da nossa 

tradição.” (FREYRE, 1923, 1979, p. 342). E, no mesmo artigo, diz ser uns dos únicos 

“novos” a bradar contra os despautérios e desmandos dos que querem a renovação 

“irresponsabilíssima” da arquitetura tradicional de Pernambuco, pois, 

                                                           
47

 Destes 100 artigos o que se nota é uma maior amplitude de temas abordados em comparação com a série 

“Da outra América”. Aqui Freyre fala sobre a má caligrafia dos estudantes, da falta de educação nos bondes 

de Recife, do novo corte de cabelo das mulheres, das suas impressões sobre o analfabetismo, que considera 

melhor que a” meia cultura”, a influência da música no comportamento dos homens e animais, da 

importância dos inimigos na vida do homem, da função social do “moleque”, da influência das cores no 

pensar humano e até das inconveniências de certas necessidades fisiológicas! Mas mesmo neste enorme mix 

de ideias e temas abordados, conseguimos perceber o retorno frequente de certos temas, o que nos permite 

colocá-los dentro de dois conjuntos principais: o primeiro seria a crítica artística (nos “artigos numerados” há 

um amadurecimento do espectro artístico de Gilberto, porque, diferente da série anterior, ele analisa e critica 

além de livros e artigos, teatro e pintura) que ocupa 17 artigos. O segundo tema é o regionalismo em si. São 

crônicas que buscam valorizar o regional, a tradição, e, para isso, ele escreve sobre costumes antigos, 

gastronomia colonial, critica a moderna concepção arquitetônica de casas e/ou prédios públicos, e fala sobre 

a necessidade de se valorizar a cultura local como um todo, etc. Assim, escreve 22 artigos tendo esse tema 

como cerne de sua escrita, portanto, dos 100 artigos que escreve, 37 versam exclusivamente apenas sobre 

esses dois assuntos.      
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[...] quando em Olinda furou-se, roeu-se, esfuracou-se, dilapidou-se de 

azulejos a antiga Sé, para lhe dar o falso arrojo catedralesco de agora […] 

quem protestou foi um simples rapaz sem fraque em quem logo se 

descobriram insolências de garoto. Somos garotos insolentes todos os de 

pouco mais de vinte e de menos de trinta anos quando pegamos em delito 

de estupidez os de mais de trinta. (FREYRE, 1923, 1979, 342). 

 
 

Freyre acredita serem os mais jovens o público alvo para uma campanha de culto 

ao passado, pois eles são os que possuem o espírito mais aberto para a compreensão de que 

o passado é vital para a manutenção de uma cultura mais rica, e que o “novo” não surge de 

uma hora para outra, sendo que sua inspiração muitas vezes vem do próprio passado, e 

afirma:  

 

Entre nós, impõe-se, como disse, uma campanha que nos habilite a 

contrariar um pouco a atual volúpia da novidade. Entre os meninos de 

escola, entre os rapazes de faculdade, entre os mais moços, que são os 

mais plásticos, deveria estabelecer-se um Dia do Passado. Ou da 

Tradição. Um dia em que nos recolhêssemos misticamente ao Brasil 

brasileiro dos nossos avós; e falássemos deles. Um dia de romagem aos 

edifícios velhos: tantos deles cheios de boas inspirações para bons 

edifícios modernos. […] O instinto de criação alimenta-se do passado; só 

o de aquisição prescinde dele. Mas uma estética ou uma ordem política 

adquirida é apenas um empréstimo a 90%; não identifica um tipo 

nacional de cultura. Não representa nenhum esforço próprio, íntimo, 

interior, heurético. Não representa nenhuma energia criadora. Daí o ainda 

feder a goma arábica nosso regime político de 89; e o ridículo do atual 

“futurismo” dum grupo de rapazes em São Paulo. (FREYRE, 1923, 1979, 

p. 343). 

 

 

E a preocupação com a descaracterização dos prédios antigos de Pernambuco lhe 

parece ser assunto recorrente. No artigo “60”, Freyre continua a mencionar o que foi feito 

para modernizar o que não poderia nem deveria ser modernizado. Começa citando parte de 

uma circular que Dom Sebastião Leme escrevera, em que o arcebispo diz que “já não é 

sem tempo que devemos reagir contra a onda invasora da meia cultura de uma geração 

avariada pelo utilitarismo e vida leviana dos nossos dias.” (LEME, apud FREYRE, 1979, 

p. 36), dizendo concordar plenamente com Dom Leme, menciona que “vem exatamente 

vibrar a tecla que eu tenho o dedo a doer de tanto ferir: o barato cosmopolitismo em que 

entre nós se vai dissolvendo o espírito nacional.” (FREYRE, [1924], 1979, p. 37). 

Continua por descrever as igrejas que foram “depredadas” por um controverso gosto pelo 

novo que vem de fora. “Estamos a virar – enfatiza Freyre – verdadeira bola de cera, cuja 
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plástica diariamente se altera à influência das fitas de cinema, das modas americanas e da 

literatura francesa.” (FREYRE, 1924). Responsabiliza essas “reformas” que transformaram 

a Sé de Olinda, a matriz da Casa Forte e o Palácio do Arcebispo, a uma “volúpia de 

modernidade ou de modernice” e a uma “fase horrível de furor neófilo.” (FREYRE, 

[1924], 1979, p. 37). 

Mas não só da arquitetura e paisagismo se preocupa Gilberto Freyre nessa defesa 

da tradição que se ocupa nos “artigos numerados”. A gastronomia nordestina e/ou 

brasileira também é assunto discutido. Em artigo publicado no Diário de Pernambuco de 

10 de fevereiro de 1924, Freyre diz que “é tempo de se agitar no Brasil uma campanha pela 

arte de bem comer”, pois para ele, “nosso paladar vai-se tristemente desnacionalizando. 

Das nossas mesas vão desaparecendo os pratos mais característicos: as bacalhoadas de 

coco, as feijoadas, os pirões, os mocotós, as buchadas,” ainda mais porque para o 

antropólogo pernambucano, “há perigo num paladar desnacionalizado. O paladar é talvez o 

último reduto do espírito nacional; quando ele se desnacionaliza está desnacionalizado 

tudo o mais.” (FREYRE, [1924], 1979, p. 366-367). 

Porém, o mais interessante nesse artigo (número 43) é a apreensão que se faz do 

conservadorismo de Freyre e sua idealização acerca do período imperial brasileiro. Ao 

citar o seu gosto pela culinária tradicional, do “tempo de nossas avós,” nos dizeres de 

Freyre, ele deixa claro sua preferência não só pela comida, mais também pela vida social, e 

pela vida política do Império. Claro que essa preferência está ligada ao fato de Freyre 

desejar que esse tempo em que os senhores de engenho exerciam o patriarcalismo mais 

notório retorne em suas facetas mais gerais, sendo, claro, atualizadas para o contexto 

histórico e político do Brasil de então, afastando assim o perigo que representa para essa 

oligarquia rural a entrada de Pernambuco na rota da incipiente industrialização que 

acontece no país, advinda do Sul. Desta maneira, vejamos como Gilberto Freyre explicita 

sua opinião e como ele tem consciência dela, prevendo que alguns poderiam acusá-lo de 

exagero: 

 

 
O Segundo Reinado foi, no Brasil, a idade de ouro da culinária. 

Chegamos a possuir uma grande cozinha. E pelos lares patriarcais, nas 

cidades e nos engenhos, pretalhonas imensas contribuíam, detrás dos 

fornos e fogões com seus guisados e os seus doces, para a elevada vida 

social e política da época mais honrosa da nossa história. […] De modo 

que a idade de ouro da nossa vida social e da nossa política coincide com 

a idade de ouro da nossa cozinha. Exagero eu, ou digo despropósito, 
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atribuindo um tanto às excelências da cozinha o esplendor da política e o 

encanto da vida social daquela época? Creio que não. (FREYRE, [1924], 

1979, p. 367).  
 

 

Em alguns desses artigos podemos perceber como seu conservadorismo beira ao 

reacionarismo. Tanto que Gilberto Freyre chega a defender, no artigo número “3”, que o 

analfabetismo tem lá suas vantagens, considerando-o útil porque exerce o papel de agente 

garantidor da manutenção do pensamento conservadorista na sociedade. “Aliás, neste 

respeito, representam os analfabetos papel muito nobre, como elemento saudavelmente 

conservador. Principalmente entre povos cuja neofilia chega a ser, como entre nós, 

neurose,” afinal, esta “gente que cuida das vacas e colhe dos vinhedos e faz azeite e vende 

peixe e, cantando, trabalha ditosamente alheia às teorias anticlericais e antidinásticas e ao 

falatório bolchevista.” (FREYRE, [1923], 1979, p. 253-255).  

Todas essas teorizações vão compondo e formando organicamente o conceito que 

Gilberto Freyre se apropria e metamorfoseia, ou seja, o regionalismo, criando algo 

particular para propor uma alternativa ao transformismo institucional que a entrada do 

modernismo no Nordeste vai forjando. Assim, teoriza sobre o que seja o bom ou mau 

regionalismo, em artigo de outubro de 1924. Para Freyre, o “bom regionalismo” é aquele 

“cuja ânsia é a defesa das tradições e dos valores locais, contra o furor imitativo,” pois para 

ele a estandardização cultural é um grande erro que deve ser evitado. “Não sonhemos um 

Brasil uniforme, monótono, pesado, indistinto, nulificado, entregue à ditadura de um centro 

regulador de ideias.” (FREYRE, [1924] apud AZEVEDO, 1984, p. 218-220). Ao passo 

que o mau regionalismo seria “o separatismo; que consiste na imposição dos interesses 

locais sobre os gerais. Este mau regionalismo já se tem feito sentir na política e na 

economia brasileira, com os mais lamentáveis efeitos.” ([1924] apud AZEVEDO, 1984, p. 

218-220). 

Assim, um ano depois, em outro artigo, discutindo e elogiando o regionalismo em 

Minas Gerais, Freyre fala do esforço de jovens mineiros que querem, por meio da fundação 

de um periódico (A Revista), elevar a cultura local através de um regionalismo saudável, 

sendo todos eles desejosos para que haja no Estado a eclosão de “uma Minas mineira, que 

se desenvolva dentro do espírito do seu passado, contribuindo com a sua forte 

originalidade local para riqueza do conjunto brasileiro; para a harmonia do todo 

brasileiro.” Comparando-os com o mesmo propósito que realiza em Pernambuco, diz que 

“querem uma Minas vivamente caracterizada na sua vida, como nós queremos um 
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Nordeste capaz de resistir à estandardização.” (FREYRE, [1925], 1979, p. 216-217). E 

conclui teorizando:  

 

 
[...] o que eles sentem na tradição mineira, em particular, como na 

brasileira, em geral, é o que os chamados ‘neotradicionalistas’ sentimos 

na tradição nordestina: uma força viva e plástica a ser desenvolvida em 

valores novos, atuais, ativos – nunca um peso morto a ser tristonhamente 

arrastado pela vida. ([1925], 1979, p. 216-217). 

 

 

As teorizações feitas por Freyre nesse momento estão muito próximas do 

contorno final que elas terão em 1926, data do 1º Congresso Regionalista do Nordeste, 

onde se consubstanciaram os pontos gerais do regionalismo proposto para o Nordeste 

como um todo. Mas antes, um ano aproximadamente, Gilberto Freyre tem alguns 

postulados formulados que se tornariam recorrentes, pois estariam também expostos no 

primeiro, e único, diga-se de passagem, Congresso Regionalista, que ajudou a organizar e 

coordenar. Assim, temos o lançamento do Livro do Nordeste, onde estão contidos esses 

postulados.   

 

 

2.4 – Reação instrumentalizada: Livro do Nordeste, Centro Regionalista e o Primeiro 

Congresso Regionalista do Nordeste 

 

 

Gilberto Freyre em 1925 organiza um livro em comemoração aos cem anos do 

jornal pernambucano Diário de Pernambuco. Nesse trabalho ele reúne vários artigos que, 

segundo ele, representam bem a história não só do “Diário”, como também de 

Pernambuco, quiçá do Nordeste. Na apresentação do livro Freyre nos diz claramente a 

intenção do mesmo, pois para ele  

 

[...] constitui este grupo de estudos pequeno esforço de estimativa em 

torno de alguns dos valores mais característicos da região; pequeno 

inquérito às tendências da vida nordestina – a vida de cinco ou seis 

estados cujos destinos se confundem num só e cujas raízes se entrelaçam 

– durante os últimos cem anos; espécie de balanço das nossas perdas e 

ganhos nesse período. (FREYRE, 1925 apud AZEVEDO, 1984). 
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Assim que recebe o convite de Carlos Lira, diretor do jornal na época, em fins de 1923, 

para organizar o livro, Freyre fica bastante animado com a tarefa, isso tanto 

intelectualmente quanto financeiramente, pois passara meses sem ter seu destino em 

Pernambuco assegurado. O trabalho é longo e muito intenso, além de dificultoso, tanto que 

diz a Oliveira Lima que de tanta preocupação com o livro já “reponta nele os primeiros 

cabelos brancos”. Em outra carta diz que, justificando a ausência de cartas por meses, tem 

estado atarefado com o trabalho do livro, “obtendo notas e escrevendo a colaboradores, 

etc., e em tudo isso pouco ajudado e até veladamente hostilizado pela muita gente de mais 

de trinta que odeia os meus vinte e poucos – se o Sr. soubesse tudo, talvez não estranhasse 

a escassez de minhas cartas” ([1924], 2005, p. 189).  

Em outra carta, de abril de 1924, diz as reais intenções que tem com a organização 

desse livro. Chamando-o de “o serviço para a comemoração do ‘Diário’”, fala das suas 

responsabilidades e que essas não eram pequenas. Assim, a seleção que procura fazer de 

colaboradores “resultará provavelmente – certamente, direi mesmo – em novas antipatias 

contra mim ou no aumento das que já existem” ([1924], 2005, p. 186), pois Gilberto tem a 

intenção de “eliminar, o mais possível”, os grandes figurões da vida pública 

pernambucana. Na carta menciona que os pequenos estudos que comporiam o livro 

tratariam do desenvolvimento do ensino, da evolução econômica e política do Estado, além 

de tratar da vida social e cultural da sociedade pernambucana, “estudos limitados ao 

Nordeste e ao século do ‘Diário’ que é aliás quase o primeiro século da Nacionalidade.” 

([1924], 2005, p. 186). Pede a Lima que ele contribua com o livro fazendo o artigo de 

abertura e solicita também que esse o auxiliasse na construção do prestígio do livro por 

meio de menções de pessoas importantes ao seu trabalho. Desta feita, diz: 

 

Ao senhor cabe – e desde já o convido – o artigo inicial: “um 

século de relações internacionais (1825-1925), isto é, um aperçu
48

 das 

relações do Brasil com os países da América e da Europa nestes últimos 

cem anos. Ouso também pedir à sua bondade e ao seu patriotismo 

nordestino este obséquio: o de obter, não sendo isto difícil ou sob 

qualquer aspecto, desagradável, cartas de saudações ao “Diário,” pelo seu 

centenário do Secretário Hughes, do Diretor e do Sub-Diretor da “Pan-

American,” do diretor do Washington Post e do Reitor da Universidade 

Católica, será possível? 

Escreverei ao dr. Hélio Lobo para obter cartas do Diretor do New 

York Times, do Presidente de Columbia e do Presidente de Harvard. 

Estimaria também que o senhor pudesse obter cartas congratulatórias dos 

                                                           
48

 Aperçu: balanço, visão geral. 
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diretores de La Prensa e La Nación, de Buenos Aires – claro que sendo 

isto conforme os seus hábitos e disposições. (FREYRE, [1924], 2005, p. 

186).   

 

 

Também para Antônio Dimas, o que primeiro chama atenção é a capacidade de 

Freyre em recrutar em torno de si um espectro significativo de intelectuais na causa de uma 

reabilitação cultural do Nordeste. Pois como obra coletiva, o livro consegue “arrancar das 

obrigações quotidianas em que se viam enredados esses colaboradores, que exerciam a 

política, o jornalismo, o magistério superior, a advocacia, a engenharia, a medicina ou a 

alta administração do Estado já demonstra habilidade e capacidade de liderança 

intelectual”, mas à frente Dimas é enfático: “afinal, havia razão para um suposto temor se 

nos lembrarmos de que parte significativa desses homens já tinha seu prestígio profissional 

e pessoal consolidado” (DIMAS, 2004, p. 8), ou seja, conseguir reunir profissionais já 

renomados, muitos deles com diferença etária de vinte e trinta anos, em torno de um 

projeto ousado, demonstra uma habilidade e a segurança intelectual precoce. 

Com o total de 264 páginas de texto, inclusive 72 de anúncios, 34 artigos (sendo 

três de autoria de Freyre), o Livro do Nordeste constituiu um marco dos mais brilhantes da 

solenidade
49

 do centenário do Diário de Pernambuco. Apresentando-se em formato 41 cm 

x 28 cm, com capa, numerosos desenhos internos e vinhetas com autoria de Manuel 

Bandeira, além da reprodução de desenhos e litogravuras de grandes nomes do século XIX, 

como L. Schlappriz e F. H. Carls, e de Franz Post, do século XVII (NASCIMENTO, 

1967). No entanto, a qualidade do material do livro era sofrível. Segundo o próprio Freyre, 

o papel era quase que papel de embrulho, de tão inferior, e para Edson Nery da Fonseca 

(bibliotecário e uns dos fundadores da UNB), em artigo de opinião para o Diário 

(04/02/2006), “outro horror da primeira edição foi o número considerável de trechos 

borrados ou apagados que desaconselhariam edições fac-similares.” (2006). 

                                                           
49

As diversas solenidades da comemoração do centenário do Diário foram muitas (inclusive a edição 

comemorativa do próprio jornal, de 07 de setembro de 1925, saiu com incríveis de 60 páginas), e são mais 

bem esboçadas nas palavras do jornalista Luis do Nascimento: “a data do centenário (programa também 

organizado por Gilberto Freyre) foi solenizada com extraordinária pompa, que abalou a vida social do Recife. 

Houve alvorada, missa, recepção, sessão magna na Escola Normal Oficial (atual Instituto de Educação), 

inauguração da placa da Rua Diário de Pernambuco, concerto de banda musical, sarau dançante, fogos de 

bengala, almoço oferecido à imprensa e numerosas cerimônias de iniciativa particular. A Biblioteca Publica 

do Estado, então sob a direção do escritor Umberto Carneiro, inaugurou, no salão principal, uma mostra de 

toda a coleção do Diário e de primeiros números de quase todos os jornais recifenses até então publicados, e 

fez circular, reunindo dez páginas, o "Boletim Bibliográfico — 1825/1925", impresso na Repartição de 

Publicações Oficiais, com emblemas de Pernambuco na capa. A brochura inseriu dados sobre o Diário e fac-

símiles de diversas primeiras páginas.” (1967, p. 149). 

 



89 

 

Mesmo assim, os inúmeros artigos
50

 recolhidos e publicados davam oportunidade 

a Freyre de fazer um trabalho que poderia resvalar num romantismo nacionalista rasteiro, 

em que ficaria no campo da descrição delicada de artesanatos, casarios velhos, detalhes de 

portões e janelas, ou, por outro lado, de uma descrição mais amarga da pobreza dos 

municípios pernambucanos, como também de sua fraca infra-estrutura, por exemplo. Mas 

ao contrário, o Livro do Nordeste, segundo Dimas, logo de início se consubstanciaria em 

cima de um conceito de região. (“Animado foi todo o esforço que representa este livro 

pelo espírito de fraternidade regional; pelo espírito do Nordeste. Era natural que assim 

fosse: muito cedo se identificou o ‘Diário de Pernambuco’ com as aspirações e os 

interesses de toda região, acima dos simples interesses de estado.” [grifo nosso] FREYRE, 

1925 apud AZEVEDO, 1984.). Esse conceito então utilizado na intenção de inventariar a 

produção cultural tradicionalista, que estava em crise e em vias de extinção, diante os 

conceitos velozes da modernização, se valeu como um contraponto para combater tais 

conceitos (modernizadores). “Um conceito de modernização que passa, necessariamente, 

pela devastação da urbs, sôfrega para se livrar da herança arquitetônica passada, que 

atravanca o fluxo livre e desembaraçado de máquinas e velozes”. (DIMAS, 2004, p. 10). 

Gilberto Freyre queria com o projeto, evitar que acontecesse com Recife o que ocorrera 

com o Rio de Janeiro, ou seja, o afrancesamento do traçado urbano.  

                                                           
50

 Todos os 34 artigos e seus respectivos autores são dispostos pelo jornalista Luis do Nascimento da seguinte 

maneira: "Introdução – Diário de Pernambuco”, por Carlos Lira Filho. "Um século de relações 

internacionais" — Manuel de Oliveira Lima. "Um século de relações luso-brasileiras" — Fidelino de 

Figueiredo. "Um século de relações interamericanas" — Francis Butler Simkins. "Coronel Carlos Lira". Duas 

páginas de Barlaeus. "Recife" — Aníbal Fernandes. "Um século de Medicina e Higiene no Nordeste" — 

Otavio de Freitas. "Cem anos de Agricultura e Pecuária no Nordeste" — Samuel Hardman. "Um bispo de 

Olinda" — Luiz Cedro. "As secas do Nordeste (1825/1925)” — Tomaz Pompeu Sobrinho. "Um século de 

vida de estudante em Pernambuco" — Odilon Nestor. "Festas e funções de engenho no Nordeste" — Julio 

Belo. "Os últimos cantadores do Nordeste" — Eloi de Sousa. "A arte da renda no Nordeste" — Leite 

Oiticica. "Vida Social no Nordeste (1825/1925)" — Gilberto Freyre. "O movimento da abolição no 

Nordeste" — Coriolano de Medeiros. "Cem anos de vida econômica em Pernambuco" — Gaspar Peres. "Um 

século de vida musical em Pernambuco" — Euclides Fonseca. "Um século de vida literária em Pernambuco" 

— França Pereira. "Um século de jornalismo em Pernambuco" — Manuel Caetano. "Evocações do Recife" 

(versos) — Manuel Bandeira. "Um poeta pernambucano: Manuel Bandeira" — Joaquim Cardoso. "A pintura 

no Nordeste" — Gilberto Freyre. "Cem anos de teatro em Pernambuco" — Samuel Campelo. "Uma figura 

literária do Nordeste: Nisia Floresta" — H. Castriciano. "Um século de vida paraibana" — Ademar Vidal. 

"Viação férrea no Nordeste" Graciliano Martins. "Velhas janelas do Recife e Olinda". "O fundador do Diário 

de Pernambuco" — Mário Melo. "O Recife em 1925" (quadro de imóveis). "A cultura da cana no Nordeste" 

— Gilberto Freyre. "Alagoas em 1925" — Moreno Brandão. "O Recife em 1923" (População, tipo de 

construção, etc.). "Os municípios de Pernambuco". (1967, p. 146). Aqui fica demonstrada ainda a influência 

intelectual que Freyre estabeleceu nas suas redes de sociabilidades, uma vez que grande parte dos 

colaboradores do livro foi escolhida a dedo pelo jovem pernambucano, sendo seus amigos próximos ou não, 

e até os títulos, bem como os temas, foram rigorosamente atendidos segundo sua vontade. 
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Aliás, essa parece ter sido uma preocupação constante dentre os desejosos da 

continuação do status quo tradicional-regionalista em Pernambuco, e já se manifestava 

antes mesmo da organização proposta por Freyre, sendo, no entanto, fragmentada. Moema 

D’Andrea, que em seu trabalho A Tradição Re (des)coberta disseca o poema de Joaquim 

Cardozo, “Recife morto”, de 1925, observa uma preocupação cabal com o traçado urbano e 

as demolições decorrentes da criação de avenidas largas e retilíneas, advindas desse 

processo modernizador que imprimia sobre Pernambuco seus moldes estéticos, seja na 

literatura, como já abordamos, seja na arquitetura urbana, “que pôs abaixo igrejas e 

monumentos para abrir novas avenidas, vitrines de um processo ambíguo e atabalhoado de 

modernidade.” (D’ANDREA, 2010, p. 32). 

Nesse ínterim, a negação dessa modernidade é vista por Freyre como salvaguarda 

dos valores tradicionais de um passado áureo de Pernambuco (“pode-se dizer que aqui se 

escreveu a sangue o sobrescrito ou o endereço da nacionalidade brasileira.” FREYRE, 

1925 apud AZEVEDO, 1984.), e essas parafernálias modernas destoam e condena a 

extinção o bem cultural que o cultivo da cana pôde proporcionar, sendo que a importação 

dessas matrizes culturais modernizantes era profundamente criticada por Freyre, e a 

materialização desses ideários podemos conferir em trabalhos como “Vida Social no 

Nordeste. Aspectos de um século de transição (1825-1925)”, ensaio contido dentro do 

Livro do Nordeste, que nos esclarece que  

 

O individual foi engolido pelo coletivo. Cem anos depois de 1825, a 

ingenuidade cedeu lugar à automação; despersonalizaram-se as relações 

de trabalho e de produção; a horizontalidade familiar e meio religiosa das 

casas-grandes foi substituída pela verticalidade agressiva e espalhafatosa 

das modernas usinas; o traçado aleatório e, eventualmente curvo, herança 

europeia, dos aglomerados urbanos foi soterrado pela eficiência e 

pragmatismo da linha reta, herança norte-americana. Nessa transformação 

tumultuada, assusta-se o observador, que, antes, era embalado pelo “trote 

doce” das carruagens e agora sente-se ameaçado por mecânicas 

engenhocas barulhentas que rodam, espadanam e roncam, quebrando o 

silêncio e intensificando a mobilidade e o “ciganismo de hoje”. (DIMAS, 

2004, p.11).  

 

 

Uma vez esses processos modernizadores já em curso em Pernambuco, Gilberto 

Freyre propõe “enfatizar aos nativos a necessidade de se afastar das tentações falsamente 

modernizantes e dos empreendimentos que cheiravam a um francesismo tardio ou a um 
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americanismo mal digerido.” (DIMAS, 2004, p.13) E, segundo Antonio Dimas, Gilberto 

Freyre vai além, pois,  

 

[...] mais que um simples projeto estético, o seu era de uma abrangência 

decidida e declaradamente cultural, em que pese a má vontade da 

academia contemporânea. Sem nenhuma modéstia recalcada, Gilberto 

tomou o seu chão como um case study experimental e se atreveu a propô-

lo como exemplo de meditação regional, numa época em que a oligarquia 

cafeeira paulista optava por queimar todos os seus cartuchos para se 

mostrar contemporânea da arte europeia. (2004, p.13-14). 

 

 

Como já mencionado, esses enunciados vão ser colocados à prova e sujeitos à 

crítica na divulgação do programa elaborado para o 1º Congresso Regionalista do 

Nordeste, que é fruto de sugestão do Centro Regionalista do Nordeste, fundado em 28 de 

abril de 1924, como iniciativa de Gilberto Freyre. Em nota sem assinatura no Diário de 

Pernambuco do dia 30, comenta-se a criação do Centro e apontam-se alguns objetivos, 

sendo que “propõe-se o Centro a exercer viva ação intelectual e social, uma vez 

congregados em seu seio os elementos mais representativos da cultura do Nordeste. 

Anima-o largo patriotismo nordestino que se exprime na defesa das nossas cousas e das 

nossas tradições.” (CENTRO REGIONALISTA, 1924). A reunião onde se fundou o 

Centro foi na casa de Odilon Nestor, professor veterano da Faculdade de Direito de Recife 

e presidente de tal Centro.   

No segundo encontro do grupo, que naquela data contava com Odilon Nestor, 

Amauri de Medeiros, Alfredo Freyre (pai de Gilberto), Antonio Inácio, Moraes Coutinho e 

Gilberto Freyre, traçaram-se as atividades primordiais do Centro, das quais se destacam: 

organizar conferências, exposições de arte, visitas, excursões; manter em sua sede 

biblioteca e sala de leitura, onde se achem representadas as produções intelectuais do 

Nordeste, no passado e no presente; e promover cada ano ou de dois em dois, em uma 

cidade do Nordeste, um congresso regional.  

As reuniões se sucedem, e na terceira Gilberto Freyre é eleito secretário-geral e 

novos membros são aceitos: França Pereira e Faria Neves Sobrinho. Foram duas as grandes 

atividades exercidas pelo Centro Regionalista do Nordeste, que segundo Neroaldo 

Azevedo, durou dois anos: a primeira foi a promoção de uma Semana das Árvores, que foi 

realizada entre os dias 6 e 12 de novembro de 1924, quando mobilizou-se vários 

intelectuais na defesa de árvores “tradicionais do Nordeste”, tendo alguma repercussão na 



92 

 

imprensa, e a segunda, a realização do 1º Congresso Regionalista do Nordeste, que teve o 

grande mérito de “por na ordem do dia a discussão em torno do regional, dos valores da 

tradição” (AZEVEDO, 1984, p. 148), além de elencar textualmente, pela imprensa, os 

pontos do programa que seriam os objetivos e características do regionalismo proposto 

pelo Congresso ao Nordeste, sujeitando-se, como dito anteriormente, a várias críticas, em 

que o separatismo é a acusação mais recorrente entre os opositores, na grande maioria 

modernistas. 

Desta feita, depois de várias remarcações e adiamentos, realiza-se entre os dias 7 e 

11 de fevereiro de 1926, o 1º Congresso Regionalista do Nordeste, sendo que a sugestão 

para sua realização veio de Moraes Coutinho quando Gilberto Freyre, em 3 de março de 

1925, sugeriu o encerramento do Centro, devido à inatividade do grupo nos meses 

anteriores, e como Moraes Coutinho fora contra, o mesmo colocara em pauta de discussão 

a realização de tal Congresso, sendo aceito por todos os outros membros do grupo, 

inclusive Freyre. “Além das sessões de abertura e de encerramento, esta última com um 

jantar regional, houve três sessões plenárias para apresentação e discussão das diversas 

teses.” (AZEVEDO, 1984, p. 154). O programa geral proposto para o mesmo, e divulgado 

pela imprensa, divide-se em dois pontos: Problemas econômicos e sociais; e Vida artística 

e intelectual. Dentro dessas duas partes estão as teses a serem discutidas pelos 

congressistas, de forma que essas teses advêm das várias propostas apontadas 

anteriormente por Gilberto Freyre, que agora são sistematizadas por ele através do Centro e 

materializadas na carta-convite enviada aos principais líderes intelectuais dos Estados que 

compõem a bancada do Congresso para o debate das mesmas. Assim, temos
51

: 

 

 

I – Problemas econômicos e sociais 

 

1. Unificação econômica do Nordeste. Ação dos poderes públicos e dos 

particulares. 

2. Defesa da população rural. Habitação, instrução, economia 

doméstica. 

3. O problema rodoviário do Nordeste. Aspecto turístico, valorização das 

belezas naturais da região. 

4. O problema florestal. Legislação e meios educativos. 
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Transcrição literal do programa do Congresso Regionalista do Nordeste, contido no livro de Neroaldo 

Azevedo, “Modernismo e Regionalismo: os anos 20 em Pernambuco” em reprodução fiel do Programa-

convite, tendo sido feito somente a atualização ortográfica.  
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5. Tradições da cozinha nordestina. Aspectos econômico, higiênico e 

estético. 

 

II – Vida artística e intelectual 

 

1. Unificação da vida cultural nordestina. Organização 

universitária. Ensino artístico. Meios de colaboração intelectual e 

artística. Escola primária e secundária. 

2. Defesa da fisionomia arquitetônica do Nordeste. Urbanização 

das capitais. Plano para as pequenas cidades do interior. Vilas 

proletárias. Parques e jardins nordestinos. 

3. Defesa do patrimônio artístico e dos monumentos históricos. 

4. Reconstituição de festas e jogos tradicionais. 

 

  

Como podemos observar, as palavras-chave que figuram no programa são: 

“Unificação” e “Defesa.” E elas não foram colocadas no programa aleatoriamente. Para 

Azevedo, os objetivos propostos são ambiciosos, porque amplos, sendo que “unificação” 

pressupõe-se que os diversos Estados do Nordeste tenham seus interesses interligados, 

sobrepondo assim o conceito de “região” ao de “estado.” (AZEVEDO, 1984). Sendo que  

 

[...] a estratégia para se atingir tal objetivo consiste fundamentalmente na 

defesa dos valores tradicionais do Nordeste, buscando no passado a raiz e 

a fonte da unificação pretendida. [...] Não obstante isso, é impossível não 

ver na maneira como é proposta a valorização dos elementos da cultura 

regional uma forma reacionária de equacionar a questão, uma vez que o 

acento é posto na atitude de defesa, para evitar as possibilidades de 

transformações nas características da região. Como se fosse possível um 

fechar-se em si, que garantisse a permanência da “originalidade” da 

região. (AZEVEDO, 1984, p. 154-160).  

 

 

Essa “unificação” e “defesa” desses valores tradicionais serão vistas pelos 

adversários do movimento como atitudes separatistas. Joaquim Inojosa vê no conclave pelo 

menos dois problemas básicos: 1º, o programa do Centro Regionalista é, ao que lhe parece, 

separatista; 2º, não se trata de regionalismo, e sim, de universalismo. (AZEVEDO, 1984). 

Monteiro de Melo no Jornal do Recife, 15 dias após o encerramento do evento, publica um 

artigo intitulado “Regionalismo ridículo,” em que aponta “no Congresso intenções 

separatistas, criticando aqueles que vêem no progresso do Sul a causa do não progresso do 

Nordeste.” (AZEVEDO, 1984, p. 161). Nem terminado o Congresso, no dia 10 de 

fevereiro, publica-se um poema satírico intitulado “A feijoada à moda antiga” no Jornal do 
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Comércio, reduto dos modernistas pernambucanos, em que se critica uma das teses de 

Gilberto Freyre discutidas no Congresso, na qual se propõe a conservação da cozinha 

regional nordestina. (AZEVEDO, 1984). Seguem-se alguns trechos
52

: 

 

Professor Odilon Nestor, Bicho sarado 

com o Congresso que está agora dirigindo 

um “gordinho” bom, nordestino chamado 

Ordenou preparar, e a coisa já vem vindo. 

 

Regionalista bom e congressista osso, 

quis comer um pitéu, mas todo à moda antiga, 

pirão gordo ele quer adubado e bem grosso 

embora isso lhe dê grande dor de barriga. [...] 

 

 

Gilberto Freyre se defende das acusações em alguns artigos publicados pelo 

Diário de Pernambuco, sendo que às relacionadas a um suposto separatismo ele responde 

em artigo intitulado “Nordeste separatista?”, do dia 26 de março de 1926, dizendo que o 

movimento regionalista privilegia as sugestões da paisagem, da vida, da cozinha e da 

tradição regional, em oposição ao perigo da imitação do Rio, São Paulo, Suíça ou Estados 

Unidos. E resume:  

 

O Movimento Regionalista no Nordeste não é necrófilo. Não tem 

a superstição do passado. Ama, porém, nas coisas velhas, a sugestão de 

brasilidade, o traço, a linha de beleza a ser continuada, avivada, 

modernizada, pelo Brasil de hoje. Um Brasil jovem, a cujo entusiasmo 

criador mais livre que o de gentes ainda mal saídas do colonialismo, nos 

incube transmitir o maior número de sugestões brasileiras. 

[...] Em largos traços, é este o regionalismo que se acentua no 

Nordeste, querendo substituir pelo critério da tradição comum, do 

sentimento comum, do comum interesse econômico da região, o 

artificioso critério de “Estado”. E isto no interesse geral da tradição 

brasileira e não contra ela ou independente dela. (FREYRE, 1926). 

 

 

Sobre o Congresso, vale lembrarmos ainda da polêmica gerada em torno do 

mesmo na comemoração de seus 25 anos de realização. No dia 20 de março de 1951, no 

Instituto Joaquim Nabuco, Gilberto Freyre lê um documento que teria sido o mesmo lido 

no Congresso de 1926. Um ano depois o texto é publicado em Recife com o título: 

“Manifesto Regionalista de 1926”. Na imprensa e na academia o texto é tido como 

original, ganhando ares de documento histórico. (AZEVEDO, 1984). Somente em 1965 é 
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A FEIJOADA À MODA ANTIGA, 1926 apud AZEVEDO, 1984, p. 160-161.  
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que o crítico Wilson Martins, em seu livro O modernismo, lança dúvidas sobre a 

originalidade do texto em função da estética empregada: “a julgar pelo estilo, o autor 

praticamente reescreveu o seu trabalho” (MARTINS, 1965 apud AZEVEDO, 1984, p. 

152-153). Para Neroaldo Azevedo, “é possível que tenha sido a dúvida levantada por 

Wilson Martins a responsável pela eliminação da data '1926' do título do mesmo 

documento, quando de sua quarta edição, em 1967. De 'Manifesto Regionalista de 1926' 

passa simplesmente a 'Manifesto Regionalista'. (1984, p. 153). Mas quem denuncia 

publicamente a polêmica é Joaquim Inojosa, em 1968, com seu “O movimento modernista 

em Pernambuco”, ficando provado que o manifesto fora escrito em 1952. (AZEVEDO, 

1984). Segundo Azevedo, somente em 1980, em artigo, Gilberto Freyre admite que o 

pronunciamento realizado em 1926 foi redigido em 1952, e que o documento se perdeu em 

1930, ocasião de um incêndio na casa de seu pai em Recife, diferentemente da versão 

contada em 1952, em que o historiador Pernambucano diz que a “papelada existe.”  Não 

obstante a manipulação feita em torno do que haveria sito dito e defendido no Congresso
53

 

de 1926, reiteramos que boa parte do que está escrito no manifesto de 1952 (“maior 

injustiça que se poderia fazer a um regionalismo como o nosso seria confundi-lo com 

separatismo ou com bairrismo”; “Procurando reabilitar valores e tradições do Nordeste 

[…] procuramos defender esses valores e essas tradições, isto sim, do perigo de serem de 

todo abandonadas, tal o furor neófilo de dirigentes que, entre nós, passam por adiantados e 

'progressistas' pelo fato de imitarem cega e desbragadamente a novidade estrangeira.” 

FREYRE, 1952), já estava dado nos inúmeros artigos publicados por Freyre na década de 

1920, principalmente pelo Diário de Pernambuco,  bem como os contidos no Livro do 

Nordeste, não havendo assim motivos para que não se realizasse nenhum trabalho seguro 

sobre o tema, quando se refere à ocasião. Assim, podemos observar nessa arregimentação 

das propostas regionalistas que grande parte delas já havia sido colocada por Freyre 

anteriormente a data, como alternativas a serem empregadas no Nordeste, assegurando a 

conservação de sua tradição.  
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 Sobre esse episódio Vamireh Chacon, em seu Gilberto Freyre, uma biografia intelectual esclarece que 

“Joaquim Inojosa, amigo e representante no Recife dos modernistas do São Paulo de 1922, passou o fim da 

vida repetindo que o Manifesto Regionalista de 1926 nunca existira, apesar de Gilberto Freyre sempre dizer 

que tinha sido divulgado ‘em parte por jornais da época’. Na realidade, os artigos numerados de Gilberto 

Freyre sobre regionalismo, publicados no Diário de Pernambuco de 22 de abril de 1923 a 15 de abril de 

1925, reproduzidos no livro gilbertiano em dois volumes, Tempo de Aprendiz, 1979, são tudo do 

Manifesto de 1926 e mais muitas coisas, além dos debates propriamente do Congresso-Semana.” (1993, p. 

187) 
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CAPÍTULO 03 

 

GILBERTO FREYRE POLÍTICO: À SOMBRA DE ESTÁCIO COIMBRA 

 

3.1 – Nova viagem aos Estados Unidos e estabelecimento de novos contatos 

 

Assim como o Congresso Regionalista, o Livro do Nordeste parece que não 

obteve a ressonância que Gilberto Freyre almejava. Em tom irônico, três anos depois da 

realização do Congresso, Mário Melo em artigo do Diário de Pernambuco comenta sobre 

o Centro Regionalista do Nordeste (Centro esse que originou o Congresso), “Centro 

regionalista do nordeste (fundado em 1923, que funcionava não se sabe onde e que 

desapareceu não se sabe quando, por que não foi dada a falta)” (MELO, 1929). Já Aníbal 

Fernandes
54

, em outro artigo, reclama a pouca divulgação do Livro do Nordeste. Para 

Aníbal, “a falta de curiosidade intelectual do brasileiro quase não deu por ele.” Tenta 

justificar a falta de interesse pelo livro porque os artigos que o compunham não falavam de 

personagens conhecidas do nordestino “médio”, dos grandes feitos, assim, “é bem exato 

que ele não trazia retratos de Prestes, nem artigos de Bergamini, nem discursos de 

Maurício de Lacerda e outras coisas do gosto do chamado grande público.” 

(FERNANDES, 05 mai. 1928). Para ele o livro era uma contribuição absolutamente inédita 

ao estudo dos grandes problemas da vida social, econômica e política do Nordeste, e que 

seria bem certo que tudo isso interessava apenas a uma minoria, mas, ao que nos parece, 

para Aníbal Fernandes, o livro foi intencionalmente ignorado, pois mesmo diante de um 

belo artigo de Freyre, importantes críticos locais sequer o citam em alguma nota.  

 

Nesse livro há a destacar entre os vários estudos, a maioria deles 

excelentes, honestos e documentados, o ensaio de Gilberto Freyre “vida 

social do nordeste.” Esse trabalho que eu reputo extraordinário pela 

reconstituição perfeita dos vários aspectos da vida nordestina pode-se 

considerar inédito porque no território nacional foi a mais limitada. Nem 

mesmo os “marechais” da crítica nacional, os Joões Ribeiros, os 

Medeiros e Albuquerque, entre os velhos, e os Griecos e Athaydes, entre 

os novos, os quais vivem a escrever sobre relatórios e livrinhos de versos 

longas estiradas, deram uma palavra sobre ele! (FERNANDES, 05 mai. 

1928). 
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 Aníbal Gonçalves Fernandes (1894-1962), professor e jornalista pertencente ao grupo que se formou em 

torno de Gilberto Freyre na década de 1920. 
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Nesse ínterim, logo após o fim do Congresso Regionalista, realizado em fevereiro 

de 1926, Gilberto Freyre é convidado a representar o Diário de Pernambuco, no Congresso 

Pan Americano de Jornalismo em Washington, em abril do mesmo ano. O convite deu a 

ele um novo ânimo à monotonia que sua estadia em Pernambuco, desde 1923, representava 

até o momento, com exceção da composição do Livro do Nordeste e do Congresso 

Regionalista. Muito contente, diz a Oliveira Lima,  

 

[...] acabo de ser convidado para representar o Diário no Congresso de 

Jornalistas aí. É para mim um grande prazer esse convite pela 

oportunidade que me oferece duma viagem e de rever amigos da minha 

mocidade de estudante – principalmente o Sr. e Dona Flora. Devo seguir 

daqui para o Rio logo no começo de março, estando agora a fazer roupa, 

do que andava quase franciscanamente desprovido. Devo portanto estar aí 

no fim de março e primeiros dias de abril. (FREYRE, [1926], 2005, 

p.195.) 

 

 

Mas antes de partir, passa aproximadamente dez dias no Rio de Janeiro, sendo 

essa a primeira vez que pisa na então Capital Federal. Ele acha a cidade falsa, imitativa, 

sobretudo em sua arquitetura, o que a qualifica esteticamente é a extrema beleza e 

exuberância de sua natureza. “Desapontado com a arquitetura nova do Rio: tanto a pública 

como a doméstica. É horrível. A nova Câmara dos Deputados chega a ser ridícula. Aquele 

Deodoro à romana é de fazer rir um frade de pedra. Quanta caricatura ruim! ([1926], 2006, 

p. 257). Em um artigo para o Diário (Sugestões do Rio), do dia 25 de março, escreve que 

na cidade a natureza chega a ser um escândalo e que sua beleza faz empalidecer o horror 

da arquitetura. “Os olhos encontram sempre claros azuis de água e verde de um selvagem e 

virgem frescor em que repousar dos horrores arquitetônicos.” ([1926], 1975, p. 305). Aqui 

fica claro que Freyre busca encontrar o “original” na arquitetura da Capital Federal mas 

não encontra, numa espécie de oposição simbólica entre a bela, natural e orgânica 

arquitetura regional, contra a horrível e caricatural arquitetura dos grandes centros 

brasileiros, sendo a Capital um bom exemplo para se demonstrar, em contraste, a diferença 

entre ela e a organização urbanística colonial nordestina. 

Apesar do curto período que passa na cidade antes de viajar a Washington, Freyre 

encontra-se com alguns intelectuais, que em sua maioria eram “modernistas.” Faz nova 

rede de contatos quando conhece Sérgio Buarque, Prudente de Moraes Neto, Rodrigo 

Mello Franco de Andrade e a mais pessoal, Manuel Bandeira. Com esse já se correspondia 

já há algum tempo e chega a se hospedar em sua casa quando retorna dos Estados Unidos 
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em setembro de 1926. Além dessa rede mais íntima, estabelece outra, mais social, quando 

se aproxima de Estácio Coimbra, pernambucano amigo de sua família
55

, que a essa altura 

era o vice-presidente do país e futuro governador de Pernambuco. Coimbra lhe apresenta 

seus amigos políticos e pessoais, ao mesmo tempo em que Freyre reencontra o ex-cônsul 

de Portugal no Recife, Pedroso Rodrigues, e o magnata da imprensa, Assis Chateaubriand. 

Assim, quando volta para Recife, está com essas importantes redes de contatos 

estabelecidas.  

Em 30 de março está de volta à Nova York. Reencontra-se com a cidade e dessa 

vez a modernidade da metrópole já não o espanta mais. Para Freyre, Nova York representa 

o “triunfo da máquina”. No entanto sua passagem por lá é curta e dia 7 de abril já está em 

Washington para a abertura do Congresso Pan-Americano de Jornalismo. A surpresa fica 

por ser ele, representante do Diário de Pernambuco, quem abre o congresso fazendo o 

discurso inaugural onde constavam, além das autoridades estadunidenses, mais de 400 

jornalistas. Em um editorial sem assinatura do Diário sai nota mencionando que 

Pernambuco havia brilhado duas vezes em Washington. Em primeiro lugar pelo fato de ter 

sido Oliveira Lima o único nome latino-americano a ser mencionado para ser presidente do 

Congresso, fato que não ocorreu muito mais pelo fato de ser “praxe” em congressos 

internacionais ser eleito presidente membro do país que o recebe, do que pelo demérito do 

experiente jornalista. A segunda fica pelo já mencionado fato de Gilberto Freyre ser “a 

primeira voz latino-americana a erguer-se em agradecimento ao discurso do secretário de 

Estado, sr. Kellog, que saudara os jornalistas das Américas em discurso cordialíssimo, foi a 

do representante do Diário de Pernambuco.” (DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 16 mai. 

1926). 

Pela riqueza do documento, embora seja um pouco extenso, optamos por 

transcrevê-lo aqui na íntegra. Assim, temos: 

 

Na sessão inaugural do 1º Congresso pan-americano de jornalistas que 

recentemente esteve reunido em Washington, respondendo aos discursos 

do ministro do Exterior dos Estados Unidos e do vice-presidente da união 

pan-americana, o nosso distinto colega sr. Gilberto Freyre enviado 

especial Diário de Pernambuco proferiu em inglês, em nome dos 

representantes da imprensa latino-americana presentes ao certame o 

seguinte discurso: 

 

“Exmo. sr. Ministro do exterior. 
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 Estácio Coimbra foi casado com a prima de Alfredo Freyre, pai de Gilberto. 
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Exmo. Sr. Vice-presidente da união pan-americana. 

Srs. Embaixadores. 

Meus senhores: certo brasileiro, tendo de dirigir palavra a assembléia 

muito semelhante a esta, aqui mesmo, na cidade de Washington houve 

por bem discursar em inglês. Depois do seu discurso, eminente homem 

de estado norte-americano cumprimentou-o pelo brilho e poder de sua 

oratória. ‘apenas lamento – acrescentou o americano – não ter podido 

apreciar devidamente vossa eloquência pelo fato de não compreender o 

português’. (Risos)     

Estou certo, senhores, de que o orador brasileiro a quem me refiro apenas 

queria por em prática o conselho de um dos mais finos escritores de 

Portugal. Eça de Queiroz: é patriótico falar mal as línguas estrangeiras. O 

genuíno patriota não deve nunca falar com perfeição idioma alheio. 

(Risos). Nós, brasileiros, não somos os únicos patriotas neste ponto. 

Tenho conhecido vários americanos que são igualmente patrióticos ou 

100%, como se diz aqui, quando falam o português ou o espanhol. 

(Risos). 

Sou profundamente sensível, senhores, à honra que as circunstâncias me 

acabam de trazer: a honra de ser a primeira voz latino-americana a 

levantar-se neste congresso em nome da imprensa da América - latina. 

Junto-a desvanecido à honra que deliberadamente me fica dada no Brasil: 

a de representar nesta conferência pan-americana o jornal mais antigo do 

Brasil, o jornal mais antigo da América - latina (aplausos), o Diário de 

Pernambuco. Minha voz é demasiada débil para ser a primeira voz da 

imprensa latino-americana a dizer ao ministro do exterior dos estados 

unidos sr. Kellog e ao vice-presidente da união pan-americana, o sr. 

Ministro da Guatemala, e à imprensa norte-americana e ao nobre povo da 

cidade de Washington que nós, jornalistas da América - latina, 

cordialmente lhes agradecemos a larga e alta gentileza de sua 

hospitalidade. Não tenho voz de orador. Minha voz é apenas modesta voz 

de menino de coro e não a de um poderoso Caruso. Estou certo, 

entretanto, de que no decorrer desta conferência tereis o deleite de ouvir 

algum Caruso da oratória latino-americana como nós hoje tivemos o 

gosto de ouvir no senado e na Câmara alguns dos príncipes da oratória 

norte americana. 

A verdade, porém, é que não estamos aqui para fazer discursos, ainda que 

a oratória pareça inseparável dos congressos de toda a espécie (risos). 

Estamos aqui para trabalhar pela mais íntima aproximação dos nossos 

países por meio de meios mais inteligentes, mais limpos e mais exatos de 

informação interamericana. Estamos aqui para nos conhecermos uns aos 

outros, os jornalistas das duas Américas, (aplausos). Estamos aqui para 

viajar juntos, almoçar e jantar juntos, ouvir música juntos, fumar juntos, 

beber juntos (risos e aplausos) beber juntos coca-cola e suco de uva 

(risos). Pode-se sem exagero dizer que nós da imprensa das duas 

Américas, temos mais do que os diplomatas – os srs. embaixadores e 

ministros que me desculpem a indiscrição – a paz do continente nas 

nossas mãos. E eu estou certo de que nenhum jornalista presente a esta 

conferência sacrificará jamais a causa da amizade interamericana à 

sensação ou ao chauvinismo. (grandes aplausos). 

Sr. Ministro do exterior, sr. Vice-presidente da união pan-americana, sr. 

Diretor-geral, sr. Prefeito do distrito de Columbia: permite que vos 

agradeça o carinho da vossa hospitalidade, primeiro em espanhol, depois 

em português: “gracias”, “muito obrigado”. (DIARIO DE 

PERNAMBUCO, 16 mai. 1926) 



100 

 

 

 

Percebemos sua vaidade mais uma vez no fato dele brincar com sua fluência na 

língua inglesa, embora isso fique em segundo plano pela ironia que ele utiliza em sua 

“jocosa” argumentação. Com algumas reflexões rápidas, destacou, sem muito aprofundar, 

a importância do jornalismo no mundo contemporâneo, além de colocar o papel da 

imprensa latino-americana acima da diplomacia, enfatizando o papel dela (imprensa) na 

manutenção da paz no continente. Embora tenha sido glorioso ter a honra de ser o primeiro 

porta-voz para toda América Latina e que seu discurso fora elogiado, ele não ganhou o 

destaque que esperava na imprensa local, sendo que Freyre culpabiliza, em parte, o jornal 

La prensa, que havia protestado por seu redator não ter sido o orador principal da 

solenidade. 

 

Silêncio completo nos jornais daqui, de Nova York, e, decerto, de todos 

os Estados Unidos. Meu discurso me trouxe muitos aplausos e 

felicitações, especialmente de Mr. Kellogg, que é um velhote muito 

simpático, e dos embaixadores do Brasil – O. Amaral – da Argentina e do 

Chile. Não creio que o da Argentina concordasse com o silêncio que se 

fez nos jornais ou na imprensa norte-americana, em torno do meu 

discurso, para não irritar a já irritada La Prensa. O incidente mostra que a 

imprensa aqui é uma imprensa dirigida: e não livre. Nem de todo fiel aos 

fatos. Censurada e à mercê de interesses – e não independente. 

(FREYRE, [1926], 2006, p. 272). 

 

 

Apesar do entusiasmo inicial, esse parece arrefecer-se à medida que o Congresso 

progredia, deixando o intelectual pernambucano enfadonho cada vez mais. Isso porque o 

conteúdo dos discursos lhe pareceu melancólico e pretensioso. “A imprensa, o quarto-

poder; “a nobre missão da imprensa”; “a imprensa é o baluarte da democracia”. Tanto que 

Gilberto em artigo chega a dizer, indagando a si próprio, como sobreviveu, seus frágeis 

nervos ameaçados por um gole de café forte, às sessões do congresso. (FREYRE, [1926], 

1979). 

Ao fim do congresso o grupo de jornalistas viaja a Baltimore, Filadélfia e 

Virgínia. Este último Freyre o compara a Pernambuco, em um artigo, pois é o estado mais 

antigo do país e o mais aristocrático em sua origem. “Espécie de Pernambuco dos Estados 

Unidos. Antiga província de fidalgos e fidalgotes ingleses, fugidos à tirania puritana. 

Antiga colônia de plantadores de tabaco de um viver parecido ao dos nossos senhores de 

engenho.” ([1926], 2007, p. 310). Adoece e decide voltar à Nova York. Lá participa de 
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algumas conferências, visita antigos e colegas da época de estudante em Columbia, escreve 

alguns artigos (um sobre a morte de sua amiga, a poetisa Amy Lowell) e viaja a 

Washington para visitar Oliveira Lima. Passa cerca de dois meses na casa do amigo ex-

diplomata, período que se debruça nos estudos acerca do Brasil imperial, possível através 

das várias horas que passa na Biblioteca Oliveira Lima, que a essa altura já contava com 

uma brasiliana de cerca de 40 mil volumes. Acerca de seus estudos na biblioteca, no seu 

diário, escreve: 

  

Não posso explicar bem ao bom do O. L. o trabalho em que estou 

empenhado na sua Brasiliana desde o meu primeiro contato com ela em 

21: trabalho que me faz passar dias inteiros entre os livros e papéis que 

esse raro brasileiro doou à Pontifícia Universidade Católica. Disse-lhe 

vagamente que estou reunindo notas para uma história da vida de menino 

no Brasil: uma espécie de autobiografia ou de memórias de um indivíduo 

estendidas em histórias ou em memórias de todos os meninos do Brasil. 

Uma volta de um indivíduo à infância e uma volta de todo um povo ao 

que tem sido a infância, dentro desse povo, através de várias gerações. Há 

algum livro que realize esse quase impossível? Que eu conheça, nenhum. 

É o livro que espero em Deus escrever. Estou encontrando na Brasiliana 

de O. L. muita coisa que desejava encontrar. ([1926], 2006, p. 275). 

 

 

Na companhia de Oliveira Lima vem a conhecer também, quando não está 

pesquisando, várias personalidades, “pessoas importantes”, e segue fazendo sua rede de 

contatos que tanto já o ajudou. Conhece diplomatas, intelectuais europeus e latino-

americanos, bispos, generais e vários aristocratas. “[...] a casa do Oliveira Lima é uma 

embaixada permanente do Brasil em Washington. Ele é que é o continuador de Joaquim 

Nabuco. Quanta gente ilustre eu tenho conhecido nas recepções dos Oliveira Lima.” 

(FREYRE, [1926], 2006, p. 276). 

Regressa a Nova York em fins de julho e em Agosto de 1926 já se encontra 

novamente no Rio de Janeiro. Desta vez passa um mês e meio na cidade. Reencontra-se 

com Estácio Coimbra, que nesse momento é governador eleito de Pernambuco, com 

mandato a iniciar no ano seguinte. Freyre comenta com Oliveira Lima que por conta disso, 

o governador eleito é “massacrado” por bajuladores e interesseiros de toda sorte: “Voltarei 

amanhã ao hotel, onde está o Dr. Estácio, agora pessoa muito adulada. Dos bonds que 

passam pelo hotel desprendem-se aduladores em pencas, caindo à calçada do hotel como 

frutos podres de maduros. É pitoresco.” (FREYRE, [1926], 2005, p. 209). Desse 

reencontro tramita-se a participação de Gilberto no futuro governo pernambucano, como 
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veremos. Mas as grandes e constantes companhias de Freyre são os modernistas, “sem 

deixarem de ser brasileiros”, Prudente de Moraes Neto, Manuel Bandeira e Sério Buarque 

de Hollanda.  

Prudente de Moraes (nasceu em 1904) era o mais jovem do grupo e ainda era 

estudante de direito. Aos 20 anos funda juntamente com Sérgio Buarque a revista 

modernista Estética, e no final da década de 1920, sob o pseudônimo Pedro Dantas, é 

redator do jornal que viria a ser dirigido por Gilberto Freyre, A Província. Manuel 

Bandeira, por seu turno, já vinha se correspondendo com o sociólogo pernambucano desde 

1925. Nas duas passagens pelo Rio o visita várias vezes e até mesmo passa alguns dias em 

sua casa em Santa Tereza. “Aceitei o convite de Manuel Bandeira para ser seu hóspede em 

Santa Teresa: a sua casinha de 51, Curvelo, Santa Teresa. Casinha de franciscano à 

paisana. Confesso que tenho certo receio: afinal, Manuel é tuberculoso consolidado, mas 

tuberculoso.” (FREYRE, [1926], 2006, p. 259). Mas o convívio mais interessante, pela 

similitude de suas trajetórias bem como pela proximidade de interesses de estudo, foi com 

o historiador Sérgio Buarque. 

Mesmo radicado no Rio de Janeiro, o modernista tem participação na Semana de 

Arte Moderna de 1922, além de inúmeras outras participações posteriores no movimento 

(como exemplo fica a já citada fundação da revista Estética). Era dois anos mais novo que 

Freyre e chega ao Rio em 1921. Segundo Larreta e Giucci (2007), tinha um espírito 

vanguardista e era conhecido por ser um “devorador” de livros. No início de sua carreira 

estuda direito e leva uma vida bastante boêmia (Freyre inclusive participa de várias dessas 

incursões noturnas durante as semanas que lá permanece) “de conversas animadas sobre 

política, arte, literatura e eventos internacionais nos cafés, livrarias e redações de jornais.” 

(2007, p. 315). Assim como Gilberto Freyre, possui certa reputação de destaque devido sua 

também precoce participação na imprensa.  

 

A revista “Estética” foi o palco privilegiado de experimentação do crítico 

literário, ao passo que o ano e meio passado em Berlim aguçou a 

sensibilidade do ensaísta. Em Berlim, entrevistou Thomas Mann, 

frequentou esporadicamente as aulas de Friedrich Meinecke e leu 

historiadores e sociólogos relevantes como Hermann Kantorowicz, 

Werner Sombart e Max Weber. (LARRETA e GIUCCI, p. 315). 

 

 

 Dessa relação Freyre estabelece uma amizade durante as décadas de 1920 e 1930. 

A proximidade é tamanha e importante (durante este período, pois houve um afastamento 
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crescente nas décadas seguintes) que Sérgio Buarque ajuda Freyre na tradução de textos 

alemães para Casa-Grande & Senzala, e, por outro lado, seu livro mais influente, Raízes 

do Brasil, de 1936, foi editado na “Coleção Documentos Brasileiros”, então dirigida pelo 

intelectual pernambucano. Essa amizade começa a constituir-se nas semanas em que 

Freyre estava na companhia desse grupo. Ainda em agosto é organizado pelo poeta Blaise 

Cendrars um recital íntimo num café na Rua do Catete. Estavam presentes a trupe formada 

por Freyre, Buarque e Prudente de Moraes, além dos músicos “brasileiríssimos” 

Pixinguinha, Donga e Patrício Nogueira. O recital dura até o amanhecer e a noitada é 

descrita por Prudente Moraes como uma simples diversão de um grupo de amigos 

dispostos a “vadiar” um pouco. Essas noitadas serão lembradas por muito tempo por 

Gilberto Freyre como uma das partes mais deliciosas da amizade desse grupo, que sempre 

andavam juntos. 

Antes de retornar a Recife escreve vários artigos para o Diário e em alguns desses 

volta a se referir aos aspectos da Capital que lhe eram repulsivos, como sua arquitetura e 

urbanística. Tal qual estava a acontecer em Recife, destaca o pequeno número de árvores e 

as podas das que restaram, assim, enquanto as árvores estavam “peladas e esqueléticas”, o 

sol caía implacável sobre o asfalto e o calor que subia dele era como “hálito de pessoa com 

febre”. Na viagem de volta passa por São Paulo brevemente, visita a redação de O Estado 

de São Paulo e conhece o representante mor da burguesia cafeeira da cidade, Paulo Prado, 

que sugere uma excursão pela antiga zona escravocrata da região, o que ele faz em sua 

companhia em ocasião da escrita de Casa-Grande & Senzala. 

 

 

3.2 – Novas trincheiras: Chefia de gabinete e A Província 

 

 

De volta a Pernambuco, fica novamente perdido quanto ao seu futuro. Tal qual em 

1923, após seu regresso ao Brasil, Freyre se encontra angustiado com relação ao que irá se 

ocupar, sem perspectivas concretas, embora dessa vez haja mais opções para ele se decidir. 

Um bom emprego como jornalista em Nova York ou um cargo como professor, com 

chances de crescimento, que facilmente conseguiria através de seus inúmeros contatos, seja 

em Nova York, Texas ou Washington, são algumas. Há também ofertas generosas no Rio 

de Janeiro como jornalista, ou algum cargo público, ofertas essas que poderiam se expandir 
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sem embaraço para São Paulo
56

. Há ainda chances reais de passar outra temporada de 

estudos na Europa, desta vez na Alemanha, algo que já tinha lhe passado pela cabeça 

depois de 1923, ou seja, concluir sua formação (doutorado) em universidades alemãs 

também se lhe mostrava como uma alternativa. Mas há algo mais forte que prende Gilberto 

Freyre à sua terra, ao Nordeste. A família e amigos eram o principal
57

. Por conta disso 

                                                           
56

 Mesmo que não se possam identificar alguns dos destinatários, essas foram algumas cartas de 

recomendação que Oliveira Lima envia aos seus amigos e conhecidos para que Freyre pudesse se colocar em 

algum emprego que lhe aprouvesse assim que retornou ao Brasil, demonstrando as variadas oportunidades 

que teve, bem como a relação de apadrinhamento entre ambos: 

“Washington, 25/07/1926 

Meu caro Joaquim (Joaquim de Souza Leão Filho, diplomata pernambucano) 

 

Desejo que meu amigo Gilberto Freyre, que aqui veio representar o Diário de Pernambuco no Congresso de 

jornalistas, e o fez com brilho, faça o seu conhecimento. Ele muito se interessa por coisas do nosso passado, 

especialmente arquitetura e costumes, e eu lhe disse que ganharia em conhecer V. que era autoridade no 

assunto, que não havia recanto do Rio que não lhe fosse familiar do ponto de vista da construção colonial, e 

que tinha sabido o gosto e carinho pelos tempos que se foram. V. também estimará tratar com um moço de 

talento e cultura.” 

“Washington, 26/07/1926 

Meu distinto amigo, 

 

Recomendo-lhe muito o meu amigo Gilberto Freyre, do Diário de Pernambuco, que aqui veio representar no 

Congresso de Jornalistas. É um moço de muito talento e cultura, que deseja conhecê-lo e que o meu amigo 

também estimará conhecer e conversar com ele. Dê-me noticias suas. Eu de vez em quando aqui tenho de me 

referir o seu nome aos que me perguntam por autoridades brasileiras sobre etimologia.” 

 “Washington, 26/07/1926 

Meu distinto amigo, 

 

Recomendo-lhe muito o meu amigo Gilberto Freyre, que regressa ao Brasil depois de representar o Diário de 

Pernambuco no Congresso de Jornalistas e que é um excelente estudioso. Ele aqui passou alguns meses na 

minha biblioteca e leva muito apontamento. É um moço de talento e cultura, que o meu amigo estimará 

conhecer.”  
57

 Ao contrário do que alguns autores afirmam (e não explicam), Gilberto Freyre não fica em Pernambuco 

porque não conseguiu melhor colocação em outros Estados, sobretudo São Paulo e Rio de Janeiro. Apesar da 

relutância e da dúvida, Freyre escolhe Pernambuco conscientemente. Sendo assim, seguem alguns trechos de 

cartas trocadas com Oliveira Lima que corroboram com nossa hipótese: 

“[...] Vários amigos acham que aqui, neste ambiente mais largo (?!) é o meu lugar. Eu acho que o Rio é cada 

vez mais horrível para o meu temperamento; e Pernambuco cada vez puxa mais à sua paisagem e à minha 

família e aos amigos que tenho por lá” (FREYRE, [1926], 2005, p. 209) 

“[...] O que vai ser minha vida em Pernambuco – ainda não sei ao certo. Carlito (Carlos Lyra) deu o convite 

para dirigir o Diário um outro aspecto, fazendo entender que as atitudes independentes minhas poderiam 

perturbar-lhe a vida – o que é justo considerar. Está ele a considerar uma proposta de Chateaubriand para 

arrendamento com opção de compra – e neste caso eu diretor, com independência. Por outro lado Estácio 

insiste na minha colaboração no seu governo, como chefe do seu gabinete – ele diz que por uns dois meses, 

para logo me dar posição de relevo. E tudo isso a me perturbar, a me inquietar, dado o fato de que não sou 

sozinho, mas tenho família que em parte depende de mim. Outra proposta tive para ficar aqui – e recusei (Rio 

de Janeiro). O lugar que me seduz, como raiz principal, é Pernambuco. Eu quisera passar um ano na 

Alemanha e um ano na Espanha – mas nunca viver permanentemente fora de Pernambuco. É um apego quase 

doentio a Pernambuco, eu sei.” (FREYRE, [1926], 2005, p. 212-213). 

“[...] Aqui (Recife), dias quentes, mas nem de leve comparáveis aos dias de chumbo daí (Washington) e do 

Rio. Afinal, isto é uma doce terra, este nosso Pernambuco. Por mim, só sairei daqui expatriado, botado pra 

fora. Chateaubriand no Rio não podia compreender há pouco esse meu apego a isto aqui; a minha disposição 

de viver no que ele chama de o ‘acanhado’ ambiente provinciano’. Estou inclinado a aceitar a proposta do 

Estácio. Mas por ora nada definitivo. Carlito muito inclinado a vender o Diário à sociedade anônima que 
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assombrava-lhe uma tremenda angústia ao imaginar ter que se mudar. Talvez seja por isso 

que nesse momento a ambição acadêmica, profissional, e até política, estava arrefecida, e 

qualquer oportunidade “menor”, sem chances de “grandes feitos”, não era algo impensável, 

ao contrário, chegava até a ser bastante cogitável.  

Não obstante, é em meio a essa indecisão que Freyre decide aceitar o convite de 

Estácio Coimbra
58

 para ocupar o cargo de Chefe de Gabinete (ou secretário particular
59

) 

em seu governo a partir de 1927, mesmo que tal atitude seja lamentada por Oliveira Lima, 

pois para ele a posse de Freyre no cargo se tratava de um desperdício das capacidades 

intelectuais do jovem discípulo. Eleito Governador de Pernambuco em 1926, Estácio 

insiste bastante para que Gilberto aceitasse o cargo. Vale assinalar aqui que esta aspiração 

de Coimbra em ter Freyre em seu governo vem em encontro aos rituais das dinastias 

políticas da República Velha, e, sendo assim, verificar a nomeação dele como Chefe de 

Gabinete e pouco depois diretor do jornal A Província (que trataremos a seguir), é 

indicativo de fácil dedução que o Governador apostava em fazer de Freyre seu possível 

sucessor político. Não por acaso que por duas vezes ele tenha tentado fazer campanha para 

que Freyre venha a ser deputado em Pernambuco, e, mais tarde, quase no fim de sua 

participação no governo, diz ao jovem colaborador que este seria, algum dia, governador 

de Pernambuco. Sobre Coimbra e suas intenções, Gilberto diz que “Chega a ser tocante seu 

empenho para atrair-me à política: deputado estadual já quis fazer-me e até – seria um 

escândalo – federal.” (FREYRE, [1929], 2006, p. 324).  

Nesse ínterim, e observando as circunstâncias apresentadas brevemente logo 

acima, foi que o jovem intelectual escolhe a opção que contempla seu maior desejo: 

permanecer próximo “dos seus”. É então realizada, em 12 de dezembro de 1926, a 

cerimônia de posse do Governador na qual ele nomeia seus secretários e também seu Chefe 

                                                                                                                                                                                
organizaríamos com Chateaubriand e eu. Mas há que ouvir outros membros da família. (FREYRE, [1926], 

2005, p. 214). 

 
58

 É plenamente concebível acreditar que havia um compartilhamento de concepções de mundo, uma 

identidade entre Freyre e Estácio Coimbra, no entanto, operacionalmente, é fato que ele aceitou o cargo 

porque iria ganhar mais dinheiro e iria ficar próximo da família. 

 
59

 Uma nota publicada no Diário de Pernambuco em novembro de 1927 demonstra bem essa caráter mais 

pessoal da relação entre Estácio e Freyre: “Tendo de partir amanhã para o Rio, o dr. Estácio Coimbra passará 

hoje o poder ao presidente do senado estadual. Para o Rio de Janeiro, em gozo de licença que lhe foi 

concedida pelo congresso legislativo, deve seguir amanhã, a bordo do ZEELANDIA, o Exmo. Sr. Dr. Estácio 

Coimbra, governador do estado. Acompanham ao ilustre homem público sua Exma. família e o seu oficial de 

gabinete sr. Gilberto Freyre.” (DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 17 NOV. 1927). 
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de Gabinete, “Dr. Gilberto Freyre”. Logo no início ele deixa evidente qual seria sua 

verdadeira função ao lado de Estácio, pois “toda gente sabe agora que ele me confiou o 

cargo de Chefe de seu Gabinete para eu não ser Oficial nem Chefe de Gabinete: só para 

estar na intimidade do seu governo e ser por ele consultado sobre certos assuntos [...]”, 

ainda mais que, segundo Freyre, Estácio Coimbra não “estranha que eu seja um eterno 

ausente de embarques, desembarques, missas, solenidades de caráter político, nas quais ele 

nem ousa me pedir para representá-lo, sabendo o meu desdém pela política à moda 

brasileira.” Freyre ainda destaca que Estácio “com todo seu orgulho, pede-me que lhe 

corrija artigos, notas oficiais, telegramas importantes, meu cuidado sendo para respeitar 

seu estilo que, um tanto pomposo, contrasta com a sobriedade do meu.” ([1926; 1929], 

2006, p. 268; 324). 

As atividades de aconselhamento realizadas por Freyre aparentam serem de fato 

presentes no governo de Estácio e ao mesmo tempo cada vez mais importantes. Tanto que 

descreve ter realizado favores e ter recebido até ofertas de suborno. Em uma dessas ofertas 

diz que teria de “aconselhar” Coimbra a aceitar de uma grande empresa inglesa a 

concorrência para instalar-se um grande rebocador no porto de Recife. O funcionário da 

empresa ao sugerir que Freyre assim o fizesse, lhe oferece parte da gorda comissão que ele 

receberia caso o negocio se concretizasse. Diante da indecorosa proposta, Freyre diz que 

teve ímpetos de levantar-se na mesma hora e de “dizer a Y. o que de mais áspero se pode 

dizer em inglês que não se porta como gentleman. Mas dominei-me. Mesmo porque não 

me agradaria o papel de moralista ou de censor.” Assim, lhe diz apenas que não entendia 

de rebocador e que “o Governador não era quem ia decidir o caso sozinho, mas esclarecido 

por uma comissão de técnicos e dentro de condições preestabelecidas para o julgamento 

das propostas.” ([1929], 2006, p.317).  

Quanto a favores, Freyre declara ter ajudado um conhecido de Manuel Bandeira a 

ser empregado no Ministério das Relações Exteriores. Tal amigo, R. C., que Freyre escreve 

assim, somente por abreviação, que, aliás, é muito comum em seu diário, pede a ele que 

interceda junto a Estácio para que esse use suas influências e convença o ministro. “Foi 

difícil. O. M., o chanceler, resistiu muito aos pedidos insistentes de E. C. Foi preciso que 

E. C. se sentisse desconsiderado por O. M. para ser afinal atendido. E tudo por causa de um 

literato de outro Estado, que ele, E. C., nunca viu mais gordo. Venceu-se a batalha” (2006, 

p. 319). Com isso fica claro que Freyre não fora um simples Chefe de Gabinete, para ele,  
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[...] minhas funções de “oficial de gabinete” – ou de “Chefe de Gabinete” 

– do governador do Estado estão longe de corresponder à tradição dessas 

funções. Há quem diga até que eu venho sendo “supersecretário de 

Estado”, com quem o governador se aconselha sobre assuntos difíceis e 

até delicados. A verdade é que isto vem acontecendo em vários casos, e 

até sobre nomeações políticas o Estácio vem me ouvindo de preferência a 

políticos. ([1929], 2006, p. 324). 

 

 

Aproveitando-se ou não do privilégio que cativara no governo de Estácio e de sua 

influência (assim como ele mesmo disse, pois, “como ‘auxiliar de imediata confiança’ de 

um governador de Estado, da importância do de Pernambuco – antigo Vice-Presidente da 

República e possível Presidente no próximo quatriênio – venho verificando os muitos 

perigos e as muitas seduções a que se expõe um indivíduo em cargo influente como é este” 

[2006, p. 317]), Gilberto realizou algumas intervenções na cidade de Recife. Uma delas foi 

a criação de parques infantis e/ou playgrounds na cidade. Por meio de um trabalho com as 

alunas da Escola Normal de Sociologia, que trataremos a seguir, elabora um projeto em 

que previa a construção de espaços para que as crianças pudessem brincar em segurança, já 

que a cidade ia crescendo e a necessidade de tais espaços era fundamental. Assim, escreve 

Freyre (Raul dos Passos) n’A Província: 

 

Tive ontem verdadeira satisfação ao ler na A PROVÍNCIA um editorial 

em que a necessidade de termos no Recife ao menos um parque destinado 

ao recreio das crianças, é inteligentemente destacada. Ao apelo feito por 

esse brilhante jornal ao ilustre prefeito Costa Maia para que dedique ao 

assunto o mesmo simpático interesse com que vem procurando atender a 

outras urgências da vida municipal venho juntar, com sincero entusiasmo, 

a minha solidariedade de recifense, aqui nascido, e criado, e que ao 

Recife consagra a melhor das afeições. (A PROVÍNCIA, 31 jul. 1929). 

 

 

Já em seu diário é mais enfático e ressalta que 

 

[...] em consequência da pequena pesquisa realizada pelas alunas da 

Escola Normal de Pernambuco, cujos resultados A Província comentou e 

destacou, o Prefeito Costa Maia, de acordo com o governador, vai criar, 

na cidade, playgrounds do tipo mais moderno. Vários playgrounds. Os 

primeiros no Brasil. Talvez seja a primeira vez que, no Brasil, ou em 

qualquer país, uma pesquisa sociológica obtém êxito tão imediato. [...] O 

que se apurou na pesquisa sociológica realizada pelas normalistas? Que 

grande parte das crianças do Recife não tem onde brincar. Os sítios estão 

desaparecendo. Os próprios quintais estão se tornando raros. Que resta, 

então, à maioria dos meninos da cidade? Isto: brincar nas ruas. Um 

perigo, porque o número de automóveis está aumentando. Só há uma 
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solução: o playground. O Recife vai ser a primeira cidade brasileira a ter 

playgrounds. ([1929], 2006, p. 314). 

 

 

Outra pequena intervenção de Gilberto Freyre ocorreu nas comemorações do 

primeiro centenário de elevação de Recife como capital de Pernambuco. Na ocasião, 

Freyre sugere financiamento público de blocos carnavalescos populares, já que, segundo 

ele, somente os grandes blocos burgueses eram subsidiados, “que se apresentam com seus 

carros alegóricos de um crescente mau gosto, de uma cada vez maior falta de imaginação. 

Enquanto aos clubes populares não tem faltado espontaneidade.” ([1929], 2006, p. 300). 

De fato houve um financiamento para esses blocos populares
60

, saindo nota em jornal 

informando quais seriam eles e como se realizaria as festividades. O que Freyre deixa 

escapar no seu diário foi somente a data, pois no diário ele escreve falando de 1928 quando 

na verdade tais fatos ocorreram em 1927. Contudo, 

 

No gabinete do sr. Dr. Pessoa Guerra, prefeito da capital, houve 

ontem duas reuniões relativas às festas com que o Recife vai comemorar 

o primeiro centenário da sua elevação a capital. A primeira delas foi com 

os representantes de alguns clubes e blocos carnavalescos, porque um dos 

pontos principais da festividade é que haja um caráter essencialmente 

popular. Estando todos acordes em que as associações carnavalescas 

participem da comemoração, quer com bailes públicos quer com desfiles, 

ficou combinado que na próxima segunda-feira, às 16 horas, se reúnam 

no mesmo local os representantes dos seguintes clubes, blocos e troças 

indicadas pelos presentes:  

Toureiros de Santo Antônio – Lenhadores – Empalhadores – 

Vassourinhas – Pás – Andarilhos do Pellosa – Prato Misterioso – 

Mocidade de Imbiribeira – Anjos da Torre – Bagre de Coco – Cigsnas 

Revoltosas – Engomadeiras do Arraial – Quitandeiras – Triunfantes do 

Arraial – Batuta da Boa Vista – Jacarandá – Apois, fum! – Lyra de 

Charmion. (DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 31 jan. 1927). 

 

A construção de um grande valado
61

 em Pernambuco (Valado de Araripe) 

também teve alguma participação de Gilberto Freyre. Tal valado divide zonas agrárias das 

pastoris, já que a região, à época, foi no Nordeste o maior centro produtor da farinha de 

mandioca, alimento básico das populações sertanejas, e, ao mesmo tempo, bastante 
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 “Já consegui do Governador este quase impossível tratando-se de um homem aparentemente desdenhoso 

de causas populares como é E. C.: que subvencione clubes populares de carnaval. Subvenções que não 

importem em compromissos ou obrigações da parte desses clubes para com o Governo.” (FREYRE, [1928], 

2006, p. 297). 
61

 Uma extensa vala rasa que separa duas propriedades não deixando que animais de uma propriedade 

invadam outras. O valado em questão separa uma região em que predominava a agricultura familiar de 

mandioca de outras propriedades em que predominavam a pecuária extensiva, em sua maioria de grandes 

fazendeiros.  
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utilizada para a pecuária, o que levava a intensos conflitos na região, pois os animais 

invadiam as plantações e as destruíam. No texto de um projeto de lei (PL 337/1951) de 

1951 da câmara dos deputados em que se propunha a criação de um outro valado no lado 

cearense da Serra do Araripe, contém em sua justificativa um esboço que esclarece a razão 

de sua criação, bem como a data em que foi realizada (1928, portanto, durante o governo 

de Estácio Coimbra):  

 

 

Utilizada para a agricultura e a pecuária a dita serra desde remotos 

tempos se constituiu objeto de constantes conflitos entre os que se 

consagram a essas atividades, obrigando a administração de Pernambuco 

a fixação das devidas zonas em 1928. Preferido o recurso ao "valado" em 

face das inconveniências que ofereciam as cercas de arame, de pedra 

nativa, construiu-se o mesmo ali, em uma extensão de 122 quilômetros. 

Foi assim que na parte correspondente ao território pernambucano se pôs 

termo ao dissídio, que ameaçava, senão aniquilar pelo menos reduzir 

profundamente o cultivo da mandioca em seu legítimo habitat. [...] No 

Ceará perdura no Araripe esse lamentável estado de luta entre 

agricultores pobres e pecuaristas abastados cujos gados constantemente 

destroem os roçados de mandioca. Cuja solução também se propõe o 

projeto. (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1951, p.4) 

 

 

Ao juízo de Gilberto Freyre, estas ações
62

 que Estácio Coimbra vem implantando 

são quase que um “socialismo de estado”, uma boa intervenção administrativa na qual ele 

menciona que sempre colaborou. Na criação do valado no sertão pernambucano em 

específico, Gilberto diz que Coimbra tem praticado um intervencionismo meio paradoxo, 

isto porque ele (Freyre) acaba sendo acusado de ser a pessoa por trás dessas inovações que, 

romanticamente em seu dizer, “deixa de prestigiar ricaços, chefes políticos, senadores, 

deputados, para atender a reclamações de humildes, de rústicos, de analfabetos.” Assim, 

explica que “por uns sou considerado ‘comunista’ ou ‘agitador’ que estaria empolgando E. 

C. com lábias aprendidas nos xangôs. Forma-se um mito em torno do assunto.” ([1928], 

2006, p. 297).  

                                                           
62

 Dentre outras estaria o surgimento de “audiências públicas”, um resquício de patrimonialismo colonial em 

que o governador abria as portas de seu gabinete uma vez por semana para ouvir pessoalmente as mazelas 

“do seu povo”. Para Freyre, Estácio “ouve uma multidão de gente que sem essas audiências nunca falaria 

diretamente com o Chefe do Estado. Ouve com atenção. São casos, muitos deles, de exploração do homem 

pelo homem em suas formas mais cruas. [...] Estácio às vezes me diz: ‘Teu socialismo não deixa de ter 

razão’. O suposto reacionário que ele é traído pelo que há de jovem, de receptivo ao novo, de plástico, na sua 

inteligência de homem de mais de cinquenta anos nascido ainda no tempo do Império e quando o mundo era 

tão diferente do de hoje.” ([1927], 2006, p. 290-291). 
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Desta feita, o que se depreende da ação freyriana direta no governo de Estácio 

Coimbra é sua participação pelos bastidores do cenário político. Mesmo Estácio sendo 

experiente e um político tradicional, Freyre, ao ser constantemente consultado em um sem-

números de atividades ou ocasiões, acabou tornando-se uma pessoa bastante influente no 

governo pernambucano no final da década de 1920 devido justamente a essa característica 

peculiar de seu cargo, que ele mesmo nomeia como “supersecretário”, agindo à sombra do 

governador, aconselhando-o, convencendo-o, alertando-o, persuadindo-o, assumindo uma 

posição similar a de uma eminência parda, ou seja, um conselheiro ou assessor de um 

Chefe de Estado que, por trás, pelos bastidores, sempre conduz suas decisões, mas que 

nunca aparece de fato ou é responsabilizado por elas, o que no caso de Gilberto Freyre fica 

ainda mais destacado quando, somando-se ao cargo no Gabinete, lhe é cedida a direção do 

jornal A Província (1927) e a cátedra de sociologia da Escola Normal (1928), que foi 

criada exatamente nesse período e dada a ele a total autonomia para dirigir. 

Ademais, com o ordenado que passa a receber pela função (e posteriormente 

funções), sua saúde financeira dá sensível sobressalto, e, com isso, também sua biblioteca. 

Adquire vários livros raros e caros na Europa e Estados Unidos, a maioria versa sobre o 

Brasil colonial, pois busca arcabouço para enfim realizar um antigo projeto de compor um 

trabalho sobre a infância
63

 no país. “Um livro sobre a minha própria meninice e sobre o 

que tem sido nos vários Brasis, através de quase quatro séculos, a meninice dos vários 

tipos regionais de brasileiros que formam o Brasil”. (FREYRE, [1924], 2006, p. 202). 

Sobre este aumento da sua receita mensal, diz: 

 

Agora, que estou ganhando bastante, venho me regalando com a compra 

de livros já muito desejados. É com alvoroço de menino que recebesse 

brinquedos que desembrulho pacotes de Londres (Hugh Rees), de Paris 

(livros adquiridos por intermédio principalmente do nosso Ministro em 

Praga, Belfort Ramos) e da Alemanha (por intermédio do Karl von den 

Steinen). [...]Alguns, livros antigos, antiquíssimos até: livros de viajantes 

que estiveram no Brasil colonial. Um Koster em francês, estampas a cor, 

e autógrafo do tradutor. Um Luccock: raríssimo. Um Lindsay: outra 

raridade. Um Pyrard. Verdadeiras preciosidades. Também as obras 

completas de Frazer. Morgan. Tylor. Quase todos os clássicos da 
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 Esse desejo de Freyre pareceu perdurar por muito tempo ainda e demonstra o viés inovativo 

(interdisciplinar) que marcaria seus trabalhos futuros, tanto que, em 1929 e em tom de segredo, escreve a 

Manuel Bandeira que almeja fazer “estudos sociais, em geral, sobre a família e especialmente sobre a vida e a 

história da criança, em vários países e em diferentes condições de cultura... esse trabalho e essa reunião de 

livros – como você é um dos raros a saber – prende-se a um estudo, sob o ponto de vista psicológico e 

histórico, que há anos me prende [...]” (FREYRE, 1929, 2007, p. 327). 
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antropologia em língua inglesa. Vários alemães, austríacos, franceses, 

italianos. ([1927], 2006, p. 285). 

 

 

Passam também a fazer parte de suas despesas recorrentes os gastos com a vida 

boêmia. Em seu diário são rotineiramente mencionadas suas aventuras pelos xangôs de 

Recife, festas particulares e principalmente em “pensões de mulheres”. “Fui ontem a um 

xangô autêntico, num ambiente amigo; sem me sentir turista nem médico nem ‘pessoa do 

governo’ mas amigo de Minha Fé. Meu guia: a velha ‘Minha Fé’”. (FREYRE, [1927], 

2006, p.289). Nessa ocasião não perdeu tempo e foi logo “se ajeitar” com uma mulata que 

o acompanhou a madrugada inteira durante a cerimônia. Freyre estranha as ações dos 

“possessos” e as compara com as ações dos protestantes de Kentucky: “o curioso é que os 

gritos, os saltos e os pulos dos possessos me parecem iguaiszinhos aos das velhotas e 

moças que vi num revival em Kentucky, num dos meus primeiros meses nos Estados 

Unidos.” ([1927], 2006, p. 289). Mas o que realmente Gilberto expõe (ou se quer passar ao 

leitor) são suas extravagâncias e peripécias sexuais. “Extraordinário caso, o dessa jovem 

ainda com o ar de menina ou de adolescente que o Carnaval deste ano me revelou. [...] 

Franzina, tem todo o aspecto de uma adolescente mais europeia que tropical. Boa família. 

Pode me complicar. Dezoito anos.” (FREYRE, [1928], 2006, p. 306). Ou,  

 

hoje, indo a uma casa de mulheres com alguns amigos, S. R
64

. notou 

minha preferência por uma jovem, quase ainda menina; e reparou que a 

tal jovem se assemelhava a uma prima minha com quem ele parece 

desconfiar que eu tenho atualmente um “caso”. É que, na verdade, sou 

um endogâmico ótima palavra sociológica! – e me sinto quase sempre 

atraído por mulheres, quando brancas, que se pareçam com minha Mãe, 

primas, irmãs; exógamo eu sou na minha atração, que é grande, por 

mulheres de cor. (FREYRE, [1929], 2006, p. 316). 
 

 

Recebe “recomendações” de amigos que conhecem seu “gosto” peculiar por 

mulheres “de cor” e assim visita algumas em vários bordéis ou nas próprias residências 

das, aparentemente inúmeras, prostitutas da cidade. “Já disse que quem me deu o endereço 

foi meu tio Abel: Travessa do forte nº X. Sou-lhe muito agradecido. Ela continua a melhor 

das mulatas do Recife. Posso falar assim. Conheço do assunto.” ([1929], 2006, p. 320). A 

esbórnia continua e chega a ser acentuada quando amigos de fora o visitam em 

Pernambuco e vice-versa. Assim, em 1929, em outra temporada que Manuel Bandeira 

                                                           
64

 Muito provavelmente Sílvio Rabelo, amigo de Freyre e colaborador em A Província. 
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passa em Recife, ele se junta a festeira turma de Gilberto Freyre. Em uma dessas noitadas 

Freyre descreve um episódio de “concorrência amorosa” entre ele e Bandeira:  

 

No Carrapicho, com as mulatas trazidas por Ulisses, meu irmão, que 

agora, por causa de seu belo bigode preto, é conhecido por quase todos os 

amigos como “Bigodão”. Bandeira poeta, aqui pela segunda vez, 

engraçou-se de uma que é realmente uma delícia:, “a flor do Prado”, 

como eu a chamo, por ser sua família moradora do Prado. Mas o diabo da 

mulata resvalou foi para meu lado, deixando o M. B. sob uma grande dor 

de cotovelo. ([1929], 2006, p. 326-327). 
 

 

 Mas mesmo com toda essa vida noturna agitada Gilberto Freyre não deixa de 

estudar e fazer suas “horas de biblioteca”, e que ao mesmo tempo procura não se exibir ou 

demonstrar que estuda e lê bastante. Chega a criticar quem o faz, como um conhecido que 

não diz o nome e que ao estudar em casa escancara as janelas para que as pessoas que 

passem a pé ou de bonde o vejam lendo e escrevendo para ostentar sua superioridade 

intelectual. Comenta também que “um amigo lhe disse que um colega seu” não entende 

quando lhe dizem que não seria possível Gilberto Freyre ser um “assombro” de saber que 

mencionam sendo tão boêmio, “isto porque às vezes sou visto em pensões de mulheres, em 

clubes populares de carnaval como o das Pás, dançando com as morenas em pastoris como 

o do Poço, em ceias de sarapatel no Bacurau ou no Dudu”. ([1927], 2006, p. 287). 

Gilberto Freyre também demonstrou interesse em mostrar-se sem preconceito 

com os menos favorecidos (negros, sobretudo), e até que se sente mais à vontade com eles 

do que com as gentes da aristocracia, que em sua grande maioria são muito plastificados e 

caricatos, sendo as gentes do povo onde estaria a verdadeira cultura brasileira, ou seja, a 

cultura popular. E que a partir dessa sua propensão natural de conviver com “essas” 

pessoas é que pode vir algo bastante frutífero em quesitos acadêmicos. O importante é 

misturar-se, envolver-se, dialogar, sentir, etc. Desta feita, quando se encontrava já em 

exílio em Portugal, como veremos, ele assevera: 

 

Essa angústia me faz conviver menos com gente burguesa do que com a 

plebe rústica e folclórica: em Lisboa, entre saloios, fadistas, mulheres das 

chamadas de vida alegre, de uma das quais, mulata de Angola, já aprendi 

que na África “senzala” é “sanzala”, “massangana” é “massangano”. No 

Brasil, há muito convivo com gentes de xangô, em Pernambuco, e de 

candomblé, na Bahia, e de macumba, em Niterói. Com negras quituteiras. 

Com barcaceiros alagoanos que me ensinaram a fumar maconha, sem o 
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perigo de resvalar em amok
65

. Com operários recifenses ingenuamente 

entusiastas do P. C. Com gentes de clubes populares afro-brasileiros, de 

Carnaval, no Rio de Janeiro e no Recife. Com gentes de trabalho em 

velhos engenhos do Nordeste e fazendas dos arredores de Petrópolis; e, 

ao mesmo tempo, com velhos senhores, velhos senhores decadentes, já 

evitados pelos próprios netos; senhores velhos junto dos quais tenho 

chegado a ser quase um substituto de netos e bisnetos ingratos. Também 

com velhas baronesas brasileiras, velhas iaiás, ex-escravas. Agora estou 

fazendo o mesmo em Lisboa, com condessas, com sábios e com 

prostitutas. Com prostitutas, aos goles de ginja. Com negras de Angola 

que comparo com as que conheci no Senegal francês. (FREYRE, [1930], 

2006, p. 339). 

 

 

Essa boemia é descrita por toda década de 1920 após seu retorno a Pernambuco. 

Não obstante essa característica de sua vida em Recife, Freyre continua seu trabalho ao 

lado de Estácio Coimbra no governo do estado e acumula algumas outras funções, que 

veremos. Em agosto de 1928 assume a direção do jornal A Província. No dia 15 sai um 

editorial comunicando a mudança que ocorreria no jornal a partir do dia 19. A nova edição 

do periódico agora incluiria seções de economia, política, literatura, cinema, arte, religião, 

vida internacional, esportes e moda, que a partir de agora seriam discutidos por um seleto 

grupo de escritores, jornalistas e especialistas.  

De fato, vieram a colaborar com o jornal várias personalidades de peso, muitos 

deles amigos que Freyre levou consigo para o periódico. Dentre essas personalidades 

amigas destacam-se: Manuel Bandeira, Ronald de Carvalho, Prudente de Moraes Neto, 

José Américo de Almeida, Rodrigo Mello Franco de Andrade, Ribeiro Couto, Francis 

Butler Simkins, Jorge de Lima, Aníbal Fernandes e José Lins do Rego, esse, 

correspondente da Paraíba. Percebemos então que vários de seus amigos íntimos 

colaboram efetivamente no jornal, sem contar algumas participações como a de Oliveira 

Lima e outros. A despeito das modernizações feitas e o tom contemporâneo dado à nova 

fase d’A Província, seu editorial não desqualifica a tradição, “mas a atualiza”, em outras 

palavras, a valorização da tradição é um aspecto importante da doutrina do jornal. Em um 

editorial sem assinatura sai nota que diz que receber tradições passivamente, sem avaliá-las 

nem retificá-las, é incorrer no risco do arcaísmo, ou seja, as tradições válidas são as que 

                                                           
65 Transtorno psiquiátrico em que o portador subitamente libera uma raiva selvagem que faz com que a 

pessoa afetada ataque loucamente e mate indiscriminadamente pessoas e animais que aparecem à sua frente, 

até que o sujeito se suicide. (Apesar de a síndrome existir, e com uma rápida pesquisa, não encontramos 

nenhuma relação da síndrome com o uso do entorpecente). 
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correspondem à realidade dos problemas atuais num contexto geral, reitera o editorial. 

(LARRETA e GUICCI, 2007). 

Originalmente, o jornal surge em setembro 1872 como órgão da nova 

reorganização do Partido Liberal, no Brasil Império. O lema inicial do jornal era os 

interesses provinciais, sobretudo a descentralização política, que era vista como a 

“verdadeira escola primária da liberdade”. No artigo do primeiro número constava como 

parte do programa que  

 

 
[...] no que é propriamente local, no que entende com esse jogo, que por 

aí vai, dos dominadores do dia, procuraremos dar os nomes as coisas, sem 

entrar no campo das personalidades irritantes e escusadas, que só servem 

de amesquinhar ideias e homens, que só hão de servir para obliterar-nos 

as tradições e apagar-nos os brios. Sem que nos falte a energia na defesa 

das nossas, saberemos respeitar todas as convicções sinceras, dignamente 

pleiteadas. Esta folha será, quanto possível, doutrinaria. (A PROVÍNCIA 

[1872] apud NASCIMENTO, 1967, p. 174). 

 

 

Nas primeiras edições as prensagens saíram em formato de 45cm x 29cm, com 

quatro páginas de quatro colunas. O diretor era José Mariano Carneiro da Cunha
66

 e seus 

principais redatores à época foram Antônio Jose da Costa Ribeiro, Francisco Amintas de 

Carvalho Moura, Inocêncio Seráfico de Assis Carvalho, Aprígio Justiniano da Silva 

Guimaraes, Ulisses Machado Pereira Viana, Jacinto Pereira do Rego, Antônio 

Epaminondas de Melo e Antônio de Siqueira Cavalcanti. O número avulso do jornal 

custava 160 réis e trazia a seguinte frase no cabeçalho: "Vejo por toda parte um sintoma, 

que me assusta pela liberdade das nações e da Igreja: a centralização. Um dia os povos 

despertarão clamando: — Onde estão as nossas liberdades?" (NASCIMENTO, 1966, p. 

174). Sem qualquer tipo de anúncio, seguiu-se a publicação trazendo suas quatro páginas 

repletas de artigos e notas políticas, algumas de literatura, noticiário local, de outros 

Estados e do exterior. A Província empreendeu incialmente forte ataque ao Ministério 

conservador e ao governo de Francisco Farias Lemos e, depois, de Henrique Pereira de 

Lucena, que o substituiu ainda em 1872. Em seu último número do ano, que saiu em 24 de 

dezembro, com seis páginas, constava que o jornal tinha uma tiragem de 1200 exemplares, 

contando mais de 1100 assinantes, o que foi considerado por eles próprios como um marco 

na imprensa pernambucana. 
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 José Mariano Carneiro da Cunha (1850 – 1912) além de fundador de A Província foi um advogado 

abolicionista pernambucano, tendo estudado na mesma turma de Joaquim Nabuco.  
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Durante toda a década o perfil do jornal fora a mesmo, o de crítica ao centralismo 

político, seja em Pernambuco ou no Brasil como um todo, a defesa da abolição da 

escravatura e a crítica a membros conservadores (autoritários) da Igreja Católica. Em 

janeiro de 1877 sai um editorial que resume o clima de insatisfação que perseverou por 

todos esses anos, pois  

 

 
[...] na ordem moral, a decadência dos costumes públicos é espantosa: ou 

nos negócios relativos ao conflito entre a Igreja e o Estado, ou na ordem 

política, havemos chegado a mais triste das situações. Um bispo resume 

em si toda a religião, e faz quanto planeja. Um Ministério resume em si 

toda a política e, considerando este Brasil um bom camelo de carga, leva-

o pelos desertos de sua ambição e ganância, de sua venalidade e 

corrupção, sem encontrar o mais ligeiro obstáculo. O Império marcha; 

para onde, não se sabe". (A PROVÍNCIA [1877] apud 

NASCIMENTO, 1967, p. 184). 

 

 

Depois de anunciar, em dezembro de 1878, férias “aos trabalhos jornalísticos”, o 

jornal fica fora de atividade por alguns anos por motivos de “necessidade de transformar o 

material e o aumento formato do jornal”, reaparecendo somente em 1886, um pouco maior 

e seguindo as mesmas diretrizes de antes. Somente em 1887 o jornal é desvinculado do 

Partido Liberal e comprado por Manuel Gomes de Matos e Luis Ferreira Maciel Pinheiro.
67

 

Nesse período a campanha abolicionista ganha mais vigor e A Província participa do 

movimento de maneira contundente. Assim que o jornal muda de proprietários sai nota 

afirmando que é hora de "congregar todos os elementos de vitalidade e de força, e tentar 

este combate pacífico da imprensa livre pela abolição imediata da escravidão e pela 

federação das províncias", pois, "a reforma abolicionista compreende a reorganização do 

trabalho agrícola, tendo por base a instrução profissional. A própria classe dos 

proprietários agrícolas verá que pugnamos pelo seu bem estar. (A PROVÍNCIA [1887] 

apud NASCIMENTO, 1967, p. 190). Contudo, segundo o jornalista Luiz do Nascimento, o 

jornal no ano da abolição foi mais calmo politicamente, pois a vitória já estava sendo 

vislumbrada e todas as atenções dos redatores se voltavam para a abolição, que acaba 

culminando em 13 de maio de 1888.  

                                                           
67

 Manuel Gomes de Matos (1841-1927) e Luis Ferreira Maciel Pinheiro (1839-1889), o primeiro cearense e 

o segundo paraibano, foram advogados e jornalistas abolicionistas radicados em Recife, tendo ambos atuado 

na imprensa como liberais republicanos assiduamente antes mesmo da compra do jornal A Província. 
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Em 1890, semanas após os acontecimentos de 15 de novembro de 1889, o 

editorial lança nota afirmando: 

 

 

[...] a República está proclamada. Não há receio de que a Constituição 

deixe de confirmar o ato revolucionário do Exército e da Armada. [...] O 

novo ano tem de assistir, certamente, a fundação da República e ao 

desenvolvimento de todas as forças vivas da nação, até ontem atrofiadas 

por mais de meio século de escravidão, de parasitismo e de privilégios, 

que o espírito das instituições democráticas não pode tolerar. Tem de 

assistir ao ressurgimento das antigas províncias, sugadas pelo enorme 

polvo da centralização, e as quais, hoje transformadas em Estados 

autônomos, formarão o todo harmônico que se chamará Estados Unidos 

do Brasil. (A PROVÍNCIA [1890] apud NASCIMENTO, 1967, p. 193). 

 

 

Em sua trajetória nos próximos 30 anos, em que houve alguns momentos de destaque e 

outros de quase ostracismo, mas que a pauta do jornal ora ou outra sempre acabava 

resvalando na severa crítica política aos seus adversários, sobretudo em Pernambuco, o 

jornal chega à década de 1920 mais modernizado e com novo corpo editorial, sendo, 

inclusive, palco da estreia de Agamenon Magalhães
68

 como jornalista (redator) em 1922. 

Um ano antes de Gilberto Freyre assumir a direção do jornal, A Província já se mostrava 

bastante variada de matéria e dando apoio irrestrito ao governo de Estácio Coimbra. 

Contavam-se, entre seus colaboradores, Otacílio Alecrim, Esdras Farias, Leduar de Assis 

Rocha, João Barreto de Meneses, Augusto Aristeu, Abílio Pessoa e outros eventuais.  

Freyre ao assumir a direção do jornal quer torná-lo ainda mais moderno
69

, 

investindo assim em novas seções (moda, cinema, música etc.) e fazia questão de atualizar 

também a linguagem
70

 dos redatores e colaboradores. A propósito, escreveu José Maria 
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 Agamenon Magalhães (1893-1952) foi político pernambucano filiado ao Partido Republicano quando 

eleito deputado estadual em 1918 e deputado federal em 1924, sendo reeleito em 1928. Contudo, em 1930, 

rompe com o partido e adere à Aliança Liberal, grupo político formado em 1929 para compor a oposição à 

candidatura de Júlio Prestes à presidência. Desde então é uma das figuras centrais de oposição política à 

Gilberto Freyre, bem como Estácio Coimbra, chegando a ser nomeado interventor do Estado em 1937, assim 

que se instaura o Estado Novo de Getúlio Vargas no país.   
69

 “Todo meu empenho é fazer d’A Província um jornal diferente dos outros e fiel à sua condição de jornal de 

província. Autêntico. Honesto. Com colaboração de alguns dos melhores talentos modernos do Rio de 

Janeiro e de São Paulo.” (FREYRE, [1929], 2006, p.319). 
70

 Nesta questão em específico fica mais uma vez demonstrada que seu diário quando cotejado com outros 

documentos dá mostra de originalidade, mesmo com os erros e exageros no tom que o autor coloca em certas 

passagens, cabendo ao pesquisador os “cuidados” com seu manejo. Senão vejamos: “Um dos meus empenhos 

é dar ao noticiário e às reportagens um novo sabor, um novo estilo: muita simplicidade de palavra; muita 

exatidão, algum pitoresco. Isto é que é importante num jornal. E nada de bizantinismo. Nada de se dizer 

‘progenitor’ em vez de pai nem ‘genitora’ em vez de mãe. Já preguei no placard um papel em que se proíbe 

que se empreguem no noticiário não só essas palavras pedantes em vez das genuínas, como ‘estimável’, 

‘abastado’, ‘onomástico’, ‘deflui’, ‘transflui’, etc.” (FREYRE, [1929], 2006, p.319).   
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Belo, na própria A Província, edição de 13 de outubro de 1928, que Gilberto Freyre teve 

que pregar na parede da sala de trabalho uma espécie de dicionário de “sinônimos ao 

inverso”, isto é, do “termo difícil para o fácil”. “Pai é pai e não progenitor; morrer é 

morrer e não desaparecer objetivamente; estar doente é estar doente e não acamar. 

Incêndio escusa o pavoroso, industrial o empreendedor, negociante o honrado e advogado 

o ilustre causídico do nosso foro, e que tais...” (JOSÉ BELO [1928] apud NASCIMENTO, 

1967, p. 234).     

Nessa nova fase encabeçada por Freyre e co-dirigida pelo primo de Estácio 

Coimbra, José Maria Bello, A Província se torna palco de algumas divergências
71

 políticas 

que Gilberto havia alimentado anteriormente por conta de seu posicionamento ferrenho 

contra as mudanças estruturais que o novo projeto civilizatório colocava. Os arautos da 

oposição política, social e cultural eram os Lima Cavalcanti (os irmãos Carlos, Caio e 

Fernando), seus antigos colegas da época do Colégio Americano do Brasil e proprietários 

do jornal Diário da Manhã. Sem perder tempo, já no dia seguinte da sua posse como 

diretor do jornal “oficial” do governo estadual, Freyre escreve, em tom extremamente 

provocativo, uma nota no próprio periódico, a saber: 

 

O senhor Gilberto Freyre manda dizer aos Lima Cavalcanti do 

“Diário da Manhã”, conhecido coito de serões, que não bate boca com 

eles não. As insinuaçõesinhas que lhe fizeram, não pegam no seu nome: o 

nome que precisa de limpar-se, e limpar-se com papel higiênico, é o dos 

Lima Cavalcanti. Nesse nome, todo melado de porcaria, é que as tais 

insinuações vão agarrar-se como mosca em coisa podre. 

O senhor Gilberto Freyre lembra ao mais moço e menos safado 

dos diretorezinhos do “Diário da Manhã” que convém não esquecer tão 

depressa o tempo do colégio, durante o qual o mesmo Lima Cavalcanti, 

então seu mais carinhoso camarada, ficou o conhecendo tão bem. Sou 

responsável pelo escrito acima. Gilberto Freyre. ([1928], 2007, p. 332) 

 

                                                           
71 Tais divergências, com os Lima Cavalcanti, principalmente, não era exclusividade somente de Gilberto 

Freyre. Um ano antes o antigo diretor do jornal também travara confronto com os proprietários do Diário da 

Manhã. O caso foi que em dezembro de 1927 o órgão noticiou um incidente ocorrido entre o Chefe de 

Polícia, Eurico de Sousa Leão, e Fernando de Lima Cavalcanti. Este replicou, no dia seguinte, os termos da 

informação dada pelo jornal, considerando o texto parcial e mentiroso, o que acabou por terminar em 

polêmica. Isso porque Diniz Perilo de Albuquerque Melo, então diretor d’A Província, inseriu, na primeira 

página do seu jornal, violentos artigos com assinatura, nos quais, além de assumir a responsabilidade da 

notícia, devolveu a Carlos Cavalcanti (além de ser um dos donos, era o responsável técnico da redação do 

jornal) as alcunhas de "adulador de governos", "analfabeto", "mesureiro", "negocista" e "servil". Embora 

Carlos de Lima Cavalcanti não escrevesse ele próprio os artigos de ataque, Diniz Perilo o acusava 

diretamente, chegando a concluir assim o seu artigo de 8 de dezembro: "Repugnante e salafrário é você, 

safadinho". O último da série de ofensas saiu no dia 11, durando toda a querela nove dias. (NASCIMENTO, 

1967).     
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A resposta à investida de Gilberto foi dada pelo irmão mais novo dos Cavalcanti, 

Caio. Com a plena intenção de humilhar publicamente Freyre, com suas próprias palavras, 

Caio escreve um artigo (O “Senhor” Gilberto Freyre julgado por si mesmo...) em que 

depois de fazer algumas acusações, transcreve uma dezena de trechos de algumas 

correspondências que ambos trocavam no passado, na época do colégio e algumas depois 

da partida de Freyre para os Estados Unidos. Assim, Caio Cavalcanti escreve que 

 

 

[...] para que a opinião pública fique esclarecida sobre o caráter desse 

desprezível Gilberto Freyre que nos agrediu, a mim e ao meu irmão 

Carlos, transcrevo aqui alguns trechos de uma correspondência que tive a 

infelicidade de manter por algum tempo com aquele tartufo. 

Verá o público como é justa a tristeza com que recordo a 

afinidade de ideias e sentimentos que me aproximavam de Gilberto 

Freyre, na fase em que o seu caráter ainda não havia sofrido a influência 

perniciosa dos mesmos interesses e ambições que ele condenava com o 

brilho de um falso entusiasmo. Não precisaria denunciá-lo aos homens de 

bem e muito menos defender-me de injurias miseráveis. Previnamo-nos 

todos diante deste libelo:  

Murray. Ky, 19 de julho de 1918. 

“Meu bom Caio. Recebi com viva alegria sua carta datada de 22. 

Já lhe tenho dito que um dos meus melhores prazeres aqui tem sido o de 

corresponder-me com você. Bem sabe que somos íntimos, quase irmãos.” 

[...]Waco, 12-12-1918. 

“Espero que breve nos veremos, ao menos por uma semana. Mas 

o melhor é que alguns anos mais tarde, na grande vida, estaremos juntos, 

trabalhando pelos nossos ideais. Liga-nos uma fraterna semelhança. Oh! 

Seu Caio que Deus apresse o dia glorioso da nossa ação.” 

Recife, 8-09-1917. 

“Devo dizer-te o meu regozijo, ao notar na carta do mesmo 

(referia-se ao Dr. Irvine, diretor da Mercersburg Academy) as boas 

referências à trindade Cavalcanti. Penso que Mercersburg soube 

completar o milagre do Colégio aqui, de abrir a ti e aos teus irmãos uma 

nova visão de vida e novos ideais. Penso Caio que poderias estar hoje sob 

a pressão de falsos mestres de cabeças [...] Precisas agora de não 

canalizar os teus poderes na direção do simples êxito pessoal. Liga-nos a 

uma grande causa. Qual será esta grande causa? Tu saberás achar a 

resposta. Lê a retalho que te envio. Pensei em ti ao escrever esse artigo. 

Lá não está dito tudo. Tu sabes ler o que não está nas letras de forma de 

um artigo escrito por quem está ligado a ti por identidade de 

sentimentos.” 

[...] Recife, 3 de janeiro de 1917. 

“Recebi a tua carta datada de 30 de novembro, do ano passado. Já 

não posso duvidar da tua constância. Decididamente és um amigo fiel e 

leal. A ausência não poderá desfazer a nossa sólida amizade baseada na 

identidade de sentimentos e ideais e – mais ainda – em sentimentos 

mutuamente experimentados. Tens bons ideais e alimentas bons sonhos”. 
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Muito obrigado. Eu continuo a ter bons sonhos da minha primeira 

mocidade, quando exaltava o meu caráter e os meus propósitos na vida. 

Continuo a ter horror à desonestidade, aos politiqueiros corruptores que 

tem alvitado a nossa pátria. Continuo a sacrificar a minha [...], 

insurgindo-me contra tudo isso que combatias e hoje cortejas. Mentindo 

às tuas ideias e aspirações, vieste para o Brasil e te poluíste ao contato 

infamante dos Aníbal Fernandes que desonram a espécie humana, 

enriquecendo às custas dos dinheiros públicos e de subserviências 

ignóbeis. Mas não te iludas. Eu não te esqueço, nós não te esqueceremos. 

Ajustaremos contas em melhor oportunidade. (CAVALCANTI, 21 ago. 

1928) 

 

 

    Essas rusgas, no entanto, ficaram mais na parte política do jornal, as outras, 

sobretudo as culturais, ficaram mais responsáveis pelas críticas e sugestões levantadas para 

a defesa de uma onda tradicionalista “atualizada” com a realidade cultural de Pernambuco 

e restante do Nordeste. Ademais, junto com Aníbal Fernandes, não se pode deixar de 

colocar que Freyre compartilhava, apesar de algumas divergências, naquela altura, ideias 

antiliberais que aprendera nas suas leituras de Maurras e Barrès, líderes da Action 

Française, que ele chega a ver de perto na sua passagem pela França em 1922. Em um 

artigo de 12 de setembro de 1928, “o sentido universal da obra de Maurras”, Aníbal 

Fernandes chega a dizer que “a nós brasileiros, o pensamento maurrasiano transmite o 

sentimento da tradição, de ordem moral, o horror à anarquia” (FERNANDES, [1928], 

2007, p. 334). Claro que essas ideias eram bastantes polêmicas e de conteúdo claramente 

antidemocrático, basta pensar na ascensão do fascismo alemão, espanhol e italiano, que 

mesmo em sua incipiência em 1928 já mostravam ao mundo a que viriam. Por isso, em 

outro artigo, intitulado “Salomão versus Aníbal”, Salomão Filgueira critica a paixão e 

agitação de admiradores de “ditadores peninsulares” do sul da Europa e se queixa do 

afrancesamento autoritário de Aníbal Fernandes, embora seja ainda válido asseverar que 

Freyre não era nessa altura tão entusiasmado quanto seu amigo Aníbal, apesar das 

aproximações ideológicas acerca dessa pauta específica.   

Contudo, todas essas diatribes não refletiam, num contexto mais amplo, a 

verdadeira (ou única) concepção jornalística do periódico. Na verdade, o jornal se nos 

apresenta como um esforço de renovação intelectual de abrangência nacional e 

internacional ao mesmo tempo em que se ocupa em lançar luz sobre a cultura regional 

através de artigos ou crônicas sobre arquitetura, pontos da cidade e do estado que 

evidenciam o caráter particular e típico da cultura nordestina, bem como sobre festas, 

rituais e lendas populares. Assim, podemos destacar a participação de Joanita Blank, filha 
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de uma amiga de Manuel Bandeira, que tinha sob sua responsabilidade uma página 

bastante moderna, a página de moda. (LARRETA e GIUCCI, 2007). Um breve trecho dá o 

tom do que eram esses textos: “Copacabana! Essa palavra faz pensar em muito sol, muito 

azul, muita brisa. Passar o dia inteiro tostando ao sol depois de uma semana de trabalho. 

Adquirir uma estupenda cor iodada que logo mais no baile será tão admirada no contraste 

de vertido de setim branco”. (A PROVÍNCIA, [1928], 2007, p. 335). Os artigos vinham, 

geralmente, acompanhados de desenhos de roupas. Seguindo esse mesmo viés moderno 

tinham as crônicas sobre cinema, arte moderna por si só, que apesar de estar ainda no seu 

início, já era discutida, sendo assim, qualquer jornal que se propusesse a ser moderno e 

contemporâneo não podia se furtar de soltar algumas notas. Larreta e Giucci dão o 

panorama de como era tratada a sétima arte em A Província: 

 

Manuel Bandeira escreve sobre Chaplin, sobre o cinema nacional e sobre 

o sucesso do cinema sonoro no Rio de Janeiro. Discute-se o impacto do 

cinema americano e as respectivas virtudes de Hollywood e do cinema 

europeu. Júlio Bello, numa comparação, de 15 de setembro de 1928, entre 

americanos e franceses por meio do cinema, considera que falta aos 

filmes americanos a sutil delicadeza, a naturalidade e o cuidado dos 

franceses. Pedro Dantas pergunta-se se o cinema falado será um fracasso 

(28/09/1929) e Ribeiro Couto escreve da França, alguns dias antes do 

fechamento do jornal pela Revolução de 1930, um artigo sobre a 

“utilidade psicológica” do cinema. (2007, p. 335). 

 

 

Destaca-se também, agora em viés tradicionalista, um artigo de Manuel Bandeira, 

de 28 de setembro de 1930, portanto dias antes de seu fechamento, em que ele faz um 

balanço do que tinha sido o jornal até ali. O texto é um elogio e uma redefinição da ideia 

de provincianismo identificada com a cultura tradicional nordestina, que o poeta reavalia 

ao mesmo tempo como uma atitude de abertura para o mundo exterior e um esforço para 

captar o ritmo e os problemas comuns da vida local. Por fim, para Bandeira: “[...] um 

número de A Província é sempre como bom retrato de um dia de vida recifense, retrato 

tirado com as roupas habituais, com o penteado habitual, variando apenas na expressão de 

sorriso ou de ruga triste, conforme as horas foram de alegria, luto ou apreensão.” 

(BANDEIRA, [1930], 2007, p. 337). O que se discute reiteradamente nas páginas do jornal 

acerca do tema, em tom de advertência, é que as mudanças advindas da modernidade são 

fruto de um progressismo improvisado, desprovido de uma compreensão mais desvelada 

da realidade e das tradições brasileiras. Desta feita, é justamente essa penetração na 

tradição, sempre acompanhada de uma visão multifacetada através dos recursos da 
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reportagem cultural, que cobre festas populares, a arquitetura da cidade e os costumes 

antigos, a especialidade do periódico.    

No entanto, dessas incursões também advém alguns excessos, às vezes ligados 

muito mais à vaidade propriamente dita do que apenas um desejo nobre de salvaguardar o 

patrimônio cultural pernambucano. Assim, ao mesmo tempo em que, a pedido de Gilberto 

Freyre, seu irmão Ulysses tira uma foto de uma imponente Casa-Grande do engenho de 

Megahype
72

 antes dela ser destruída e coloca a fotografia no jornal depois da demolição, 

causando grande debate sobre a conservação do patrimônio arquitetônico do estado, o 

periódico é acusado por Mário Melo (companheiro de Freyre na causa regionalista em 

alguns episódios, sendo também amigo de Oliveira Lima) de querer trazer pra si o título 

tácito de “arautos da conservação cultural de Pernambuco”.  

O caso foi que sai n’A Província um artigo sobre uma casa em Olinda 

(Sobradinho Mourisco de Olinda) em que se dizia que tal casa teria sido “descoberta” e 

salva da completa destruição por conta da ação do Centro Regionalista do Nordeste. Em 

uma das várias peregrinações pelo Recife antigo e Olinda que o Centro promovia, foi 

encontrada pelo grupo tal casa, uma “preciosidade” de arquitetura colonial, que, porém, 

estava “abandonada”. Então em artigo no jornal sai nota divulgando o achado e dando ao 

grupo capitaneado por Gilberto Freyre a responsabilidade da “descoberta”. Contudo, Mário 

Melo lê a crônica bem intencionada mas não concorda com o que ali estava descrito. 

Assim, pelo Diário de Pernambuco, escreve o artigo “O sobradinho mourisco de Olinda”, 

que sai no dia 07 de setembro de 1929. Nele afirma que sentia profunda saudade de um 

general (Joaquim Inácio), que, mesmo não sendo Pernambucano, “foi um dos melhores 

elementos da corrente tradicionalista que se vem formando no estado”. Isso, pois, o general 

queria conhecer melhor os recantos de Recife e região e então decidiu fazer isso, 

diariamente, sendo que seu guia nos passeios a cavalo era justamente Mário Melo.  

 

Visitamos tudo que era possível e que é do meu conhecimento. 

Localizamos o arraial velho do bom jesus e assinalamo-lo no antigo 
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 Sobre o caso Aníbal Fernandes descreve, em artigo do próprio jornal, do dia 16 de setembro de 1928: “Um 

simples capricho de ocasião bastou para destruí-la em algumas horas. A Casa-Grande de Megahype deu a 

arquitetura formada na tradição brasileira e identificados com o seu destino, belas sugestões de arte. Os 

quadros de Fédora Monteiro, os desenhos de Manuel Bandeira e as fotografias de Ulysses Freyre fixaram os 

traços dessa importante residência senhorial que era atualmente o nosso monumento histórico mais 

característico. Todos os que amam o passado histórico e artístico do Brasil e de Pernambuco receberam a 

notícia desse atentado inútil e selvagem como um golpe desferido ao patrimônio nacional.” (FERNANDES, 

1928) 
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engenho Ana Paes, colocamos uma lápide comemorativa do combate 

conhecido como da casa forte. Idem, no morro bagueiro. Quando não 

tínhamos destino certo, íamos a Olinda, que em Olinda nada falta para o 

curioso de história. Uma vez por outra, o Eduardo de Moraes recebia um 

recado de véspera para preparar uma peixada. Estávamos precisamente 

em 1916. (MELO, 07 set. 1929) 

 

 

É então que num desses passeios vão a Olinda, e Ambrósio Leite os recomenda 

visitar um sobrado na Rua do Amparo e lá encontram o referido sobrado histórico. “Diante 

daquela casinha de varanda, Joaquim Inácio ficara extasiado e teimava comigo não deveria 

ter sido outra a que escapara do incêndio dos holandeses. Numa coisa ficamos de acordo. 

Procurar, por todos os meios, proteger aquela relíquia.” (MELO, 07 set. 1929). Assim, 

segundo Mário Melo, passaram de Instituto em Instituto até que conseguissem do prefeito, 

da Santa Casa e de outras autoridades que o sobrado fosse preservado, e termina, em tom 

irônico:  

 

Imagine-se agora com que espanto não devemos estar eu, os 

prefeitos de Olinda, os irmãos da santa casa, o tradicionalista Ambrósio 

Leite, os meus velhos amigos Eduardo de Moraes, Samuel Campel e 

Santana Araújo, sabedores de todos estes pormenores, com o artigo 

publicado sob uma gravura
73

, no mesmo jornal, no qual atribui ao 

“Centro regionalista do nordeste” (fundado em 1922, que funcionava não 

se sabe onde e que desapareceu não se sabe quando, por que não foi dada 

a falta) a “descoberta” e a conservação da casinha mourisca da rua de 

amparo em Olinda! 

Ignorância ou cegueira de espírito?   (MELO, 07 set. 1929). 
 

 

Contudo, a atuação (e divulgação) de defesa do patrimônio histórico 

pernambucano do grupo em torno de Freyre, seja através do Centro Regionalista, seja de A 

Província, não foi de todo apagada, apesar da tentativa de inflá-la. Como exemplo fica 

uma denúncia, dentre várias outras, feita por Aníbal Fernandes sobre a reforma (para o 

grupo tradicionalista trata-se de destruição) da Sé de Olinda, dentre outras medidas 

“autoritárias e estúpidas”. Em dezembro de 1927 sai no Rio de Janeiro, pelo Diário da 

Manhã, um artigo em que se descreve um museu particular em Pernambuco onde estariam 

os dois últimos azulejos portugueses do século XVI, de um total de vinte e oito, que faziam 

parte da decoração da antiga Sé de Olinda. Aníbal Fernandes copia esse trecho e o coloca 

                                                           
73

 “Vendo ontem n’A Província, a gravura do sobradinho colonial da Rua do Amparo de Olinda, graças ao 

lápis de Manuel Bandeira, com todos aqueles exageros que lhe desvirtuam o mérito inconteste [...]” (MELO, 

1929). 
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como introdução de sua crônica, pois o artigo carioca descreve ainda como foi que apenas 

dois destes azulejos foram salvos da destruição, sendo que assim o foram por conta da ação 

de Simões da Silva, que, ao visitar o local da reforma, viu os azulejos sendo quebrados de 

uma parede e jogados na rua como meros entulhos, e assim se pôs a recompor, como um 

quebra-cabeça, os restos dos azulejos, salvando-se apenas dois. “Nessa ocasião, o edifício 

onde eles se achavam sofria uma reconstrução e os monumentos estavam sendo quebrados, 

como o foram os 25 restantes
74

, pelos pedreiros impiedosos e pela pequenada que se 

divertia em atirar-lhes pedras” (CORREIO DA MANHÃ, 1927). O jornalista amigo de 

Freyre completa a denúncia apontando outras “atrocidades” cometidas contra o patrimônio 

cultural pernambucano e chega a apontar quem seria um dos responsáveis por parte dessas 

“destruições” que atingiam sem mais cerimônias os bens culturais do estado, assim, ele 

resume bem no último parágrafo do artigo suas conclusões. A saber: 

 

Convém não esquecer aqui que a ideia da reconstrução ou coisa 

que o valha da sé de Olinda partiu de D. Luis de Britto, homem bondoso 

e simples mas completamente sem espírito. Ele assistira, impassível, à 

destruição da igreja do corpo santo que ainda hoje podia estar no seu 

lugar mas sobre a qual caíra a excomunhão do que Gilberto Freyre 

chamou a estética dos engenheiros. Impassível assistiu ele ao 

desmoronamento da velha sé e a estúpida destruição de um patrimônio 

artístico que dinheiro nenhum pagaria. Impassível ainda, diante da 

derrubada dos arcos que em qualquer cidade do mundo seriam 

respeitados. No momento preciso em que todas essas relíquias da cidade 

eram sacrificadas, por serem consideradas “estorvos ao progresso”, 

faltou-nos uma voz como a de D. Frei Vital Maria Gonçalves de Oliveira 

para evitar que o horrível sacrilégio se consumasse. Bem haja o sr. 

Simões da Silva que salvar da fúria destruidora os dois painéis de 

azulejos que ornam a sua casa da rua Visconde da Silva. Só por isso eu 

proporia que o Recife e Olinda o sagrassem seu cidadão benemérito! 

(ANÍBAL FERNANDES, 27 dez. 1927). 

 

 

A atuação de Gilberto Freyre no jornal ao que tange a publicação de ideias se dá 

de maneira discreta, mas atuante, isso, pois, o sociólogo recifense faz uso de vários (três) 

pseudônimos
75

 quando publica seus próprios artigos (talvez o uso desta estratégia fosse 

uma tentativa para blindar as possíveis acusações contra ele, diretor, de estar fazendo d’A 
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 Da reforma da Sé salvou-se apenas um, que ainda se encontra na igreja. 
75

 Neste ponto, contudo, vale ressalvar a incerteza material da autoria de todos os artigos publicados sob 

assinatura desses pseudônimos como sendo todas de Gilberto Freyre. Durante algum período ou ocasião 

existe a plena possibilidade, embora também não seja possível assegurar, de que Freyre tenha cedido a 

utilização deles para outro jornalista, ou jornalistas, ficando difícil afirmar categoricamente que todos os 

artigos sejam de Gilberto.   
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Província um jornal “chapa branca” dada sua ligação com o governo de Estácio Coimbra, 

querendo, assim, não se expor em demasia). São eles Raul dos Passos, Antônio Ricardo e 

Jorge Rialto. Ao primeiro fica incumbida a missão de revelar aos leitores o lado bucólico 

da cidade, para ele o artificial e o ornamental não lhe agradam. O autor passeia extasiado 

às seis da tarde e em noite de lua “gorda”, momentos em que as belezas paisagísticas da 

cidade atingem seu esplendor. É também um verdadeiro amigo das árvores, pois essas 

estando presentes nas cidades são o símbolo máximo da harmonia entre homem e natureza, 

entre o rural e o urbano, ou seja, o “Rurbano”
76

. Para Raul dos Passos o Recife não é uma 

cidade que se entregue à primeira vista, tem que apreciá-la com bastante vagar para que ela 

se releve de todo. E esse vagar é que ele não encontra mais entre os transeuntes, visto que a 

pressa é agora a marca maior da modernidade, sendo o automóvel o seu vetor. Para ele 

 

[...] andar a pé, por exercício ou por prazer, está ficando raro, arcaico, 

entre nós. Já ninguém quer saber daqueles antigos passeios a pé, 

devagarinho, que eram um dos encantos dos nossos avós, quando saíam 

de tarde pelo cais do Colégio ou pelas estradas do Poço da panela [...] É 

verdade que o automóvel, assenhorando-se das estradas com uma 

violência de “tanques” de guerra em terra humilhada de inimigo, tirou aos 

amantes dos passeios a pé uma das condições de prazer e a paz de 

espírito, a tranquilidade, a calma para ir andando devagar e sem 

preocupação de desviar-se a cada momento. (RAUL DOS PASSOS, 15 

jan. 1929). 

 

 

Já Antônio Ricardo tende mais para o aspecto político da tradição pernambucana, 

por vezes a extrapolando. Assim, em artigo do dia 30 de janeiro de 1929 escreve sobre a 

atitude de certos arianistas no Brasil que queriam estabelecer oficialmente a distinção 

racial pela cor da pele. Para ele, seria tarde demais para que o Brasil se transformasse numa 

“nação de arianos” com uma população segregada de negros e mestiços sem privilégios 

sociais nem direitos políticos. Dessa maneira, no artigo, combinam-se o critério realista e a 

aceitação de que uma população miscigenada deve ser o ponto de partida de uma 

construção nacional moderna, pois 

 

[...] essa história de sermos arianos pode ser muito bonita mas não se 

improvisa da noite para o dia. Mesmo a camuflagem é difícil. A água 

oxigenada e o pó de arroz não fazem milagres, a não ser milagres de 

ridículo. 

                                                           
76

 Freyre usa o termo pela primeira vez em 1948 numa palestra para professoras do ensino fundamental; a 

palestra está publicada no livro Quase Política e também no livro Seis textos a procura de um leitor. 
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Destaque-se, em relação ao assunto, um fato engraçado: no Brasil 

a gente que fala com mais ênfase em “arianismo”, em arianização, ect, 

nem sempre é a mais azul de sangue e de tradições, nem a de nariz mais 

afinado... às vezes um “esnobe” desses está falando em “arianismo” e o 

pince-nez intelectual a pular do nariz, sem se poder segurar. Ora, isso é 

um pouco grotesco. (ANTÔNIO RICARDO, 30 jan. 1929). 

 

 

Em outros momentos Antônio Ricardo trata, por exemplo, da lápide de Frei 

Caneca, em face dos boatos surgidos acerca do possível desaparecimento da placa 

comemorativa do martírio do frei, e ressalta não ser mais que indiferença a atitude oficial 

pela preservação dos bens culturais e tradicionais de Pernambuco. Já em “Realismo em vez 

de palavrismo”, reconhece que os defeitos existentes na administração brasileira não 

indicam incapacidade política ou administrativa dos governadores, refletem, 

principalmente, condições e vícios do meio e da tradição nacional.  

Jorge Rialto assume o mesmo tom de Antônio Ricardo, mas os artigos que tem 

sua assinatura são em menor número e tratam de assuntos diversos. Assim, por exemplo, o 

tema político fica demonstrado no artigo “O complexo de Mártir”, em que Freyre faz 

comentários sobre o complexo de mártir que se desenvolve em alguns políticos brasileiros 

que vivem a bradar aos ventos que dão o sangue pela nação e que não sucumbirão diante 

ameaças e represálias, mesmo que, para Freyre, o verdadeiro Mártir não fique gritando 

para todo mundo que ele sofre e que é Mártir.  “Uma das manifestações ainda a estudar é a 

do mártir político no Brasil. Um belo dia mete-se na cabeça de um bacharel qualquer que o 

querem oprimir, diminuir, humilhar, - e lá o homem desenvolve o ‘complexo de mártir’ 

que é uma graça.” (JORGE RIALTO, 14 set. 1929).  

Desta feita, percebemos nesse breve passeio pela atuação freyriana n’A Província 

que o antropólogo pernambucano tateou um espectro largo de temas. Sua participação no 

jornal não fora meramente burocrática, como poderíamos aferir pelo cargo que ocupa 

como diretor. Além da reorganização do periódico, dando-lhe um aspecto mais cultural e 

tradicionalista, sem deixar de ser moderno, contudo, Gilberto Freyre regularmente 

publicava suas ideias de defesa de uma política antimodernizante capaz de frear o avanço 

crescente do processo civilizatório industrial (e capitalista, sobretudo), fazendo, assim, d’A 

Província seu quartel general oficial, uma vez que rompe com o Diário de Pernambuco em 

1927, seu antigo “QG”, mas em seguida “ganha” um novo e com muito mais liberdade e 

recursos para seu intento.  
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3.3 – Escola Normal de Sociologia  

 

 

Os últimos passos de Gilberto Freyre como membro oficial do Governo de 

Pernambuco estão intrinsecamente ligados à trajetória de outro nordestino, Antônio 

Carneiro Leão, bem como a proposta de reforma educacional que carrega seu nome. Em 

meados da década de 1920 a questão da formação educacional no Brasil estava em voga, 

buscando sua modernização (atualização com modelos já implantados em outros estados), 

pois havia uma preocupação com o destino da nação, uma vez que para boa parte dos 

políticos e intelectuais envolvidos nessa nova perspectiva educacional, a sociedade 

brasileira estava atrasada, haja vista nossa desorganização social, uma população 

racialmente mesclada, doente e carente de educação. (LARRETA e GIUCCI, 2007). 

 

 

Na década de 1920, foram projetadas e realizadas com relativo 

sucesso reformas educacionais em diversos estados brasileiros. Por 

exemplo, a de Sampaio Dória em São Paulo, em 1920; a de Lourenço 

Filho no Ceará, em 1922; a de Anísio Teixeira na Bahia, em 1924; a de 

Fernando Azevedo no Distrito Federal em 1928. [...] A pedagogia 

nacional promovida pelo Estado era vista como uma alternativa à precária 

situação existente e como caminho de modernização. No programa de 

governo de Estácio Coimbra, quando este assume como governador de 

Pernambuco, a reforma da educação era um dos principais objetivos. 

(2007, p.354). 

 

 

É dentro desse quadro que se encontra Carneiro Leão (1887-1966), educador 

formado em ciências jurídicas e sociais com doutorado em filosofia que inicia sua carreira 

em Pernambuco, dando continuidade no Rio de Janeiro como jornalista, advogado e 

professor. Na então capital ocupa o cargo de diretor-geral de Instrução Pública do Distrito 

Federal, entre 1922 e 1926. Outrossim, tendo esse currículo como suporte foi que Estácio 

Coimbra o convida para elaborar e aplicar a reforma na educação de Pernambuco. Após os 

estudos iniciais (baseado fundamentalmente nas ciências sociais) Carneiro Leão chega à 

conclusão de que o cerne de seu projeto deveria ser a capacitação de professores, pois são 

através deles que se daria a constituição da nova estrutura educacional do estado. “O 

projeto educativo de Carneiro Leão compreendia todos os níveis de ensino, mas seu fulcro 

estava na capacitação do professor primário, principal mecanismo de reprodução do 

sistema educativo”. (LARRETA e GIUCCI, 2007, p. 355). Para realizar essa tarefa era 

preciso organizar uma direção técnica de educação que fosse capaz de transmitir aos 
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inclusos no programa os preceitos mais atualizados e necessários para a nova formação dos 

professores. Assim, nomeou-se para o cargo (diretor técnico da educação) o professor José 

Ribeiro Escobar, da Escola Normal de São Paulo, que para aceitar o cargo fez algumas 

exigências, tais como o aumento do orçamento estadual para a educação (de cinco por 

cento para dez), a formação de novas bibliotecas e a organização de cursos de 

aperfeiçoamento docente contínuo. 

 De início não se pouparam esforços para o pleno estabelecimento da reforma, e 

os professores tiveram inúmeras vantagens para que se sentissem motivados e a aplicação 

das mudanças ocorresse satisfatoriamente. Desta feita, a reforma foi inovadora, pois os 

benefícios foram generosos, estando incluída possibilidade de bolsas de estudo no exterior, 

licenças-maternidade, demissões remuneradas, bem como bolsas para alunos carentes 

(LARRETA e GIUCCI, 2007). Foram destinados ainda recursos consideráveis para a 

contração de profissionais qualificados, e dentre estes contavam em sua maioria 

profissionais vindos de São Paulo, sendo que tais técnicos eram os principais responsáveis 

pela coordenação do projeto. Aqui vale ressaltar que esse caráter paulista, técnico e 

modernizador da reforma será um ponto de forte crítica entre os grupos locais no momento 

de sua implantação. 

Ao que concerne às mudanças no programa de ensino em si, contaram 

inicialmente com a implantação de um ciclo de três anos no qual as alunas teriam, dentre 

várias outras, aulas de cultura geral, português, inglês, francês e diversas disciplinas 

humanísticas e de ciências da natureza. Outra parte ambiciosa ficara a cargo da 

implantação de disciplinas práticas como música, desenho e educação física, além de uma 

parte mais profissional em que as alunas tinham que esmiuçar seus conhecimentos em 

psicologia experimental, pedagogia, didática e sociologia. Entre estas disciplinas foram 

introduzidas algumas inéditas: no ciclo geral, inglês, anatomia e fisiologia humana, no 

ciclo profissional, didática e sociologia. Assim, “em seu conjunto, o projeto da reforma 

seguia o modelo da experiência pedagógica dos Estados Unidos, com seu caráter técnico e 

científico, distanciando-se do espírito jurídico bacharelesco predominante na época.” 

(LARRETA e GIUCCI, 2007, p. 356). Foram justamente essas mudanças os principais 

alvos que a oposição a Estácio atacariam, sobretudo a introdução de disciplinas científicas 
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relacionadas à reprodução humana e à sexualidade, mas não em detrimento às outras de 

caráter excessivamente pragmático e técnico, ou seja, em suma, modernizante
77

. 

 

 
Nesse contexto, no qual as ciências biológicas ocupam lugar de destaque, 

o ensino da sociologia aparece como um foco significativo de 

modernização. A escola era concebida como um mecanismo social chave 

na construção nacional, e o conhecimento sociológico dos professores 

permitiria que captassem com precisão as necessidades sociais. A 

contrapartida da difusão desse conhecimento, destinado à regulação 

social, era a percepção de desvios considerados patológicos, como a 

ociosidade, o parasitismo e os casamentos malsãos. (2007, p. 356). 

 

 

Sem embargo, percebemos claramente que a intenção da reforma educacional 

proposta por Carneiro Leão demonstra um sobressalente caráter modernizante e 

intervencionista, dentro do qual a sociologia assume papel importante, tanto para explicar, 

como para reorganizar o “organismo social” do Estado. Para o educador pernambucano, “é 

à luz da sociedade em que vivemos que temos de organizar a educação do povo. Uma 

Sociologia Educacional como dizem os americanos.” (CARNEIRO LEÃO apud 

LARRETA e GIUCCI, 2007, p. 357).  

Os cursos começam formalmente em março de 1929. Rapidamente seu caráter 

modernizador entra em conflito com as alas conservadoras das instituições pedagógicas de 

Recife, (entre elas encontrava-se Alberto Freyre, pai de Gilberto, então diretor da Escola 

Normal) um dos principais pontos estratégicos da reforma. Desta feita, temos que pouco 

após a implantação da reforma surge um grave conflito entre o diretor Alberto Freyre e o 

diretor técnico José Escobar. As divergências se dão no contexto de um quadro de oposição 

ao governador Estácio Coimbra
78

, pois ela (a reforma) buscava dar vazão justamente aos 

aspectos que mais irritavam os grupos locais conservadores. Alberto Freyre encontrava-se 

sem saída, pois ao mesmo tempo em que estava comprometido com projeto educativo, era 

                                                           
77

 Sobre este caráter modernizador Gilberto Freyre escreve em seu diário: “Que dizer a v., amigo diário, da 

Reforma Carneiro Leão de ensino da qual tanto se está falando nos jornais do Recife, do Rio e até nos dos 

Jesuítas de Paris, que a combatem? É inteligente no seu modo de ser modernizante. Revolucionariamente 

modernizante. Tem certos aspectos mais que modernizantes: modernistas, que me repugnam. Enfaticamente 

modernistas para uma província, como é Pernambuco, como toda província apegada a convenções.” (2006, p. 

295).  
78

 Nas palavras de Freyre: “A oposição está sendo violenta. É, em parte, de politicoides inimigos de Estácio. 

Mas também dos padres jesuítas do Recife que conseguiram associar a sua hostilidade de ultraconservadores 

a uma reforma que não pode ser considerada anticatólica, os seus superiores intelectuais, mas no caso, mal 

informados, de La Croix, os Jesuítas de Paris. Está se dizendo contra a Reforma e contra o seu principal 

executor, o Professor José Escobar, trazido de São Paulo, muita coisa falsa; ou maliciosamente inexata. 
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vinculado ao ambiente local, tentando assim moderar o grau de aplicação da reforma, 

entrando, dessa maneira, em desacordo com o diretor técnico (José Escobar). 

Gilberto Freyre a essa altura encontrava-se dividido, pois a diatribe política 

adentrara os limites familiares. Se de um lado sente a necessidade de apoiar seu pai por 

questões “de sangue”, por outro, deve considerações ao amigo e “chefe” Estácio, uma vez 

que, segundo o próprio Freyre, ele tenha alertado ao pai que não aceitasse o cargo, pois já 

tinha previsto que tal situação viria a acontecer cedo ou tarde. Assim, embora relutante, 

fica do lado do governador diante da decisão dele, Estácio Coimbra, de demitir Alfredo 

Freyre, haja vista a desgastada governabilidade que Coimbra estava tendo em seu governo. 

E escreve: 

 
O que eu esperava, aconteceu. Crise, já há meses, entre meu Pai; 

diretor do Ensino Normal – cargo em que tem feito umas boas coisas – e 

os Escobar. Eu previa. E não era possível ao Governador de repente 

dispensar os paulistas para prestigiar o agora hostil aos executores da 

reforma de ensino, diretor do Ensino Normal. Parecia, da parte do 

Governador, o reconhecimento de quanta mentira e até calúnia se tem 

publicado e dito contra os colaboradores de Carneiro Leão. Meu Pai teve 

a leviandade de concordar que gente simpática a ele – esta é a verdade – 

saísse às ruas, em manifestação pública, contra a execução da Reforma. 

Contra a execução da Reforma, segundo os objetivos dos manifestantes; 

contra a Reforma, aos olhos do grande público. [...] Compreende-se assim 

que tenha dispensado meu Pai da direção do Ensino Normal. Eu previa. 

Chegamos a ficar brigados, meu Pai e eu, desde o dia em que ele aceitou 

a direção do Ensino Normal. Agora é dispensado do cargo ou da missão. 

Isso numa nota oficial um tanto grosseira para com ele. Pensei em 

renunciar às funções – inclassificáveis! – que venho desempenhando 

junto a Estácio. Mas considerei o fato de que ele; meu amigo, está num 

terrível fim de governo: fraco, impopular, por causa de sua solidariedade 

ao presidente Washington Luís. [...] Resolvi não renunciar. Uma decisão 

difícil. Dificílima. Mas está tomada. Agora é esperar pelos ataques ao 

“filho ingrato”, ao “mau filho”, ao “mau-caráter”. ([1930], 2006, p. 329). 

 

 

Os irmãos Cavalcanti, do jornal Diário da Manhã, aproveitando outro caso 

semelhante de desacordo interno do governo, não perderam a chance enxovalhar Gilberto 

Freyre sobre esta situação de “abandono” de seu pai no cenário político. O caso é que 

Eurico Chaves, então secretário de segurança do governador de Pernambuco, não aceita, 

rebelando-se, o lançamento da candidatura de José Maria Belo, primo de Estácio e também 

diretor, juntamente com Gilberto, d’A Província, ao cargo de governador de Pernambuco 

nas próximas eleições. Então citam seu filho, Antiógenes Chaves, advogado e futuro 

presidente do Diário de Pernambuco (1954), como exemplo a ser seguido uma vez que 
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não abandona seu pai nesta escolha de “combate” às oligarquias. Assim, num artigo do 

Diário da Manhã, sem assinatura, é mencionado que  

 

 
[...] o sr. Estácio Coimbra não teve desta vez a satisfação pouco louvável 

de separar um pai do filho. O Sr. Antiógenes Chaves não quis 

acompanhar os passos de um tal Gilberto Freyre quando o pai deste, o Sr. 

Alfredo Freyre, ex-diretor da Escola Normal, era humilhado e injuriado 

pelo situacionismo por não ter querido submeter-se à orientação de um 

cabotino na administração daquele estabelecimento público. [...] A 

atitude do Sr. Eurico Chaves não pode deixar de merecer louvores num 

momento em que a mais indigna subserviência e o mais torpe 

incondicionalismo são os apanágios das situações políticas que dominam 

a quase totalidade dos estados brasileiros. (DIÁRIO DA MANHÃ, 02 

fev. 1930) 

 

  

Em meio a esta turbulência a reforma do ensino segue adiante e é criada a cátedra 

de sociologia da Escola Normal de Pernambuco, tendo Estácio Coimbra cedido o cargo de 

diretor, sem concurso, por nomeação direta, a Gilberto Freyre. Na conferência inaugural 

Freyre destacara qual seria sua pretensão no decorrer do curso, mesmo que ela tenha ficado 

majoritariamente somente na conferência: uma orientação para o conhecimento do Brasil, 

especialmente no espectro regional, onde seria mais bem percebida, visto que numa visão 

mais fragmentada, posteriormente, se enxergaria melhor o todo. Gilberto compartilhava da 

proposta da reforma educacional no aspecto em que ela dava à sociologia, como método de 

instrumentalização, o cerne das mudanças almejadas, ou seja, a sociologia como uma 

técnica de intervenção social. Contudo, de início, o que realmente predominou foi uma 

visão não muito diferente da maioria dos manuais sociológicos da sua época. 

Deste modo o curso avançou dentro de um quadro narrativo de evolução histórica 

das formas sociais, do mundo “animal/primitivo” ao contemporâneo. Seguiu-se igualmente 

como inspiração a linha de percursores da sociologia como Fustel de Coulanges, 

principalmente a partir de seu livro La cité antique, que Freyre havia lido ainda em 

Columbia. (LARRETA e GIUCCI, 2007). Porém, o que caracteriza sua originalidade como 

professor foram as propostas de trabalhos práticos. Sugere dessa forma às alunas uma série 

de atividades que tem por finalidade obrigá-las a pensar sociologicamente, ou seja, a 

refletir sobre as relações sociais latentes de seu entorno e a observar o seu meio de forma 

metódica. “Esse estilo etnográfico de forte sentido empírico e particularista, que se 

desenvolveu sobretudo nos Estados Unidos, na sócio-antropologia da Escola de Chicago, 
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exercerá considerável influência sobre Gilberto Freyre.” (LARRETA e GIUCCI, 2007, p. 

361). Foi com essa perspectiva que se realizou o maior trabalho de pesquisa que Gilberto 

fez com suas alunas da Escola Normal, futuras professoras do ensino fundamental das 

cidades pernambucanas: o exemplo já mencionado da criação dos playgrounds de Recife. 

Para além,  

 

 

Dentro desse critério é que venho orientando minhas alunas de Sociologia 

na Escola Normal para uma pesquisa de campo sobre ruas do Recife. 

Cada uma deve recolher material sociológico sobre a rua onde mora. 

Sobre as condições, problemas, necessidades da rua. Elas estão 

interessadas no assunto. Vêm descobrindo que ao lado da sociologia 

acadêmica há outra, de campo, ligada ao viver cotidiano de cada um de 

nós: do seu bairro, da sua província, da sua região, antes de ser do seu 

país. Estamos descobrindo que muitas das crianças do Recife não têm 

onde brincar. Que o Recife, com a extensão dos velhos sítios particulares 

que não vêm sendo substituídos por parques ou jardins públicos, está se 

tornando uma cidade inimiga dos meninos. Os meninos não têm onde 

jogar nem brincar: a não ser nas ruas. Sujeitos a serem esmagados pelos 

automóveis. Havemos de conseguir do Prefeito que inicie no Recife, 

ainda que de modo modesto, um sistema de playground. (FREYRE, 

[1929], 2006, p. )     
 

 

   No ano seguinte (1930) ele repete o mesmo curso e busca ampliar na disciplina 

sociológica o seu modo mais reflexivo e empírico. Assim, ele apresentou o programa do 

curso para a cátedra de Sociologia da Escola Normal de Pernambuco. Os principais pontos 

foram: 

 

O curso de Sociologia compreenderá o estudo analítico e histórico 

dos fatos sociais, em geral, e o estudo técnico ou concreto dos fatos 

sociais próximos, de imediato interesse nacional e local. 

Para o estudo dos últimos, a classe tentará sondagem por meio de 

estatísticas, inquéritos e “social survey”. 

Pela classe de sociologia serão visitados no Recife e cidades 

próximas os principais serviços públicos, obras de assistência social, 

bairros pobres, usinas, fábricas etc., exigindo-se do estudante o máximo 

de trabalho pessoal, de observação e pesquisa.  
 

(assing.) Gilberto de Mello Freyre. ([1930], apud LARRETA e GIUCCI, 

2007, p. 362). 

 

  

Resumidamente estas foram as diretrizes básicas do curso, onde se destacam ainda 

o gosto de Freyre pelo documento pessoal e pela esfera da intimidade, algo que persistirá 
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durante seus trabalhos acadêmicos na década de 1930, período em que lança suas 

principais obras clássicas.  

As aulas vão seguindo normalmente no decorrer do ano de 1930, mas em outubro 

Freyre é exonerado
79

, isso, pois, se Estácio Coimbra vinha tendo um governo ruim nos 

últimos meses de 1929 (tendo iniciado os problemas já em 1928) os de 1930 foram ainda 

piores. Seu apoio ao desprestigiado presidente Washington Luis e a pressão interna de seus 

opositores haviam começado a cobrar seu preço e a Revolução de 1930, claramente, foi o 

tiro de misericórdia.    

Em novembro de 1930 o líder civil (Getúlio Vargas) de um movimento armado de 

oposição a “República Velha”, como viria a ser conhecida, tornou-se presidente interino do 

Brasil. O comando militar derrubou o governo do presidente Washington Luís, não 

deixando que ele passasse o governo para Júlio Prestes, que havia derrotado oficialmente 

Vargas nas eleições de março. O fato de Júlio Prestes (outro político paulista) ter ganhado 

as eleições como seu sucessor não agradou os membros da Aliança Liberal, movimento de 

oposição que tinha Vargas como figura central. As elites políticas do Rio Grande do Sul e 

de Minas Gerais não admitiam que mais um político paulista fosse presidente do país, uma 

vez que na alternância tácita seria a vez ou de Antônio Carlos Ribeiro de Andrada ou do 

vice de Washington Luís, Fernando de Melo Viana, ambos mineiros. Mas como o 

presidente atual não abriu mão do apoio à candidatura de Júlio Prestes, recusando até uma 

“solução conciliatória”, que estava representada na candidatura de alguém fora do eixo, 

desta vez do Rio Grande do Sul (Getúlio), começou a divulgação de que os resultados 

eleitorais de março teriam sido forjados, o que levou à condenação da legislação eleitoral 

por ser considerada deficiente.  

Inicialmente se manteve a sensação de que a oposição poderia chegar a um 

acordo, mas os acontecimentos radicalizaram-se a partir do assassinato, em junho, do ex-

candidato à presidência, João Pessoa, em Recife. Washington Luís viu-se envolvido nos 

conflitos pois havia apoiado o grupo político ligado ao assassino, assim, Estácio Coimbra 

também acaba sendo envolvido por tabela. Segundo a visão de Gilberto Freyre tal 

assassinato foi 
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 Em nota oficial no Diário de Pernambuco em 18 de outubro de 1930 é publicado o seguinte ato do 

governo provisório: “O Sr. Governador do Estado resolveu exonerar, por abandono, o Sr. Gilberto Freyre do 

cargo de professor contratado da cadeira de sociologia da Escola Normal.” (DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 

18 out. 1930).  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B4nio_Carlos_Ribeiro_de_Andrada_(IV)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_de_Melo_Viana
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[...] péssimo para Estácio. Vai se dizer nos jornais do Rio que foi crime 

político. A verdade é que foi crime por motivo personalíssimo. [...] Tudo 

consequência da política cretina que está sendo seguida pelo Presidente 

da República com relação à Paraíba. [...] Como se pode ser tão mau 

político como está sendo Washington Luís? Excede, pelos seus atos e por 

suas atitudes, tudo que se poderia esperar de sua falta de inteligência e de 

tato. De inteligência e também de atenção pelos amigos cujas vidas ele, 

do seu Rio de Janeiro, seguro e invulnerável a atentados, cercado de 

embaixadas, expõe a constantes perigos. Considero a vida de E. C. em 

perigo. Ele está sendo apontado como responsável pelo assassinato de J. 

P. Um absurdo. ([1930], 2006, p.335). 

 

 

Nesta altura até os opositores moderados se viram engendrados numa conspiração 

revolucionária e de vingança política. Os líderes políticos do Rio Grande do Sul que antes 

estavam numa posição mais conciliadora utilizaram seus contatos com as forças armadas 

para preparar o golpe político-militar que já tinha inclusive uma data fixada: 03 de outubro. 

O isolamento crescente, assim como o desprestígio de Washington Luís somado ao 

descontentamento geral da população nos epicentros do conflito ameaçavam estourar uma 

guerra civil, o que acabou levando os comandos militares à oposição e a uma saída 

revolucionária. Desta maneira, os militares no final de outubro decidiram assumir as rédeas 

da situação e formam uma junta militar de transição e tomam o poder por dez dias, até que 

em 03 de novembro o poder é passado interinamente a Getúlio Vargas, nesta altura líder 

absoluto do movimento. “Os militares cumpriram, desse modo, um papel de arbitragem 

entre elites, característico desde a instauração da República.” (LARRETA e GIUCCI, 2007, 

p. 368).       

Na noite da tomada do governo em Pernambuco Freyre acompanhou Estácio em 

sua fuga. Primeiro foram para o litoral pernambucano ao sul do estado, depois para 

Salvador e de lá para Portugal, passando pela África. A seguir veremos parte de um relato 

minucioso sobre como foi os últimos momentos de ambos em Recife e os detalhes da fuga 

rumo ao exílio. Este relato foi publicado um ano depois dos acontecimentos da revolução, 

e vai da manhã seguinte da tomada do Palácio até dia 21 de outubro, dia da partida dos 

dois para Portugal. Esse relato foi publicado no Diário de Pernambuco no dia 08 de 

novembro de 1931 e não contem assinatura
80

. Mesmo recortando somente as partes mais 
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 Mesmo não sendo possível afirmar, mas levando em conta o estilo (“DIA 14 – Mas a Bahia das 

construções oficiais está longe de obter a minha admiração. Com exceção do departamento de Saúde e de 

alguns novos edifícios, são um horror. O palácio da aclamação é um pandemônio, um pesadelo arquitetônico. 

Bichos de todos os tamanhos derramam-se pela fachada. Há de tudo naquele monumento de mau gosto.”) e a 

distância temporal entre os acontecimentos e o relato (um ano), podemos levantar a hipótese de que seja o 
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importantes a citação será longa, pois o texto é bastante descritivo e detalhista, deixando-o 

mais interessante, senão vejamos: 

 

4 de outubro – são 6 e meia. O criado anuncia que a noite foram ouvidos 

muitos tiros que os fornecedores de pão e leite dizem que não se pode 

passar pela Soledade (rua). As notícias são desencontradas. 

Verdadeiramente, não sei de nada. A noite última não estive n’A 

província, como de costume. Não sei o que possa ter ocorrido. Telefono 

para A província e para o palácio. Da A província respondem-me que se 

estão ouvindo muitos tiros, mas nada podem precisar. Do palácio não me 

respondem. [...]Manhã Inquieta. Tento obter daqui e dali informações e 

detalhes. Nada. J. M. F. Informa-me às 09 horas que há um levante da 

Soledade, mas que a polícia vai dar um assalto decisivo dentro de poucos 

minutos. Pergunto-lhe se posso ir ao Palácio. Responde-me que sim, mas 

não passando por Soledade. A. G. também vem me ver dizendo-me que 

A. acaba de amputar o braço de um filho do M. S. e que um outro acaba 

de falecer. “A Província” apenas relata ligeira perturbação de ordem, que 

está sendo energicamente reprimida. [...] Chego enfim ao palácio do 

congresso. Subo. O governador não está ainda no salão de despachos. 

Poucas pessoas. Lembro-me bem de Sebastião Lins, Nobre de Lacerda, 

Antony Ferreira, Jader, Gilberto, Costa Maia, Morais Coutinho, alguns 

outros. Poucos minutos depois desce o Governador. Está calmo, sereno. 

Digo-lhe pausadamente: - “aqui vim para o seu lado”. Tiros. Muitos tiros. 

Fuzilaria a esmo. A guarda de palácio responde também à toa. Donde 

vem tanto tiro? Vão vindo mais algumas pessoas. S. R. M. chega também 

para nos dizer que um dos carros blindados da polícia está estirado 

defronte de sua casa. Há uma certa apreensão, acrescida pela noticia 

chegada também há pouco de que o outro carro blindado desapareceu. As 

horas se vão passando, sem melhores notícias. Há um certo pessimismo. 

Um certo desânimo. Tiros sempre. De fuzil, secos, estridentes, metálicos. 

Cargas de metralhadora. Os telefones do palácio não falam. Tento falar 

para F. Nada. Esta escurecendo. Entra e sai de muita gente. Soldados. 

Oficiais. Mas onde anda o comandante da força que não aparece? 

Contínuos que vão para baixo e para cima. As 8 horas, o governador 

convida-nos para subir e jantar. Tomam parte nesse jantar, se a memória 

não me falha: o dr. Estácio Coimbra, Antony Ferreira, João Pereti, 

Antonio Lucena, costa maia, Gouveia de barros, José Barcaica (?)
81

, 

Afonso Batista, Julio de melo filho, barros carvalho, Aníbal Fernandes, 

Gilberto Freyre, Sebastião Lins e mais outros. O jantar decorre quase 

silencioso. G. colhe uma noticia, transmite ao governador. As portas do 

salão que dão para o terraço estão fechadas. Ainda assim, de vez em 

quando ouvem-se tiros. [...]Tomo o carro ford de L. M. e do dr. E. e me 

preparo também para seguir. Muito tiro. Os automóveis se movimentam. 

Saio pelo portão do lado da ponte Santa Isabel e fico à espera dos outros 

carros em frente do palácio. Os carros demoram. Voltamos para saber a 

causa. Afinal os autos se movimentaram. As ruas estão desertas. 

Ninguém. Tiros esparsos. Chegamos às docas. O governador sobe. Fico 

                                                                                                                                                                                
próprio Gilberto Freyre quem o tenha escrito e enviado por carta a algum conhecido do Diário para 

publicação. 
81

 Palavra imediatamente antes da interrogação que não conseguimos ter certeza de qual é na leitura do 

microfilme por se encontrar bastante apagada. 
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em baixo a conversar e dou algumas instruções ao meu “chauffeur” para 

que ele volte à minha casa afim de dar notícias. De súbito, chega um 

homem em mangas de camisa, esbaforido, que me dizem ser um oficial 

do 21, dizendo que rebeldes já vem descendo a ponte e que o governador 

deve partir o quanto antes afim de não ser detido. O governador manda 

chamar o tal oficial que confirma a notícia e diz que é preciso sair, quanto 

antes. O 21 já estava a bordo do “Itanagé”(?). É quando o governador se 

resolve embarcar no rebocador afim de ganhar a sua propriedade 

Barreiros e se organizar a resistência que for possível. Dou as últimas 

ordens ao meu “chauffeur” e embarco. São quase dez horas. O rebocador 

recebe ordem de partida. Dentro de poucos minutos estamos em mar alto. 

O Recife vai ficando atrás. Luzes distantes da Avenida da Boa Viagem. 

Escuridão profunda.  

DIA 5 – estamos diante de Tamandaré. Lá esta o patronato. L. M. 

providencia para que o rebocador receba alguns viveres e alguma lenha. 

O transporte de lenha para o rebocador é muito penoso. Canoas 

transportam a lenha da praia. Assim ficamos ancorados perto de uma 

hora. Alguns de nossos companheiros desembarcam. J. C. vem a bordo e 

mostra ao dr. E. telegramas do Recife dizendo que a luta ali continua e 

que os rebeldes ainda não tem ocupado a cidade. Decidimo-nos a seguir 

imediatamente para o porto de gravatá, onde será talvez possível receber 

reforços de Alagoas e reunir algum pessoal para uma possível resistência. 

Dentro em pouco o rebocador larga para aquele porto. Ali chegamos a 

tarde. Saltamos. O dr. E. estabelece uma ligação para a cidade de 

Barreiros. Comunica-se com o governador de Alagoas, com o presidente 

Washington com o deputado Rego Barros. A noite inteira estamos alertas. 

Em torno da casa vigias rondam armados. J. M.F. e E. C. ficam de 

prontidão no telefone. Muitos dos nossos estão cansadíssimos de vigílias 

prolongadas. As notícias de Alagoas são inteiramente desalentadoras. 

Álvaro Paes não pode oferecer nenhum auxílio. Falta-lhe munição. Não 

tem armas. Alagoas está por um fio. Não pode oferecer reação nenhuma. 

De tudo o dr. E. informa minuciosamente o Presidente. 

DIA – 6 Hoje é segunda-feira. Perdemos integralmente a noção do tempo. 

Parece que está resolvido seguirmos para Maceió. O dr. E. pediu ao 

Presidente a intervenção federal. Depois do almoço seguimos para o 

rebocador a às 17 horas resolvemos partir. Viajamos a noite inteira.  A 

bordo ha poucas cadeiras. Cada um se arranja como pode.Nenhum de nós 

está abatido.Todos encaramos com sague frio os acontecimentos. Não há 

nada a fazer. É na hora de adversidade que é preciso olhar coma a maior 

firmeza, O que me inquieta é a família que esta longe, sem noticias. 

DIA – 7 Manhã friorenta. Lá de longe um fiozinho de luz. É Maceió. 

Vultos de navios ao largo. Uma pequena lancha se aproxima do 

rebocador. O capitão do porto e o secretário do Governador vem a bordo. 

Dão-nos conta da situação. Nada se poderá esperar de uma resistência em 

Maceió. Ao contrário. Álvaro Paes não tem elemento nenhum. A força 

federal existente é meio revolucionária. 

Nestas condições é imprudente ficar em Maceió. Melhor será 

embarcarmos no Aratimbó que está no porto e deve voltar para a Baia, 

porque o Recife está bloqueado pelas forças federais. Fica entendido que 

embarcaremos no Aratimbó. S. B. é incumbido pelo dr. E. de obter 

passagem para ele, Sebastião, Aníbal, Gilberto, dois oficiais e um agente 

de polícia. Dentro de uma hora seguimos para Aratimbó. Da murada (?) 
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do navio os passageiros curiosos nos olham. Ninguém sabe de que se 

trata. A bordo encontro alguns conhecidos e amigos que vem do Rio com 

destino ao Recife. Todos ficam surpresos. Ao deixar o Rio ninguém 

suspeitava de nada. Consigo roupa para mudar porque a que trazia de 

Recife está em petição de miséria. L.R. vem a bordo ver-nos. 

Conversamos no salão. Antony Ferreira ficará em Alagoas. 

A tarde o navio zarpa. Estamos viajando para baia. Depois das emoções 

dos dois últimos dias e das fadigas da viagem, o Aratimbó nos os oferece 

um esplêndido (ilegível). A oficialidade muito simpática e amável. 

Sensação de fadiga, enervamento. Inquietação pela família. A mulher, os 

filhos distantes. 

DIA 11 – Confirma-se que a Bahia vai ser o centro da resistência 

legalista. O general Santa Cruz deverá chegar dentro de dois ou três dias 

para dirigir a reação. Vem a bordo do Comandante Capeia, armado em 

guerra. 

DIA – 12 – Os comunicados oficiais publicados na imprensa pouco 

adiantam. Temos ido sempre à terra. [...] 

DIA 18 – O dr. E. C. resolveu seguir para Europa. Deverá partir no Belle 

Isle a 21. O Araraquara, que é o vapor em que estamos agora, deverá 

seguir para o Rio ou ficar aqui para conduzir tropas à disposição do 

governo. Nós ficaremos ou seguimos para o Rio no Almanzora, que deve 

passar a 23 de noite. 

DIA 21 – O dr. E. e G. F. seguiram hoje no Bele Isle. Fomos levá-los a 

bordo. Despedimo-nos com emoção dos amigos fieis com quem 

partilhamos a nossa sorte nestes dias inquietos e turvos. (DIÁRIO DE 

PERNAMBUCO, 08 nov. 1931). 

 

 

Assim é que Freyre parte em exílio para Portugal e inicia suas pesquisas para a 

escrita de Casa-Grande & Senzala, ainda em 1930. No ano seguinte é convidado a ser 

professor extraordinário na Universidade de Stanford, convite que aceita, e no fim de 1931 

vai para Alemanha e continua suas pesquisas. Em 1932 volta ao Brasil, demorando-se no 

Rio de Janeiro, hospeda-se em casas de amigos (Assis Chateaubriand e Manuel Bandeira 

entre outros) e em pensões baratas. Voltando finalmente a Recife no fim do ano, termina 

de escrever sua principal obra, que é publicada em dezembro de 1933. 

Com a Revolução de 1930 termina tristemente um período da vida de Gilberto 

Freyre e começa um exílio que terá consequências decisivas sobre seu trabalho acadêmico 

no futuro. Hoje é clara a importância da Revolução de 1930 para a história do Brasil, 

contudo, no contexto dos acontecimentos e vendo tudo acontecer dentro do gabinete de 

Estácio Coimbra, essas conturbadas reviravoltas pareciam apenas mais um episódio na luta 

entre elites dos Estados para impor à força suas redes políticas sobre o governo central da 

República Velha, afinal, tal qual afirmam os professores uruguaios, Larreta e Giucci, a luta 



137 

 

das elites políticas para impor seu candidato presidencial era parte do estilo da República 

“do café com leite”. Considerando o exposto, essa experiência de assaltos e tomadas de 

poder à força e com violência, a saída às pressas de Recife e o exílio, fora muito traumática 

para Gilberto Freyre, constituindo um marco em sua vida. No entanto, embora ele ainda 

não soubesse, o Brasil não voltaria a ser o mesmo depois da Revolução de 1930, muito 

menos a vida de Gilberto.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A originalidade de Casa-Grande & Senzala, uma dentre as várias características 

que fizeram da obra um marco nos estudos histórico-sociais contemporâneos, não apareceu 

em seu autor apenas no momento da escrita, três anos antes da publicação. Ela começou a 

ser forjada quinze anos antes, quando o escritor ainda se encontrava no curso de 

bacharelado na Universidade de Baylor e foi aprofundada no mestrado na Universidade de 

Columbia, ambas nos Estados Unidos. O ineditismo do livro foi precocemente testado na 

dissertação de mestrado do autor onze anos antes, cujo título Vida Social no Brasil nos 

Meados do Século XIX já dava o tom do que estaria por vir. Somando-se ao colocado, veio 

a militância em que o autor se viu jogado, entre regionalistas e modernistas, assim que 

retorna à terra natal. Militância que acreditamos não desejou fazer, mas optou por 

continuar assim que se percebeu no epicentro de um conflito ideológico caloroso, em que 

ambas as partes envolvidas não sabiam bem ao certo porque digladiavam-se, o que fez o 

autor escolher primeiro mediar o debate, depois, pelo ataque àqueles que não aceitavam 

suas proposições e ações.  

Por esse viés, sabemos que a visão de mundo de um autor não é intencional, 

contudo, o autor acabou por meio dessa opção por construir uma concepção de mundo 

regionalista que o modernizava no confronto com os modernistas, sendo um regionalismo 

de modernização, um regionalismo propositivo, muito diferente daquele que estava em 

voga antes de seu retorno a Recife. Há algumas coisas nas nossas práticas, enquanto 

sujeitos institucionais, que nos ultrapassam. Essa não-intencionalidade é muito forte. 

Assim, o que justifica não é a intenção do personagem, e sim aquilo que ele mesmo não 

querendo fazer, deliberadamente acaba por fazer. Desta maneira, consideramos então que 

ele foi o grande intelectual que projetou o regionalismo na luta contra o modernismo, 

ocupando uma posição de interlocução internacional, uma vez tendo entrado em contato 

com premissas semelhantes no exterior, em defesa desse ideário. Um ideólogo de uma 

circunstância situada historicamente, mesmo que tal circunstância ultrapassasse as simples 

intenções dele como indivíduo.  

Assim, e tendo em vista todas essas nuances, é que se foi definido o objeto desta 

dissertação: perscrutar parte da interessante trajetória do autor anos antes da publicação de 

sua principal obra, como foi sua formação acadêmica, cultural e política durante todo o 

período de sua juventude e descobrir, ao mesmo tempo, os possíveis gatilhos responsáveis 
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que o fizeram caminhar na direção que seguiu na composição de seu trabalho mais 

importante, bem como analisar os trajetos institucionais pelos quais percorreu nesse 

intervalo de tempo. 

Desta feita, tivemos que examinar com atenção como se deu sua participação no 

Centro Regionalista do Nordeste, grupo criado em 1924 para discutir coisas regionais, 

trazer a irmandade cultural dos estados que compõem a região e organizar um congresso 

onde se pudessem expor as discussões em torno da tradição regionalista e trocar 

experiências; no próprio Congresso Regionalista de 1926, em que se discutiram dentre uma 

infinidade de propostas uma unificação econômica do nordeste, de sua vida cultural e a 

defesa do patrimônio histórico e artístico da região; nos bastidores do Diário de 

Pernambuco, onde escreveu regularmente de 1918 a 1927, sempre defendendo os valores 

culturais da tradição nordestina, sua gastronomia, arquitetura e arte, contudo, não deixando 

de ser combativo quando sentia que algum aspecto desse vasto patrimônio era ameaçado 

pelo avanço da “modernidade destrutiva”; na organização do Livro do Nordeste, livro de 

coletânea de artigos que organiza por quase dois anos visando, através da própria história 

do Diário de Pernambuco, construir um “pequeno esforço de estimativa em torno de 

alguns valores mais característicos da região”. 

 E, principalmente, na diretoria do jornal A Província, onde buscou modernizar as 

perspectivas jornalísticas de Pernambuco num esforço de atualizar pela imprensa os 

valores regionais trazendo também as novas tendências artístico-culturais mais recentes em 

voga no Brasil e exterior; na chefia do gabinete do governador Estácio Coimbra, 

cumprindo o papel de seu “supersecretário”, na qual agindo pelos bastidores, torna-se uma 

pessoa bastante influente no governo pernambucano no final da década de 1920, pois ao 

ser constantemente consultado em um sem-números de atividades ou ocasiões, transforma-

se em um conselheiro ou assessor do Governador, o aconselhando e persuadindo em suas 

decisões cotidianas; e finalmente na cátedra de sociologia da Escola Normal, onde foi 

responsável por inovações como professor como suas bem sucedidas aulas práticas, em 

que as alunas desenvolviam trabalhos de pesquisa sociológicas extra-classe, tendo 

inclusive conseguido realizar algumas mudanças na cidade com o resultado de tais 

atividades. 

 Tudo isso buscando extrair os elementos que pudessem permitir identificar quais 

foram suas ações institucionais e/ou individuais nesses lugares para melhor compreender 

os padrões (quando havia) de suas decisões. Tendo essa premissa em vista, percebemos o 
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conflito interno (e determinante em sua trajetória) de Freyre quando termina os estudos 

fora do país e tem que decidir o que fazer quando voltar. Escolhendo por ficar em Recife 

ao invés de São Paulo ou Rio, dentre outras opções, acabou por se envolver quase 

integralmente à causa regionalista num primeiro momento após seu retorno. Após o 

término da organização do Livro do Nordeste e de sua ida a Washington em 1926, no 

congresso de jornalismo, se viu mais uma vez diante do mesmo dilema de partir ou não de 

Pernambuco em busca de melhores oportunidades de emprego para “mostrar todo seu 

valor”. Por fim opta mais uma vez por ficar em Recife, próximo “dos seus” e da família. 

Então continua a militância tradicional-regionalista, “ao seu modo modernista”, mas desta 

vez mais instrumentalizada, pois ao aceitar o cargo no governo de Estácio Coimbra foram 

abertas outras oportunidades de atuação do autor com o acúmulo de funções que passa a 

exercer (direção de A Província e a cátedra de sociologia da Escola Normal), assim, os 

resultados buscados por Freyre foram mais exitosos, conforme já pontuamos.       

Nesse sentido, em linhas gerais, este trabalho buscou ver no jovem Freyre as 

raízes que foram capazes de despertar nele a vontade (e a forma inovadora) de fazer sua 

principal obra antes do processo de pesquisa e escrita propriamente dito, influenciando 

todo um espectro de intelectuais da sociologia e história, sobretudo, no Brasil e mundo 

afora. Desta maneira identificou-se no jovem Freyre antes de 1930 já um grande 

intelectual, ou seja, o grande intelectual Freyre não é pós-1933, já estava posto como tal, 

desencadeado como tal, nesses momentos anteriores a 1933.     
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ANEXO I 

Pequenos resumos de todos os artigos das séries Da outra América e Artigos 

numerados 

 

 

DA OUTRA AMÉRICA 

 

Artigo Data de publicação Resumo 

01 

03 de novembro 

1918 

A cidade de Louisville - cooperação entre as diversas 

religiões no combate aos vícios - monstro marinho 

capturado na costa da Flórida - os Estados Unidos e a 

guerra - chegada do outono 

02 

12 de janeiro de 

1919 

Chegada do frio - visita a war exposition - o marechal 

Leon Lesoil, diretor da seção belga da war exposition - o 

armistício - a liga das nações - possível nomeação de Rui 

Barbosa como delegado a conferencia da paz. 

03 

09 de fevereiro de 

1919 

O frio e o otimismo do povo americano - palestra de 

Harold Peat, em Baylor - encantos da vida universitária 

americana - ouvindo, em Waco, a orquestra de M. 

Messager - plantação de uma arvore no campus, para 

celebrar o aniversário do presidente de Baylor. 

04 

16 de fevereiro de 

1919 

Visita a forth worth e a R. S. jones, aluno do seminary hill 

- impressões sobre o pregador Billy Sunday - o natal 

americano - palestra com mexicanos que fazem trabalho 

missionário. contem fotografia de Billy Sunday, notável 

pregador norte - americano 

05 

04 de maio de 1919 Mudanças das estações e suas influencias na moda, nos 

esportes, nos divertimentos - a co-educação e o "honor 

system", nas universidades americanas. 

06 
24 de maio de 1919 Universidade de Baylor: palestra da doutora Anna Shaw, 

em favor dos direitos da mulher 

07 

19 de outubro de 

1919 

Fim de verão - expectativa de grande número de 

matrículas nas universidades - Austin e a universidade do 

estado do Texas - o capitólio de Austin. 

08 

09 de novembro de 

1919 

Desconhecimento da língua portuguesa nos Estados 

Unidos - Joaquim Nabuco propagador da língua 

portuguesa - o sábio John Casper Branner, grande 

conhecedor da vida, do idioma e da terra brasileira.  

09 

14 de dezembro de 

1919 

Tio Sam, mestre escola do mundo - importância do 

triângulo vermelho, da associação cristã de moços 

(Y.M.C.A), na orientação e adaptação dos estudantes 

estrangeiros às suas convenções. 

10 

14 de março de 

1920 

Relata sua participação, como representante do Brasil, no 

oitavo congresso internacional de estudantes realizado na 

cidade de Des Moines, Iowa, sob os auspícios do student 

volunteer movement of North America. Datado de Baylor 

University, Texas, USA. Inverno de 1920. 

11 13 de junho de 1920 Analise da sucessão presidencial norte americana, as 



148 

 

possibilidades de cada candidato, o problema da Liga das 

Nações, a questão dos direitos dos estados, a corrupção 

eleitoral, etc. 

12 

15 de agosto de 

1920 

Relata como conheceu pessoalmente a escritora americana 

miss Amy Lowell e faz uma análise da sua produção 

literária. 

13 

29 de agosto de 

1920 

Refere-se ao problema da sucessão presidencial nos 

Estados Unidos, tratando mais detalhadamente dos 

candidatos: Harging, do partido republicano e James M. 

Cox, do partido democrata. 

14 
31 de outubro de 

1920 

Critica literária do livro "Na Argentina", de Oliveira Lima.  

15 
20 de fevereiro de 

1921 

Mostra as impressões e sensações colhidas durante visitas 

e passeios aos mais pitorescos lugares de Nova York. 

16 

27 de fevereiro Ressalta a grande quantidade de judeus em Nova York e 

sua influência na vida econômica e social da cidade. 

Relata ainda a visita feita a Ellis Island, local onde se 

processa a seleção dos imigrantes recém- desembarcados e 

denominada por Gilberto Freyre como refinaria de gente. 

17 

13 de março de 

1921 

Descreve como os subways são bem utilizados em Nova 

York e que é quase impossível utilizá-los às seis da tarde 

devido à super lotação. Reclama ainda da falta de cortesia 

dos usuários. 

18 

20 de março de 

1921 

Discorre sobre a polêmica surgida nos meios científicos, 

sociais e religiosos da América a respeito do movimento a 

favor da maternidade voluntária (birth control). Cita 

trabalhos publicados sobre o polêmico assunto por Mrs. 

Margaret Songer, Mrs. Genevieve Grandcourt e pelo 

doutor Adolphus Knoppe. 

19 

03 de abril de 1921 Relata uma visita feita a casa onde morou Edgar Allan 

Poe, de 1846 a 1849, em, quando começa a fase mais 

amargurada e corrosiva da existência de Poe. 

 

20 

10 de abril de 1921 Censura os que escrevem, com certa leviandade, sobre 

impressões colhidas durante viagens a países estrangeiros, 

quando apenas viram o lado turístico, superficial, do local 

visitado. 

21 

17 de abril de 1921 Descreve pormenorizadamente a visita feita ao museu de 

arte de Nova York e faz especiais referências a coleção 

Pierpont Morgan, a seção egípcia e a coleção de arte 

americana. 

22 

05 de maio de 1921 Refere-se ao sr. Thomas Woodrow Wilson que deixa, 

debilitado prematuramente, o cargo de presidente dos 

Estados Unidos, ao fim de oito anos de governo. 

23 

 

08 de maio de 1921 Comenta detalhadamente uma conferencia feita for 

Rabindranath Tagore, em Nova York. 

24 

15 de maio de 1921 Refere-se ao falecimento do líder católico cardeal James 

Gibbons, homem sem ódios sectários e amado por 

protestantes e judeus, grande incentivador do parlamento 
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de religião reunido em Chicago em 1893. 

Embaixador 

intelectual do 

Brasil 

22 de maio de 1921 transcrição de um artigo de Gilberto Freyre publicado na 

revista "El Estudiante latino americano", de Nova York, 

onde retrata toda atividade intelectual e política de 

Oliveira Lima. 

25 

29 de maio de 1921 Critica a onda de especialização nos mais diversos setores 

da economia dos Estados Unidos, causando até o 

desaparecimento do médico de família e em seu lugar 

surgindo o especialista, sendo que no ensino superior a 

nova mania excede aos limites do senso comum. 

26 

05 de junho de 1921 Analisa o discurso pronunciado pelo presidente dos 

Estados Unidos, ao inaugurar-se no Central Park a estátua 

de Simon Bolívar, tendo Gilberto Freyre comparecido à 

cerimônia como representante da Liga Pan Americana de 

Estudantes. 

27 

26 de junho de 1921 Refere-se a uma conferência feita pelo príncipe Alberto 

Primeiro de Mônaco, na sociedade americana de 

geografia, onde mostrou admiravelmente todo o seu 

profundo conhecimento da oceanografia. 

28 24 de julho de 1921 Descreve com detalhes seus passeios por Nova York. 

29 

04 de setembro de 

1921 

Da suas impressões sobre a cidade de Washington, o 

melhor exemplo, nos Estados Unidos, das vantagens e 

desvantagens de uma cidade crescida cientificamente. 

30 

11 de setembro de 

1921 

Confessa-se ainda enamorado da cidade de Washington 

onde, em Columbia Heights e em uma das mais 

interessantes casas da cidade, mora o sr. Oliveira Lima. 

Descreve o bonito interior da residência e as conversas 

com o escritor que sempre fala dos amigos 

pernambucanos. 

31 
18 de setembro de 

1921 

Descreve suas impressões sobre a cidade de Montreal. 

32 

23 de outubro de 

1921 

Fala sobre o livro do critico americano Henry l. Mencken 

"the american credo", propondo no final que algum 

psicólogo brasileiro ou não, reúna em livro as crenças do 

homo brasiliense. 

33 

30 de outubro de 

1921 

Análise do livro de Mario Sette "Senhora de Engenho". 

Embora se declarando encantado, acha a linguagem dos 

personagens muito elaborada e com uma pompa que 

contraria o seu caráter simples ou simplório. 

34 
06 de novembro de 

1921 

Descreve as sensações sentidas durante o vôo de 

hidroplano sobre o Lake George. 

35 

13 de novembro de 

1921 

Protesta contra as modernas danças americanas (fox-trot, 

camel walk e outras), por considerá-las bárbaras e sem 

graça. 

36 

20 de novembro de 

1921 

Refere-se à abertura das aulas na Universidade de 

Columbia, descrevendo os vários tipos de estudantes e 

professores, cujo contato com tanta variedade de gente é, 

em si mesmo, uma educação liberal. 

37 27 de novembro de Discorre sobre a nova mania do americano: a "telefonite". 
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1921 Tudo se faz por telefone: negócios, política, tagarelice 

mundana, consultas profissionais, negócios diplomáticos 

etc., enxotando dos bons hábitos americanos a cortesia e a 

arte gentil da conversação. 

38 

04 de dezembro de 

1921 

Relata suas impressões sobre a universidade de Princeton, 

onde esteve representando a liga pan-americana de 

estudantes e a conferencia estudantil sobre o problema do 

desarmamento. 

39 

11 de dezembro de 

1921 

A propósito de um artigo aparecido no the ladies home 

journal, de pura exaltação as qualidades domésticas e 

femininas de mrs. Woodrow Wilson , diz Gilberto Freyre 

que não há delícia maior para uma mulher do que ser 

governada. 

40 

18 de dezembro de 

1921 

Refere-se ao momento de silêncio dedicado pela cidade de 

Nova York à memória dos soldados que morreram na 

guerra. Lembra que no Brasil bem que se poderia fazer 

uma homenagem semelhante na passagem do centenário 

da independência, em lugar dos discursos e recitativos 

patrióticos. 

41 

25 de dezembro de 

1921 

Fala de uma visita feita ao Grand Central Palace durante a 

exposição de saúde pública, destacando a participação de 

instituições particulares e a presença feminina nos 

diversos departamentos. 

42 

01 de janeiro de 

1922 

Relata uma visita feita a Mrs. Richard Rundle, que residiu 

durante sua meninice e juventude em um casarão no 

Andaraí, no Rio de Janeiro. A visita resultou em uma lição 

de história viva, animada e cheia de interesse. 

43 

08 de janeiro de 

1922 

Diz não gostar das comparações injuriosas com bichos 

como símbolos, comparando, a seguir, estilos literários 

com frutos ou flores. Alguns exemplos: Eça de Queiroz - 

laranja acre-doce; Rui Barbosa - mamão mole, "over - 

ripe", mamando xarope; Aníbal Fernandes - cereja, etc. 

44 

15 de janeiro de 

1922 

Seguindo o método americano de criticar atribuindo um 

preço, cita algumas das mais expressivas glórias do 

mundo artístico, literário, esportivo etc., dando-lhes os 

preços correspondentes ao seu “valor”. 

45 
22 de janeiro de 

1922 

Relata as homenagens recebidas pelo marechal Foch, 

durante visita aos Estados Unidos. 

46 
29 de janeiro de 

1922 

Faz minucioso relato das comemorações natalinas nos 

Estados Unidos. 

47 
05 de fevereiro de 

1922 

Critica as mentiras patrióticas dos compêndios escolares 

de história. 

48 

12 de fevereiro de 

1922 

Diz ter ido ver como se faz o papel, ficando então a 

filosofar sobre a maneira como o papel acompanha o 

homem através da vida e o desperdício verificado no seu 

uso. 

49 
19 de fevereiro de 

1922 

Comentários sobre o livro A study in mental life, do 

professor Robert Woodworth. 

50 19 de março de A propósito do falecimento de lorde James Bryce - autor 
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1922 do livro The american commonwealth. Faz uma análise de 

sua produção literária. 

51 

26 de março de 

1922 

Comentários sobre a biblioteca pública de Nova York e 

seu rico acervo. Destaca a coleção genealógica, a seção de 

literatura infantil e a quase ausência de livros e 

publicações em português. 

53 
02 de abril de 1922 A propósito do falecimento do papa Benedito XV, faz 

alguns comentários sobre a história do papado. 

54 
09 de abril de 1922 Comentários sobre a apresentação da ópera "Salomé" de 

Oscar Wilde, na Manhattan Opera House. 

55 

16 de abril de 1922 Lamenta a morte do geólogo John Casper Branner, grande 

conhecedor da vida e da terra do brasil. embora não o 

tenha conhecido pessoalmente, com ele manteve uma 

proveitosa amizade puramente epistolar. 

56 
23 de abril de 1922 Apreciações acerca do intenso movimento teatral em 

Nova York, apesar da ação fiscalizadora do puritanismo. 

57 
30 de abril de 1922 Observações a propósito do livro de Oliveira Lima: 

“História da civilização - traços gerais”. 

58 

30 de julho de 1922 A propósito da peça teatral de autoria do jornalista inglês 

Arnold Bennett - what the public wants - um irreverente 

estudo do jornalismo inglês, faz um confronto com o 

sensacionalismo da imprensa jornalística americana. 

59 

06 de agosto de 

1922 

Fala da sensação causada nos Estados Unidos pelo livro 

"Batouala", escrito por René Maran, um dos primeiros 

negros a surpreender o mundo com a excelência de sua 

arte literária. 

60 

13 de agosto de 

1922 

Diz ser o chamado teatro nacional apenas uma promessa, 

pois não possuímos nada de definitivo em literatura 

dramática. Daí considerar como procedentes as críticas do 

Sr. Isaac Goldberg, em artigo aparecido no jornal Chistian 

science monitor, onde contesta a fama de dramaturgo do 

Sr. Claudio de Souza. 

61 
20 de agosto de 

1922 

Minucioso relato de uma visita a poetisa Miss Amy 

Lowell, em sua residência no Brooklin, perto de Boston. 

 

 

ARTIGOS NUMERADOS 

“1” 

22 de abril de 1923 Diz ter trazido dos Estados Unidos a ideia de numerar os 

seus artigos, a seguir faz uma análise do livro de Mario 

Sette "Palanquim Dourado" 

“2” 
29 de abril de 1923 Relata um hipotético encontro com São Francisco de 

Sales, onde conversam sobre o jornalismo brasileiro. 

“3” 

06 de maio de 1923 Diz ser mais favorável ao analfabetismo do que à meia-

cultura, pois aquele tem um papel muito nobre, como 

elemento saudavelmente conservador. 

“4” 

13 de maio de 1923 Discorre sobre a influência da música no comportamento 

dos homens e animais e diz que o Recife dá a quem chega 

a impressão de uma cidade sem música e sem árvores. 
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“5” 

20 de maio de 1923 Diz ser muito pequeno o número dos que lêem 

compreensivamente, sendo a leitura dos brasileiros, 

geralmente, ruim e imprópria. 

“6” 27 de maio de 1923 Fala acerca dos trabalhos do pintor Jorge Barradas. 

“7” 

03 de junho de 1923 Comenta as exigências e questionários impostos aos 

viajantes que se dirigem a Inglaterra, Estados Unidos e 

Alemanha. 

“8” 10 de junho de 1923 Analisa o teatro expressionista de George Kaiser. 

“9” 
17 de junho de 1923 Trata do problema do foguetório nas festividades oficiais 

do Recife, uma cidade já saturada de ruídos. 

“10” 
24 de junho de 1923 Considerações sobre o livro de Ronald de Carvalho "o 

espelho de Ariel".  

“11” 

01 de julho de 1923 Refere-se ao Sr. Julio Dantas, em visita ao Brasil, fazendo 

ainda comentários sobre o movimento integralista em 

Portugal que procura integrar o país no seu caráter e nas 

suas tradições. 

“12” 
08 de julho de 1923 Transmite suas impressões sobre a faculdade de direito, 

aonde foi a convite do seu diretor - Dr. Neto Campelo. 

“13” 
15 de julho de 1923 A propósito do numero 13 do artigo, faz algumas 

considerações sobre misticismo e superstições. 

“14” 

23 de julho de 1923 Ressalta o prestígio da medicina em Pernambuco, cuja 

sociedade e o centro da melhor energia jovem da terra, 

contando ainda com a colaboração do dr. Amaury de 

Medeiros - diretor da saúde pública e assistência do 

estado. 

“15” 
29 de julho de 1923 Impressões de uma visita ao jesuíta português Gonzaga 

Cabral. 

“16” 

05 de agosto de 

1923 

Rebate as criticas feitas ao sr. Julio Dantas por ter vindo 

ao recife como empresário, esclarecendo que nos Estados 

Unidos e na Inglaterra os escritores e conferencistas são 

sempre muito bem pagos, alguns sendo empresários. Cita 

como exemplos, Tagore e o místico Maeterling. 

“17” 
12 de agosto de 

1923 

Refere-se ao presidente Harding, dos Estados Unidos. 

“18” 
19 de agosto de 

1923 

Impressões sobre a exposição do pintor Gagarin, por 

solicitação do mesmo. 

“19” 
26 de agosto de 

1923 

Mostra a grande importância dos meios de propaganda, 

sendo o cinema o de maior força. 

“20” 
02 de setembro de 

1923 

Discorre sobre Maurras e a Action Francaise. 

“21” 

09 de setembro de 

1923 

a propósito da conferência feita em Oxford pelo professor 

John Burnet, abordando o declínio da aristocracia 

intelectual. Volta Gilberto Freyre a afirmar ser contrário 

ao cinzento da média cultura, preferindo antes os extremos 

de alta cultura e analfabetismo ingênuo e conservador. 

“22” 
16 de setembro de 

1923 

Considerações em torno de Pontes de Miranda. 

“23” 23 de setembro de Menciona os museus importantes que visitou: Museu 
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1923 Nacional Germânico, o Metropolitan de Nova York e 

outros. Lamenta possuir o Recife apenas o museuzinho 

Arqueológico. 

“24” 

30 de setembro de 

1923 

Mostra a importância de se procurar compreender os 

sinais que uma cidade expõe aos visitantes, existindo 

casas, como o bungalow americano, que indicam um 

gênero de vida nos seus mais íntimos pormenores. Assim 

é a casa colonial do sr. Othon Bezerra de Melo - uma casa 

com caráter - em meio a arquitetura de confeitaria em uso 

no Recife. 

“25” 
07 de outubro de 

1923 

Refere-se a exposição de pinturas de Nicolau de Garo. 

“26” 

14 de outubro de 

1923 

Relembra as cervejarias de Munique, os cafés de Paris, as 

tavernas e clubes da Inglaterra etc. e diz que gostaria de 

criar no Recife um café onde pudesse ser servido um bom 

vinho de jenipapo, pamonhas, água de coco verde, com 

gaiolas de passarinhos, cantadores, uma pretalhona 

assando castanhas e folhas de canelas aromatizando o ar. 

“27” 
21 de outubro de 

1923 

Comenta e critica o gosto brasileiro pelo bom uso da 

gramática, muito além do necessário. 

“29” 

28 de outubro de 

1923 

Considera que a cultura sente, pelo menos no seu período 

de formação, certa necessidade da literatura de negação e 

contradição de Stirner, Nietzsche, Proudhom, Sorel, Ibsen, 

Shaw... 

“30” 

04 de novembro de 

1923 

Diz recear o aumento de judeus nas cidades do nordeste, 

em consequência de sua tendência para o exclusivismo. 

Considera mais útil e vantajosa, a presença de estrangeiros 

com melhores condições de adaptação e identificação 

cultural. 

“31” 

11 de novembro de 

1923 

Aborda a decadência do humanismo que vem sendo 

suplantado pelo pragmatismo, achando que o Brasil está 

numa fase crítica de sua formação de grande valorização 

do que é material, do que e útil. 

POST 

SCRIPTUM 

AO 31 

18 de novembro de 

1923 

Responde a um amigo que discordou da defesa do inútil 

revelada no artigo 31, estranhando que ainda se queira dar 

a metafísica um gosto de atualidade. Diz ver com 

inquietação na vida brasileira uma volúpia de ação 

material e do imediatamente útil. 

“32” 

25 de novembro de 

1923 

Ressalta o encanto, a doçura e a ingenuidade de antigos 

nomes de ruas do recife: rua das águas verdes, rua das 

crioulas, travessa do quiabo, beco do catimbó, beco da 

facada, estrada das ubaias e outros, lembrando ao Instituto 

Histórico a obrigação de zelar pela conservação dos 

mesmos. 

“33” 
02 de dezembro de 

1923 

Critica a mania brasileira de falar, até de escrever, aos 

berros. 

“34” 

09 de dezembro de 

1923 

Ressalta a oportunidade do projeto do deputado Luis 

Cedro Carneiro Leão, com intenção de criar uma 

inspetoria de monumentos históricos. Lembra, no entanto, 



154 

 

que se impõe no Brasil uma campanha educativa para 

desenvolver no povo o gosto pelas coisas antigas, 

tradicionais. 

“35” 

16 de dezembro de 

1923 

Acha que o Dom Pedro II não tem tido bons biógrafos, 

sendo nos livros de viajantes estrangeiros, onde melhor se 

colhe sobre a vida e a personalidade do ultimo imperador 

do brasil. 

“36” 

23 de dezembro de 

1923 

Comenta uma visita a Paraíba e critica a nova arquitetura 

de alfenim de açúcar de segunda que lá encontrou. 

Elogiando, porém, os parques da capital paraibana. 

“37” 

30 de dezembro de 

1923 

Lamenta a criação da lei nº 1.379 por crer que ela 

desestimularia o cultivo de árvores devido a taxação 

excessiva.  

“38” 
06 de janeiro de 

1924 

Considerações sobre o poeta Das Eglogas, Bernadim 

Ribeiro. 

“39” 

13 de janeiro de 

1924 

Regozija-se com a revogação do artigo 7 da lei nº 1.379 de 

não taxação dos terrenos aproveitados em pomares, 

bosques, jardins etc. Lamenta a falta de bons parques no 

recife. 

“40” 
20 de janeiro de 

1924 

Fala de um pedido feito por um jovem amigo solicitando a 

indicação de leituras filosóficas. 

“41” 

27 de janeiro de 

1924 

Considera o verde da paisagem pernambucana uma 

sinfonia caprichosa que, nem mesmo Frans Post e Teles 

Junior, conseguiram interpretar. Elogia, no entanto, o 

esforço, nesse sentido, de um grupo jovem de pintores: 

Carlos Chambeland, Paulo Gagarin, Nicolau de Garo e 

Fédora do Rego Monteiro 

“42” 
03 de fevereiro de 

1924 

Aborda reflexões do crítico literário Agripino Grieco, 

sobre a sociabilidade dos brasileiros 

“43” 

10 de fevereiro de 

1924 

Acha que é tempo de se fazer no Brasil uma campanha de 

nacionalização do paladar, para conservação da riqueza de 

nossas tradições culinárias. 

“44” 

17 de fevereiro de 

1924 

Falando de uma exposição que fará no Recife o pintor 

Joaquim do Rego Monteiro, recorda momentos passados 

no estúdio de Vicente do Rego Monteiro, em Paris. 

“45” 

24 de fevereiro de 

1924 

Comentários sobre o primeiro número da revista “Terra do 

Sol”, editada no Rio de Janeiro e representada em 

Pernambuco por Jose Lins do Rego. 

“46” 
01 de março de 

1924 

Notas acerca de livros publicados por Humberto Carneiro, 

Mario Sette e Lucilo Varejão.  

“47” 

09 de março de 

1924 

Ressalta a importância do espírito de iniciativa particular 

na ajuda a coisa pública. Cita alguns exemplos recentes, 

destacando a doação feita pelo comendador Manoel de 

Almeida, à creche da Jaqueira. 

“48” 
16 de março de 

1924 

Comenta a inauguração da Biblioteca Oliveira lima, na 

Universidade Católica de Washington. 

“49” 
23 de março de 

1924 

Considerações sobre a função defensiva da intolerância e a 

permeabilidade da tolerância. 
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“50” 
30 de março de 

1924 

Comenta a falta de cortesia nos bondes elétricos do 

Recife. 

“51” 
06 de abril de 1924 Aborda certas palavras e expressões com as quais se 

conseguem milagres de economia verbal. 

“52” 

13 de abril de 1924 Aborda o problema da falta de criatividade e bom gosto na 

decoração de residências, edifícios públicos e, 

principalmente, das escolas brasileiras. 

“53” 

20 de abril de 1924 Diz estar se sentindo um tanto estrangeiro no recife, 

devido a descaracterização da cidade, onde o pitoresco 

esta desaparecendo e até os enterros perderam a nota local. 

“54” 

27 de abril de 1924  Diz estar o nordeste precisando de pintores que o pintem 

nos seus aspectos característicos, citando os versos de 

Antonio Nobre: “qu’é dos pintores do meu país estranho, 

onde estão eles que não vem pintar?” 

“55” 

05 de maio de 1924 Sobre a provável construção de um grande hotel no 

Recife, diz esperar que o mesmo não despreze as tradições 

de forno e fogão pernambucanas. 

“56” 
11 de maio de 1924 Aprova e faz comentários a respeito da celebração do dia 

da árvore, pelas alunas da escola normal. 

“57” 
18 de maio de 1924 Comentários sobre traços da personalidade de Lafcadio 

Hearn, Maurice Barres e George Bernard Shaw. 

“58” 

25 de maio de 1924 Fala da importância da amizade na vida do homem e da 

necessidade do homem ter inimigos para estimular e 

acelerar o ritmo da vida criadora. 

“59” 

01 de junho de 1924 Aborda as desatenções com o protocolo oficial, 

manifestadas pelos componentes da delegação do navio 

mostruário das indústrias italianas. 

“60” 

08 de junho de 1924 Diz estar de acordo com d. Sebastião Leme quando 

protesta contra a influência estrangeira na cultura 

brasileira. Lamenta a descaracterização das velhas igrejas 

por reformas, ditas, modernizadoras. 

“61” 
15 de junho de 1924 Fala da personalidade do coronel Carlos Lyra, recém-

falecido 

“62” 
22 de junho de 1924 Trata da hipocrisia e das ocasiões em que pode ser usada, 

sem se tornar danosa. 

“63” 

29 de junho de 1924 Diz que apesar da ideia geral de ser o menino a larva do 

homem, muitas das atitudes dos adultos são imitações da 

infância. 

“64” 
06 de julho de 1924 Aborda a ânsia dos responsáveis pela estética municipal, 

em fazer do Recife uma cópia do Rio de Janeiro. 

“65” 

13 de julho de 1924 Diz que, em conseqüência da inveja, poucos 

pernambucanos conseguem, na própria terra, o prestígio 

merecido. Daí, a emigração de bons valores pela pressão 

do meio estupidamente hostil. 

“66” 
20 de julho de 1924 Considerações sobre o cônsul português, sr. Pedroso 

Rodrigues. 

“67” 27 de julho de 1924 Apreciações acerca da função social do moleque. 

“68” 03 de agosto de Comentários sobre Barres e seu livro La colline inspiree. 



156 

 

1924 Diz ser a favor da modernização de Recife, mas, sem 

descaracterização. 

“69” 
10 de agosto de 

1924 

Ressalta a maioria nordestina entre os mortos do levante 

de julho. 

“70” 
17 de agosto de 

1924 

Apreciações sobre a influência das cores no pensar e no 

agir do indivíduo. 

“71” 
24 de agosto de 

1924 

Opina sobre o novo corte de cabelos a la garconne 

adotado pelas mulheres. 

“72”  

30 de agosto de 

1924 

Transcreve e comenta uma carta enviada por Anita 

Karasic, a propósito dos comentários feitos no artigo "71", 

sobre o novo corte de cabelos a la garconne. 

“73” 

07 de setembro de 

1924 

Comenta o artigo do senhor Julio Belo, sobre o 

absentismo das áreas rurais, achando que o fenômeno 

decorre da atração das grandes cidades 

“74” 

14 de setembro de 

1924 

Defende a instalação de uma seção de arte culinária e 

confeitaria pernambucanas durante a exposição geral de 

Pernambuco. Enumera diversos pratos que nos deixou a 

gula dos engenhos. 

“75” 

21 de setembro de 

1924 

Recorda os artigos e belos nomes das velhas ruas do recife 

e explica a razão de algumas denominações como rua das 

águas verdes, encantamento, chora menino, concórdia, 

cabuga, trincheiras etc. diz ser necessário que se faça um 

movimento que devolva às ruas recifenses o encanto dos 

nomes primitivos. 

“76” 
28 de setembro de 

1924 

Aborda a complexidade da psicologia dos “autores sem 

livros.” 

“77” 
05 de outubro de 

1924 

Apreciações sobre certas vocações literárias que são como 

cartas com endereço errado. 

“78” 
12 de outubro de 

1924 

Trata da exposição de quadros de Marco Túlio, no Santa 

Isabel. 

“79” 

19 de outubro de 

1924 

Fala de um artigo de Isaac Goldberg, mais uma vez sobre 

a tolerância, mencionando, a seguir, as ocasiões em que o 

homem deve ou não, ser tolerante. 

“80” 
26 de outubro de 

1924 

Comenta um artigo publicado por Jose Lins do Rego na 

revista “Nova Era”, da Paraíba 

“81” 
02 de novembro de 

1924 

Fala da plástica humana e do grotesco e humilhante de 

certas necessidades fisiológicas. 

“82” 

09 de novembro de 

1924 

Mostra ser a exposição geral de Pernambuco, uma 

demonstração de insuficiência artística, embora algumas 

peças apresentadas confirmem o talento mecânico do 

pernambucano. 

“83” 

15 de novembro de 

1924 

Ressalta a beleza e elegância das linhas arquitetônicas da 

Casa-Grande e capela do engenho Megaipe de baixo, da 

época em que os senhores sabiam ser donos da terra. 

“84” 
23 de novembro de 

1924  

Discorre sobre a boa e a má caligrafia, cujo ensino está 

desaparecendo dos colégios. 

“85” 
30 de novembro de 

1924 

Aborda o exagero “camaradesco” do brasileiro, que 

precisa aprender a conservar certo pudor e reticência nas 
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relações sociais. 

“86” 
07 de dezembro de 

1924 

Comenta a arte declamatória de Margarida Lopes de 

Almeida. 

“87” 
14 de dezembro de 

1924 

Critica a falta de espaço no "o jornal" do Rio de Janeiro, 

para publicação das crônicas literárias de Agripino Grieco. 

“88” 21 de dezembro Critica as atitudes oportunistas do sr. Blasco Ibañez. 

“89” 

28 de dezembro de 

1924 

Relembra os brinquedos da sua infância, soldadinhos de 

chumbo, casas e automóveis feitos com tampas de caixas 

e o trem elétrico, com os quais brincava egoisticamente 

só. 

“90” 

04 de janeiro de 

1925 

Comenta um artigo do sr. J. Fernandes de Souza (Nemo), 

publicado no jornal a época, de Lisboa, dando suas 

impressões sobre Madri e o diretório. 

“91” 

11 de janeiro de 

1925 

Protesta contra o desrespeito pelo patrimônio artístico de 

Pernambuco, sempre que ocorre a necessidade de 

restauração de alguma igreja. Cita como exemplos, as 

reformas das igrejas de São Jose e da Casa Forte. 

“92” 
18 de janeiro de 

1925 

Considerações sobre a influência das lendas, superstições 

e estórias apreendidas pelo individuo quando criança. 

“93” 
25 de janeiro de 

1925 

Apreciações sobre o problema da liberdade e da tirania. 

“94” 

01 de fevereiro de 

1925 

Refere-se ao projeto, lido no centro regionalista, no qual 

Pedro Alain visa à regulamentação do corte de madeiras, a 

fim de se coibir a devastação das matas. 

“95” 

08 de fevereiro de 

1925 

Fala dos encantadores costumes dos moradores da rua de 

S. José no Recife: as conversas moles, a noite, nas 

calçadas, os namoros nas janelas, o sereno das festas 

diante das janelas escancaradas da sala de visitas, as 

brincadeiras das crianças pelas calcadas, etc. 

“96” 
15 de fevereiro de 

1925 

Volta a falar do problema do ensino da caligrafia no 

Brasil. 

“97” 
22 de fevereiro de 

1925 

Comentários acerca da literatura jurídica. 

“98” 

01 de março de 

1925 

Critica a iniciativa do Instituto Arqueológico, a favor da 

mudança do nome “encanta moça” para o de Santos 

Dumont. Censura, principalmente, a aprovação e as 

justificativas dadas por Mario Melo. 

“99” 
18 de março de 

1925 

Apreciações sobre o gênero de certas palavras da língua 

portuguesa. 

“100” 
15 de março de 

1925 

Fala de um hipotético chá, na residência do Sr. “Novo-

Culto”. 
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ANEXO II 

 

Artigos inéditos transcritos a partir de microfilmes da Fundação Joaquim Nabuco 

 

 

Título: Arte Brasileira; Fonte: Diário de Pernambuco 24 fev.1926 

 

Inaugurou-se ontem no gabinete português, interessante exposição de arquitetura. 

Sob os auspícios do Centro regionalista do nordeste, e como uma espécie de “post 

scriptum” ao congresso regionalista ultimamente reunido no Recife, inaugurou-se ontem 

no gabinete português de leitura, interessante exposição de projetos de casas de residência, 

pavilhões, edifícios públicos, ect. obedecendo todos à tradição da sugestiva linha colonial, 

ao espírito da arte de construir nitidamente brasileiro que se afirma em vitorioso relevo 

entre os jovens arquitetos do Brasil. Consta a exposição não só de projetos de residências 

como de trabalho premiados no concurso organizado pelo Instituto Central de arquitetos, 

para o pavilhão do Brasil em Filadélfia, concurso autorizado pelo Sr, ministro Miguel 

Camon e que reuniu estudos e projetos inspirados em sugestões da natureza e da tradição 

brasileira de algumas das mais interessantes vocações artísticas do Brasil. 

Entre os trabalhos em exposição, alguns de um suave lirismo, outros de arrojada 

linha, outros, ainda, de um doce lar hospitaleiro com reminiscências de tranqüilidade 

eclesiástica discretamente aligeirada pela nota fresca e alegre de azulejos, figuram projetos 

dos distintos arquitetos Nerão (?) Sampaio, presidente do Instituto central de arquitetos, 

Lucio Costa, Raphael Galvão, E.’ Vianna; E. Bahiana, Ângelo Brunch, Nestor de 

Figueiredo, Sylvio Rebecchi, Augusto Vasconcelos, ect.  

A curiosidade artística do Recife será naturalmente atraída para a exposição de 

arquitetura, que dá ao Congresso Regionalista uma tão interessante nota final. 

 

 

 

Autor: Gilberto Freyre; Título: Espírito e não estilo 

Fonte: Diário de Pernambuco 21 fev.1926 

 

Um ponto vivo e elegantemente discutido no Primeiro Congresso Regionalista do 

Nordeste foi este: ao “estilo colonial” verdadeiramente se presta a toda a espécie de 

construção. Ao meu ver houve erro no ponte de partida: o de considerar “estilo” o que é 

simplesmente espírito. Não há de modo nenhum “estilo colonial brasileiro” com a mesma 
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forte, definida e rígida caracterização das “cinco (?) ordens”. O que nós possuímos é um 

espírito de casa, é uma linha de ingênua beleza de casa que se faz precisamente notar pelo 

a vontade de suas desproporções assimetrias, pelo seu cair “non-chalant” para os lados. 

E nesse a vontade de linhas se sente a hospitalidade, a simplicidade, a meio-

rústica fidalguia da gente nordestina: e ao mesmo tempo a simpatia com o clima, com a 

paisagem, com o forte tropical, pelo desabar do telhado em pirâmide e as vezes 

irregularmente, plasticamente, como se fora um chapéu mole ou de panamá. E são notas, 

sugestões, todas essas das quais poderá tirar um arquiteto de talento e ao mesmo tempo de 

sensibilidade, o melhor dos partidos. É por apresentar inconfundíveis qualidades e 

condições, não só de permanente simpatia com a paisagem e com o meio, como de 

plasticidade e de flexibilidade – não sendo um estilo, não tendo a rigidez ou a definida 

sistematização de um estilo – que o espírito colonial de casa me parece a sugestão mais 

rica, mais pura, mais fecunda para o desenvolvimento de uma linha nossa de um traço 

nosso, de uma expressão nossa, nas cidades do Brasil como o Recife, saídas dos primeiros 

séculos coloniais e ao mesmo tempo em contato – contato sempre a aviva-se, a 

intensificar-se – com as grandes atualidades comerciais, industriais, mecânicas. 

 Porque a sugestão da linha colonial não é somente a de quase lírico intimismo 

que oferecem abalcoados (?) como o de Megahype ou portas de entrada que só se prestam 

à hospitalidade doce de casas de residência. Há também no espírito colonial certa sugestão 

forte de amplitude, um não sei que de largamente, de franciscanamente hospitaleiro – que a 

vários edifícios públicos – hospitais, hotéis, e ao meu ver também a gares – deliciosamente 

se adaptaria numa cidade como o Recife. Seria por exemplo, lamentável, que no Recife se 

levantasse a catedral da planta ou traçado que uma vez  me mostraram do velho espírito da 

velha linha doce, franciscana, das nossas igrejas, dos nossos conventos – daí é que nos 

deve certamente vir a sugestão para a catedral do Recife. A nota brasileira, a nota ideal (?) 

que a deve animar. 

 O espírito colonial de casa (?) representa, (ilegível) e sobrevivência de uma época 

tristemente morta.  Mas um fio (?) cuja energia criadora se interrompeu, sob a fúria de 

macaqueação do toscano, do Luis XV, do chalé suíço, ect. Fúria que no Recife teve seus 

princípios com o afrancesado Conde de Boavista. Voltar a essa energia brasileira 

interrompida, mas ainda rica de sugestões, é voltar a uma fonte de vida. A um ponto de 

apoio honesto, autêntico. A um ponto de partida seguro. Certo, há que afastar a idéia 

simplista – parenta da solução manuelina do sr. Pinto da Rocha – de ser o “colonial”, no 
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sentido de estilo já fixo ou estratificado, a solução completa e fácil do problema de 

construção expressivamente brasileira. Semelhante simplismo só nos poderia conduzir a 

um perfil de construção tristonhamente perecido às mascaras de morte. 

Do “colonial”, o que vale é a sugestão, a nota de permanente simpatia com o meio 

brasileiro a (ilegível) a ser continuada, livre, independente dos pontos e das vírgulas 

cronológicas.   

 

Autor: A. F.; Título: As inspirações em torno de um livro 

Fonte: Diário de Pernambuco 13 mai. 1928 

 

O “diário de Pernambuco” publicou por ocasião do centenário de sua fundação 

um livro notável. Mas a falta de curiosidade intelectual do brasileiro quase não deu por ele: 

muito pouca gente conhece o livro. Sobre a vida do nordeste brasileiro, em todos os seus 

aspectos, não se publicou no Brasil nada que se possa comparar. A dura verdade é que o 

livro interessou a muito pouca gente: é bem exato que ele não trazia retratos de Prestes, 

nem artigos de Bergamini, nem discursos de Maurício de Lacerda e outras coisas do gosto 

do chamado grande público. Era uma contribuição absolutamente inédita ao estudo dos 

grandes problemas da nossa vida social, econômica e política. E é bem certo que tudo isso 

interessa apenas a uma minoria. 

Nesse livro há a destacar entre os vários estudos, a maioria deles excelentes, 

honestos e documentados, o ensaio de Gilberto Freyre “vida social do nordeste.” Esse 

trabalho que eu reputo extraordinário pela reconstituição perfeita dos vários aspectos da 

vida nordestina pode-se considerar inédito porque no território nacional foi a mais 

limitada. Nem mesmo os “marechais” da critica nacional, os Joões Ribeiros, os Medeiros e 

Albuquerque, entre os velhos, e os Griecos e Athaydes, entre os novos, os quais vivem a 

escrever sobre relatórios e livrinhos de versos longas estiradas, deram uma palavra sobre 

ele! 

Pois o ensaio de Gilberto, tão pouco lido e tão pouco divulgado, está 

desenvolvendo entre nós uma verdadeira literatura que se tem publicado no nordeste. Em 

primeiro lugar veio “A Bagaceira” de José Américo, todo ele girando em torno de um 

trecho da “vida social” quando Gilberto estuda e compara as crises de clima e de moral e 

salienta o desagregamento das famílias sertanejas pela fatalidade das secas. Agora Jorge de 



161 

 

lima publica dois poemas “essa negra fulo” e “bangüê”, os quais são também inspirados no 

estudo do escritor pernambucano. 

Escreveu Gilberto: “perdeu a paisagem aquele seu ar ingênuo dos flagrantes de 

Koster e de Hinderson para adquirir o das modernas fotográficas de usinas e avenidas...” 

“...já se não sucedem entre léguas de canaviais, os casarões vastos de outrora, de uma 

alvura  franciscana de cal e às vezes de cor de ocre amarelo, tendo perto o longo telheiro 

avermelhado do engenho e a casa de purgar e a de farinha e a capela também muito branca 

de cal; elevam-se usinas os arrivistas da paisagem fumando insolentemente charuto negros, 

enormes...” 

Pôs Jorge de Lima, encantadoramente, em verso, essas idéias:  

“cadê você meu país nordeste que eu não vi nessa usina central leão de minha 

terra? 

Ai usina, você engoliu os banguezinhos do país das Alagoas! 

Você é grande, usina Leão! 

Você é forte, usina leão! 

As suas turbinas tem o diabo no corpo! 

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

“o meu banguezinho era tão diferente, vestidinho de branco, o chapeuzinho do 

telhado sobre os olhos, fumando o cigarro do boeiro para namorar a mata virgem.” 

É delicioso o poemazinho de Jorge de Lima, cheio de colorido, de graça e 

pitoresco. O outro “essa negra fulo” é todo ritmo e tem uma musicabilidade estranha que 

me faz lembrar os choros de Villa-Lobos. A arte de Jorge de Lima ganha dia a dia em 

independência e audácia. É um poeta de quem a tirania das escolas não consegue a menor 

subserviência e para quem todos os preconceitos em arte desapareceram. 

 

Autor: A. F.; Título: A Casa-Grande de Megaipe 

Fonte: Diário de Pernambuco 16 set. 1928 

 

A destruição da Casa-Grande de Megahype passou para a imprensa do Recife 

quase despercebida: somente o “diário de Pernambuco” e a “ a província” se manifestaram, 

para lamentar que esse atentado se cometesse justamente agora quando o Governador 

sanciona a lei da defesa do nosso patrimônio artístico e histórico e quando todos os 

elementos de cultura se reúnem em movimento de simpatia pelo nosso passado. Há pouco 
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mais de um mês, quando eu defendi na câmara o projeto que é hoje lei de proteção ao 

nosso passado histórico e artístico, disse: “quem ousaria levantar a mão criminosa contra a 

Casa-Grande de Megahype?” E citava a propósito as belas palavras de Gilberto Freyre a 

respeito:  

“levantada sobre duro (ilegível), ainda hoje, com as suas paredes densas e os seus 

(ilegível) meio podre, dá a paisagem uma como nota feudal. Adivinha-se na sua argamassa 

o óleo de baleia das casas (ilegível)” 

A resposta àquela interrogação que parecia um desafio absurdo, não se fez 

esperar. E a esta hora a mais antiga casa de todas as casas grandes de engenho 

pernambucano, aquela que se poderia chamar a avó das antigas casas rurais da boa gente 

pernambucana é apenas um montão de ruínas. Mais de três séculos passaram sobre aquelas 

paredes e as deixaram de pé, resistindo ao lento trabalho dos anos.  

Um simples capricho de ocasião bastou para destruí-las em algumas horas. A 

Casa-Grande de Megahype deu a arquitetura formada na tradição brasileira e identificados 

com o seu destino, belas sugestões de arte. Os quadros de Fédora Monteiro (Fédora do 

Rego Monteiro Fernandes), os desenhos de Manoel Bandeira e as fotografias de Ulysses 

Freyre fixaram os traços dessa importante residência senhorial que era atualmente o nosso 

monumento histórico mais característico.  

Todos os que amam o passado histórico e artístico do Brasil e de Pernambuco 

receberam a notícia desse atentado inútil e selvagem como um golpe desferido ao 

patrimônio nacional. 

 

Autor: Antônio Ricardo; Título: Um preconceito que não devemos adotar 

Fonte: A Província 30 jan. 1929 

 

Levarem os brancos que há no Brasil, e principalmente os muitos semibrancos 

que se supõem arianos refinados, o seu espírito de solidariedade com a gloriosa República 

norte-americana ao extremo de adotarem o preconceito contra a gente de cor, constitui ao 

nosso ver um excesso, no qual há mesmo uma ponta ou salpico de ridículo. O Brasil, o que 

apresenta de mais seu, hoje, aos demais países é exatamente a sua solução do problema de 

raças, solução que talvez resulte num desastre, numa demonstração completa do fracasso 

da mestiçagem. Mas é possível que não: que a nossa solução seja, considerando em 

conjunto todos os pontos de vista, inclusive o da beleza da raça em clima tropical, a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9dora_do_Rego_Monteiro_Fernandes
http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9dora_do_Rego_Monteiro_Fernandes
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verdadeira solução. Não só a mais humanitária, a mais cristã – e nós, brasileiros, não nos 

proclamamos o sal da terra, nem enviamos missionários a nenhuma terra bárbara – como a 

mais prática. 

Para que, pois, cultivarem alguns, por chiquismo, por sugestão americana, um 

preconceito do qual está felizmente livre a vida brasileira? Boa ou má, é a solução 

brasileira; passou o momento de darmos para atrás, e adotarmos a solução norte-americana. 

Já não nos podemos constituir numa nação de arianos, com uma população de pretos e 

mestiços para o lado, sem privilégios sociais nem direitos políticos. Essa história de sermos 

arianos pode ser muito bonita mas não se improvisa da noite para o dia. Mesmo a 

camuflagem é difícil. A água oxigenada e o pó de arroz não fazem milagres, a não ser 

milagres de ridículo. 

Destaque-se, em relação ao assunto, um fato engraçado: no Brasil a gente que fala 

com mais ênfase em “arianismo”, em arianização, ect, nem sempre é a mais azul de sangue 

e de tradições, nem a de nariz mais afinado... às vezes um “esnobe” desses está falando em 

“arianismo” e o pince-nez intelectual a pular do nariz, sem se poder segurar. Ora, isso é um 

pouco grotesco. 

A solução brasileira de problema de relações de raças é talvez a nossa maior 

contribuição à civilização. Não nos envergonhemos dela. Mesmo (ilegível) Brasil mestiço 

venha a falhar sob outros pontos de vista, não falhará sob o da fraternidade e da ordem 

nacional. E neste terreno, os Estados Unidos caminham para momentos bem trágicos, para 

uma crise bem dolorosa. 

 

Autor: Antonio Ricardo; Título: Realismo em vez de palavrismo 

Fonte: A Província 04 set. 1929 

 

Dizia-nos uma vez o sr. Gilberto Amado que nós, no Brasil, podíamos não ser o 

povo mais bem governado do mundo: mas a verdade é que a melhor gente do país era 

quem governava. O sr. Gilberto Amado tem, ao nosso ver, toda razão: quem governa o 

Brasil, embora com deficiências, defeitos e abusos fáceis de apontar, é afinal o melhor 

elemento. Se assim governados não estivéssemos progredindo, como efetivamente 

estamos, a conclusão a tirar seria que os governos mais convenientes ao progresso e ao 

bem-estar dos povos seriam os dos elementos menos distintos e menos capazes. 
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Longe de nós proclamar o Brasil um país idílico, quanto à administração. Raros 

países, alias, podem aspirar a tanto. Talvez mesmo nenhum, atualmente. Mas o que nos 

parece certo é que os defeitos existentes refletem condições e vícios do meio e da tradição 

nacional: não indicam incapacidade política ou administrativa dos governantes. Tem 

raízes em nós mesmos, como povo. Em todos os Estados do Brasil, encontramos, como 

regra geral, dirigindo as coisas públicas, os homens mais capazes. Esta é a verdade 

observada pelo claro espírito do sr. Gilberto Amado. 

E se tais homens, os mais capazes, nem sempre representam o ideal de perfeição 

administrativa – o que seria dos Estados nas mãos dos menos capazes? Diante da realidade, 

diante das coisas como realmente são, só podem ser tomados humoristicamente os que 

gritam ser isto um país “nas mãos dos incapazes”, como se os mais capazes de esforços e 

ação administrativa estivessem todos fora do cenário, com seus formidáveis talentos 

práticos e os seus gênios de organização estragando-se melancolicamente, por não lhes 

permitirem os “incapazes”, senhores das posições, nenhuma demonstração de valor e de 

competência.  

 

Autor: Jorge Rialto; Título: Arquitetura extravagante 

Fonte: A Província 12 out. 1929 

 

Continuam a ser edificadas, no Recife e nos arredores elegantes, casas de gente 

rica de uma arquitetura absolutamente imprópria para nosso clima, para a nossa situação, 

para as nossas condições de cidade tropical. Nada mais desconcertante na verdade do que 

ver surgir dentre coqueiros ou bananeiras, numa extravagância teatral, chalés suíços ou 

semi-castelos normandos, casas de arquitetura puramente europeia, com os seus telhados 

imensos, próprios para receber grandes cargas de neve, para resistir as fortes tempestades 

dos climas ásperos. 

Essa extravagância teve entre nós, a sua fase áurea – absolutamente áurea, poderia 

acrescentar – logo após a guerra, quando várias casas e edifícios comerciais aqui se 

levantaram em estilos arrevesados, cópias de cartões postais europeus. Fez-se reação. Já o 

gosto pelo exótico, pelo arrevesado de arquitetura não é tão absorvente entre nós como 

naquela época. Mas continua infelizmente a aparecer, quando menos se espera, uma casa 

ou edifício comercial ostentando um estilo em contradição absoluta com a paisagem local, 

com as tradições da terra, com o clima, com as nossas condições de vida.   
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Nada mais lamentável. Afinal de contas, a preocupação de quem edifica uma casa 

de residência não deve ser a de resignar-se a uma vida de sacrifício e desconforto, contanto 

que a aparência da casa seja “europeia” ou seja “chic”; a preocupação mais forte deve ser 

naturalmente a de conforto, a de saúde, a de higiene, a de harmonia com o clima e com o 

espírito da terra, a de uma casa adaptada às condições regionais. Deve-se pensar, entre nós, 

numa casa onde a defesa seja toda contra o sol tropical, por meio de alpendres suaves e 

hospitaleiros. Nada dos telhados com que a Europa e a América do Norte se defendem do 

frio, das grandes tempestades, do aquilão. Esses telhados, num clima como o nosso, além 

de representarem extravagante furor imitativo, só podem ser, para as pessoas obrigadas a 

resistir nas casas, uma tortura e um martírio. A reação, entre nós, contra a arquitetura 

extravagante, imprópria para o clima, em desarmonia com as nossas tradições e condições 

de vida, deve ser completa. 

 

Autor: Antonio Ricardo; Título: Roupas Modernas 

Fonte: A Província 06 nov. 1929 

 

Um jornal da terra, dos mais ilustres, vinha ontem ou anteontem estranhando que 

nas ruas do Recife apareçam rapazes em trajes esportivos – de roupa de banho ou de jogar 

“foot-ball”. E julgava o caso digno de polícia de costumes. Não nos parece de todo certo o 

ponto de vista do responsável diário. Naturalmente, é assunto de que a polícia de costumes 

não se deve desinteressar ou alheiar, mas não ao ponto de impedir nos meses de verão – 

meses esportivos por excelência – que ande gente nas ruas em roupas leves de jogo. 

Em toda a parte, a reação é hoje contra o vestuário excessivo ou pesado e em 

cidades adiantadíssimas da Europa e da América haveria de encontrar a pessoa interessada 

em investigar o assunto, rapazes e moças em trajes esportivos – até em restaurantes 

elegantes de praias. A moda feminina reflete essa tendência – que pode representar às 

vezes um espírito imortal a reprimir, mas representa também o gosto de simplificação, de 

naturalidade, de franqueza – qualidades que, entre defeitos impossíveis de esconder, 

caracterizam as gerações novas. 

Deixando de parte os exageros dos modernos movimentos na Alemanha e países 

escandinavos a favor da nudez, é para salientar que na Alemanha e mesmo na Inglaterra a 

reação contra excessos de vestuário se vão operando de maneira inteligente. Na Alemanha 

mais do que na Inglaterra. Um inglês ilustre notava-o há pouco, em correspondência para 
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um dos grandes semanários de Londres. Os rapazes e moças na Alemanha vivem o mais 

possível ao ar livre, sempre sem chapéu e sem meia. Refere-se o observador à vida nos 

meses de verão. 

Na verdade, chapéu, mangas de vestido compridas, meias – quer para rapaz, quer 

para moça – são peças que vão desaparecendo do vestuário da gente nova na Alemanha, 

nos meses de sol e de calor. Há um gosto geral em se deixarem as pessoas queimar ao sol. 

Nas praias, a roupa de banho das moças perdeu todos os excessos, simplificou-se, enquanto 

a dos rapazes se limita às calças curtas. Entre nós, há muito que fazer a respeito de 

vestuário. Há que harmonizá-lo com o clima (que aqui é quase um verão inteiro de janeiro 

a dezembro) sem entretanto afastá-lo do decoro e da decência. 

Devemos nos habituar ao uso de roupas esportivas, como devemos, em certos 

meios, restringir aos seus justos limites e uso do pijama, - roupa de dormir, ou pelo menos 

de casa, com que muita gente recebe visita de certa cerimônia ou passeia rua afora. O bom 

senso, mais do que o puritanismo, é que nos deve dirigir nesse capítulo de vestuário. 

Demos, contudo, graças a deus, por já nos termos libertado do fraque diário, para o 

trabalho nas repartições e escritórios em pleno verão – e vamos aos poucos combatendo os 

remanescentes do Espírito do Fraque. Convém entretanto não resvalarmos para extremos 

de mau gosto: o equilíbrio, a moderação, a medida meio – acaciana sejam o nosso critério. 

 

Autor: Raul dos Passos; Título: Aspectos do Recife 

Fonte: A Província 23 nov. 1929 

 

O Recife que, ainda conserva pelas doces ruas de São José tanta janela velha em 

xadrez, tanta porta quadriculada, tanta reminiscência do Portugal meio árabe que nos 

colonizou, guarda de profundamente oriental, de caracteristicamente mourisco o recanto, a 

reserva, um não sei que de esquivo, como se fugisse às conquistas imediatas dos “Don 

Juans de cidades” de que fala o sr. Moraes Coutinho. A capital pernambucana só se entrega 

àqueles que a sabem cortejar e namorar, através de demorados carinhos. Dá ao viajante 

apressado uma boa impressão geral de cidade limpa e clara – talvez a mais limpa do Brasil. 

Mas impressão geral fica nisso. Para penetrar nos encantos íntimos do Recife é preciso 

gozar-lhe tranquilamente certas sombras, caminhar ao longo de certos trechos de cais, 

surpreender a determinadas horas certos grupos de sobrados de azulejo, de mocambos ou 

de coqueiros, ou ainda, certas velhas e boas igrejas. 
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Às seis horas da tarde, ou em noite de lua, a velha torre do convento do Carmo, 

muito branca, entre velhos coqueiros, é deliciosa, vista da esquina do Moderno: é um 

repouso para os olhos. Aliás, a torre do convento, juntamente com as torres das igrejas do 

Carmo e Ordem Terceira e São Pedro, formam um conjunto docemente simpático, 

admirável para ser visto de manhã ou a tardinha do cais José Mariano. O conjunto é 

perturbado por uma torre de igreja protestante, mas ainda assim guarda uma unidade de 

fisionomia, de caráter e de tradição verdadeiramente encantador. É um dos aspectos mais 

recifenses do Recife. 

E a igreja de São Pedro dos Clérigos à noite, com um lampião de braço de cada 

lado e o seu ar acolhedor de catedral? É decerto uma das sensações mais preciosas do 

Recife, a da boa igreja de São Pedro à noite, dominando o pátio tranqüilo com a sua grande 

sombra mística. À noite, é também deliciosa a igreja do rosário, com o nicho iluminado, 

vista por quem vai passando devagar pela Praça da Independência; e quase tão doce e 

simpática é a igreja do Livramento, também de luz no nicho, e dominando aquele pátio tão 

recifense de lojas pequenas, onde cada tabuleta é um título de soneto ou artigo do 

Almanaque de Lembranças Luso Brasileiro. Outra igreja muito simpática a noite, e muito 

mística: a dos Martírios. E ainda outra: a de Santa Rita de Cássia.  

A Rua da Aurora é um encanto para quem desce o rio de lancha ou de bote, de 

manhã bem cedo (com o sol ainda indeciso) ou de tarde ou em noite de lua. Outros trechos 

de rua deliciosos: a Rua do Sebo, naquele grupo de sobrados de azulejo e a da Gloria, que é 

toda uma sombra, quando outras ruas pegam fogo. Esses são apenas uns aspectos, 

lembrados a toa, dos muitos que fazem do Recife uma cidade cheia de encanto para os que 

a sabem cortejar, e não se contentam com as conquistas fáceis das cidades que se entregam 

aos primeiros olhares gulosos de turistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


