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RESUMO 

 

 

Neste estudo discuto a representação dos povos indígenas na obra sociológica e 

histórica Casa-Grande & Senzala, do escritor pernambucano Gilberto Freyre. A partir 

de alguns pressupostos dos estudos da cultura (Chartier, 1990; Hall, 2005) enquadro a 

obra como uma narrativa da nação, problematizando as imagens e lugar reservado ao 

indígena na urdidura da história e da identidade brasileira. Argumento que a 

representação dos povos indígenas neste clássico do pensamento social se apresenta 

oscilando entre a adjetivação negativa e ao silenciamento,  operando assim apagamentos 

da cultura indígena no processo de formação histórica da sociedade brasileira. A 

caracterização que Freyre fez dos povos indígenas remete ao depreciativo e revela uma 

atitude assimilacionista, já que há uma intenção de desmerecer a participação dessas 

populações nativas formação da cultura brasileira, expurgando-as da história e 

reduzindo a sua presença a alguns traços de mestiçagem.  

 

Palavras-chaves: povos indígenas – Gilberto Freyre – identidade nacional 
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 ABSTRACT  

 

 

 

 

This study discuss the representation of indigenous peoples in the work 

sociological and historical Casa Grande & Senzala, from Pernambuco writer 

Gilberto Freyre. From some assumptions of culture studies (Chartier, 1990, Hall, 

2005) I frame the work as a narrative of the nation, discussing the images and 

place reserved for indigenous in the warp of history and Brazilian identity. I 

argue that the representation of indigenous peoples in this classic social thought 

presents itself oscillating between negative adjective and silencing, thus 

operating erasure of indigenous culture in the process of historical formation of 

Brazilian society. The characterization Freyre made of indigenous peoples refers 

to derogatory and reveals an assimilationist attitude, since there is an intention to 

disparaging the participation of these populations native Brazilian culture, 

purging the history and reducing its presence to some traits of mestizaje. 

 

Keywords: peoples indigenous – Gilberto Freyre - national identity 
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INTRODUÇÃO 

 

Há mais ou menos quatro anos iniciava meus primeiros passos na trilha da 

pesquisa científica, participando como bolsista de um projeto que visava revisitar a 

História da História do Brasil. Foi nesse percurso que iniciei também o que seria o 

gérmen do estudo que agora apresento. Inicialmente, tinha como objetivo observar as 

metamorfoses no olhar de Gilberto Freyre sobre as populações indígenas nas obras 

Casa-Grande & Senzala e Sobrados & Mucambos, o que resultou na constatação de 

que, na segunda obra, foi nula ou quase insignificante a referência aos indígenas. Os 

povos indígenas foram deixados em algum lugar do passado colonial da América 

Portuguesa, o que despertou meu interesse por averiguar qual a representação do 

indígena na obra Casa-Grande & Senzala (doravante também CGS).  

Pensar a representação do indígena numa obra sociológica como Casa-Grande 

& Senzala é também pensar o lugar do índio na História do Brasil, já que Freyre 

pretendia não só construir para o país o que seria o núcleo essencial da cultura 

brasileira, como também tecer uma história para o mesmo, e esta, devo adiantar, 

reservou aos povos indígenas um lugar bastante “obscuro”, como observou Turin 

(2006). Desde os primeiros cronistas a relação que se tem com os povos indígenas é a 

de completo estranhamento e/ou desprezo em conhecê-los. No que diz respeito à 

chamada historiografia brasileira, a história das populações indígenas sempre foi 

colocada à margem, pois eram vistos como fósseis vivos ou povos na infância, ou ainda 

que ficaram no passado, cabendo  à etnografia a tarefa de estudá-las.  E vale dizer que 

embora Freyre elabore uma interpretação cultural sobre a formação do Brasil, não 

deixou de cair na mesma armadilha de “obscurecer” o índio na história, seja reduzindo-

o à “raça mais rasteira do continente”, seja expurgando-o do período pós-colonial. 

Analisar a representação do indígena em CGS significa, portanto, problematizar o lugar 

reservado aos povos indígenas por expoente da historiografia brasileira. 

As questões levantadas ao longo do exercício de investigação exigiu a adoção de 

pressupostos de leitura que permitissem ter uma visão mais ampla da problemática 

proposta. Visto que tomamos CGS como uma narrativa da nação, conceitos como o de 

representação (CHARTIER, 1990) e o de identidade nacional (HALL, 2005) foram 

essenciais para o trabalho de análise, entendimento do nosso objeto, já que narrativas e 

identidades nacionais se apresentam como “representações do mundo social ou como 
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práticas discursivas” (PESAVENTO, 1998: 19) na construção deste. Como toda 

representação implica na forma como uma determinada realidade é construída, ela é 

composta não só de presenças, mas também de apagamentos, e considerando que os 

povos indígenas são constantemente silenciados pelo pensamento social brasileiro, foi 

preciso entender também como funciona os mecanismos da política do silêncio 

(ORLANDI, 1995). Defendo neste estudo, portanto, a ideia de que o silenciamento dos 

índios tem muito a dizer sobre a visão d sobre a visão de mundo de Freyre e sobre a 

representação que ele construiu.  

Elaborar uma representação é tornar presente, através de um símbolo e/ou 

discurso, algo que está ausente fisicamente. Pesavento (1998: 19) diz, a partir de 

Chartier, que as representações do mundo social não devem ser contraditórias ao que se 

pretende representar, mas também não se constituem como o reflexo do real. A 

representação deve estabelecer uma semelhança com o real para que o representado se 

reconheça e se identifique com a mesma. Esse reconhecimento pode ser incitado através 

de práticas discursivas capazes de construir mecanismos de coesão social, efetivados a 

partir de dispositivos como a narrativa da nação e a identidade nacional. A representação 

pode também operar no sentido contrário, tornando ausente o que está presente, ou seja, 

silenciando o que não se quer por em evidência. Digamos que dentro de um plano maior 

temos, a partir de Casa Grande & Senzala, a representação de uma cultura nacional 

brasileira, que se pretende original, no interior da qual opera-se o silêncio ou o 

apagamentos de determinadas práticas culturais, em prol da evidenciação de uma outra 

que se acredita ser a mais autêntica, a mais “brasileira”. Num plano um pouco mais 

refinado, temos a evidenciação de um dado repertório e o protagonismo de alguns 

sujeitos históricos, ao tempo em que outros construtos culturais são silenciados e os 

sujeitos a eles ligados são abortados, ou quando muito assumem o papel de 

coadjuvantes. No processo de construção de uma representação o objetivo final é 

sempre o reconhecimento, “há, no ato de tornar presente ou ausente, a construção de um 

sentido ou de uma cadeia de significações que permite a identificação” (PESAVENTO, 

1998 p. 19). 

Ao enquadrar Casa Grande & Senzala como uma narrativa do nacional, um 

operador importante que paira sobre a obra de Freyre, mesmo não sendo mencionado, é 

o conceito de identidade nacional, já que o que se quer construir é uma cultura nacional 

para o Brasil. E, na concepção teórico-metodológica aqui aplicada, produzir uma cultura 
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nacional é também construir um sentido para a nação com o qual os indivíduos possam 

se identificar, constituindo-se assim uma “comunidade imaginada”. A identidade 

nacional nada mais é que essa comunidade, que se produz a partir de um processo de 

homogeneização. Para que haja essa identificação e filiação dos sujeitos algumas 

estratégias representacionais são utilizadas, sendo entre as mais eficazes a criação de 

símbolos nacionais e de narrativas da história nacional, como é o caso de CGS. No 

processo de invenção dessas narrativas e, por sua vez, da cultura nacional, as diferenças 

regionais são aparentemente suprimidas em prol de uma cultura homogênea que 

represente o todo nacional. Todavia, invenção de uma nação não está livre do jogo de 

poder e, no Brasil, ela incitou uma forte disputa regional, através da qual, intelectuais 

representantes de algumas regiões do país buscavam não só conhecer mais à fundo a sua 

cultura regional, mas também objetivavam impô-la às demais como sendo a autêntica 

cultura brasileira. 

O debate em torno da história da historiografia ainda prossegue em disputa pela 

definição e delimitação do campo histórico no âmbito da filosofia da história. Malerba 

afirma que a história da historiografia sempre estará vinculada às histórias das ideias e 

dos conceitos, mas também abre possibilidades para estudá-la na perspectiva da história 

social. Isso se deve a ideia de Kolselleck de que “os conceitos não são castelos no ar” 

(MALERBA, 2006: 24), ou seja, não estão prontos e não são imutáveis. Eles partilham 

também de historicidade. A história da historiografia se justifica mais ou menos por este 

mesmo caminho. Segundo Croce, “toda história é contemporânea” e, concordando com 

ele, Rüsen diz que “o mergulho no passado será sempre dado pelas experiências do 

tempo presente” (apud MALERBA, 2006: 20). Portanto, a historiografia se configura 

como uma interpretação das experiências históricas, impregnada de ideologia e 

reveladora do pensamento de uma geração de historiadores e, consequentemente, 

também da época na qual foi gerada. Nesta perspectiva, Casa Grande & Senzala será 

aqui entendida como prática cultural, como produto de uma experiência histórica.  

Se quando nos voltamos ao passado para elaborá-lo colocamos nele muito do 

que é da nossa experiência no presente, o olhar contemporâneo será sempre atravessado 

pelas ideologias do agora, pelas pressões e constrangimentos de uma dada época. Mas, 

somos pressionados pelo imperativo ético de escapar o máximo possível das armadilhas 

desse olhar, pois a teoria e a metodologia da História prescrevem um olhar cauteloso e 

vigilante sobre os processos históricos. Por acreditar nisso, a obra será entendida aqui 
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mais como expressão de seu tempo (década de 1920) do que como referência sobre o 

período colonial, ao qual ela se reporta. Perceber CGS como produto de seu tempo e 

indagar sobre as ânsias a ela responde, exige a contextualização do período de sua 

produção e publicação, como também da cena dos debates que o autor, Gilberto Freyre, 

estava inserido. Acrescento: como leitura de seu tempo e “produtora” de uma forma de 

ver e dizer o Brasil.  

Estruturamos o trabalho em dois capítulos. No primeiro, estruturado em quatro 

tópicos, procuro fornecer um panorama das circunstâncias históricas que envolveram o 

autor e a obra, traçando para tanto uma pequena trajetória de Freyre até os anos de 1930 

e destacando a cena intelectual e a emergência de disputas pela hegemonia cultural no 

país. Faço ainda breve descrição de como está estruturada a obra, como também um 

rápido passeio pela bibliografia que trata de Casa Grande, notadamente daqueles textos 

que guardam aproximação temática com o nosso objeto de estudo. No capítulo segundo, 

estruturado também em quatro tópicos, procuro me deter mais especificamente na 

questão da representação do índio em CSG, discutindo, respectivamente, o lugar do 

índio na história urdida por Freyre, o destaque dado pelo autor à mulher indígena, o 

contraponto feito por ele entre negros e índios e a discussão em torno dos mestiços e da 

mestiçagem, elemento fundamental na argumentação de sua obra. 
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CAPITULO I – REINVENTANDO O BRASIL(EIRO): o 

contexto de Casa-Grande & Senzala 

 

 

Eu ouço as vozes 

eu vejo as cores 

eu sinto os passos 

de outro Brasil que vem aí.  

(FREYRE, O outro Brasil que vem aí, 1926). 

 

...as identidades nacionais não são coisas com as quais nós nascemos, mas 

são formadas e transformadas no interior da representação (HALL, 
2006:48). 

 

As identidades, sobretudo as nacionais, não são algo dado, não estão situadas á 

margem da história e da cultura, elas são construções sociais localizadas no tempo e no 

espaço, são elaboradas por determinados grupos sociais e que impõem aos demais. As 

estratégias utilizadas nessa imposição são chamadas de práticas representativas ou 

discursivas, práticas estas que se efetivam através dos mais diversos suportes culturais 

de uma sociedade, dentre eles o da construção de narrativas do nacional. No Brasil, a 

busca por um cultura e identidade nacionais apresentou-se com mais vigor no período 

do pós Primeira Guerra, e esse momento histórico especifico não foi por acaso, como 

veremos ao longo do capítulo. Entendendo que o produto historiográfico não apenas se 

inscreve, mas também expressa uma época, para que CGS ganhe significado ou faça 

sentido é preciso que se conheça mais sobre seu autor e sobre o cenário histórico no 

qual ela surge. Este é o objetivo desse primeiro capítulo.  

 

I – Por uma cultura nacional homogênea: as disputas em torno da 

identidade nacional brasileira 

 

Brasil, primeiras décadas do século XX, os corredores da intelectualidade 

burburinham com discussões acaloradas acerca da identidade do Brasil. Alguns, mais 

contundentes, acreditavam piamente que ela já existia e que se configurara na sociedade 

colonial, nos engenhos de açúcar do litoral. Outros, reivindicavam-na como produto da 
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epopeia bandeirante, colocada em curso pelos desbravadores dos sertões paulistas ou 

dos sertões baianos. Neste cenário, entraram em jogo muitas interpretações sobre o 

Brasil, desde as mais pessimistas diante do “problema” da mestiçagem até as que 

visualizavam nisso a única salvação da nação. Do campo de debate e disputa alguns 

discursos conseguiram se sobressair, dentre eles o de um pernambucano do litoral, 

sociólogo e herdeiro da então falida aristocracia açucareira: Gilberto Freyre. Este, e seu 

maior grito, Casa-Grande & Senzala (doravante também CGS), ainda hoje, quase um 

século depois, podem ser ouvidos e referenciados, com certo louvor, pelo pensamento 

social brasileiro e suas ideias aparecem disseminadas em livros didáticos Brasil a fora. 

Durante a década final do século XIX até as primeiras décadas da República os 

grupos dominantes, incomodados pela presença negra apostavam na possibilidade de 

políticas que previam o embranquecimento do país. As primeiras décadas de 1900 

foram anos em que os fantasmas dos determinismos racial e geográfico ainda 

assombravam os intelectuais brasileiros, desdobrando-se em um sentimento de 

pessimismo quanto ao futuro do país, marcadamente atravessado pela mestiçagem. No 

entanto, alguns intelectuais já vinham, desde esse mesmo período, criticando e atacando 

as teorias deterministas europeias. A reação a esse futuro pré-determinado cresceu após 

a Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e uma “perturbação intelectual” pairou sobre o 

Brasil no que dizia respeito ao debate sobre a nacionalidade brasileira, o que Skidmore 

(2003: 44) caracteriza como um medo de que o país ficasse dividido em raças e atrasado 

“demais para obter êxito numa guerra de tal magnitude”, já que a 1ª Guerra teve 

também um caráter nacionalista. Todo esse debate, por sua vez, implicava em pensar na 

viabilidade do Brasil como uma nação.  

 Nesse sentido, nas primeiras décadas do século XX, foram colocadas sob 

suspeita as correntes teóricas vigentes no final do século anterior, por não apresentarem 

mais uma coerência com as circunstâncias de um dado presente da história brasileira. 

Estavam em cheque naquele momento as antigas interpretações e a emergência de uma 

nova escrita da historia do Brasil, que deveria superar o modelo vanrnhageneano, tecido 

por via de fatos e feitos datados cronologicamente, à maneira positivista. Nesse sentido, 

de acordo com Nicolazzi (2008: 10), um grupo de intelectuais juntaram “esforços 

consideráveis de interpretação do processo histórico nacional, no sentido de conferir a 

ele outros critérios de inteligibilidade e, dessa maneira, diferentes formas de 

representação do passado”, inaugurando assim uma tradição ensaística brasileira, 
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destacando-se entre os principais intérpretes Euclides da Cunha (1903), Manoel 

Bomfim (1905), Oliveira Vianna (1920), Paulo Prado (1928), Caio Prado Jr. (1933), 

Gilberto Freyre (1933), Sérgio Buarque de Holanda (1936). Ainda segundo Nicolazzi, 

estes precursores “das modernas ciências sociais no Brasil” trataram de pensar o Brasil 

e propor alternativas para seus problemas. Após os anos 1930, segundo Werneck Sodré 

(cf. NICOLLAZI, 2008: 48-49), outras correntes de pensamentos “começaram a fazer-

se sentir”, suscitando uma ânsia de tentar compreender os problemas brasileiros:  

Mais do que a mera descrição dos feitos e dos homens que construíram a pátria, 
demandava-se explicações que permitissem uma compreensão profunda da realidade 
e, a partir daí, um espaço de ação sobre o real. E para tanto, o passado e o processo 
de formação da sociedade (o elo entre passado e presente) se colocavam como 
questões-chave para a resolução dos impasses coetâneos. A história, tanto como 
disciplina quanto forma de consciência, servia, portanto, como resposta para a 
resolução de uma questão candente, qual seja, o ‘problema nacional brasileiro’, mas 
também como fundamento para um ‘programa de organização nacional’. Organizar 
a nação equivalia a ordenar o seu tempo, isto é, a escrever ou reescrever sua 
história (NICOLAZZI, 2010: 10-11, grifo nosso). 

 

Todavia, apesar da semelhança entre alguns propósitos, a chamada tradição 

ensaística apresentava em seu interior linhas diferentes de interpretação sobre o Brasil e 

sobre autenticidade da identidade brasileira. Os intelectuais, a depender do lugar de 

onde irradiavam seus discursos, colocavam em relevo aspectos e episódios históricos, 

disputando a hegemonia sobre o tipo nacional a partir de seus tipos regionais, 

“rivalizando entre si e disputando a primazia desse lugar de origem” (SOARES, 2009: 

73). Estas lutas regionais da intelectualidade brasileira, segundo Albuquerque Jr. (2009: 

117), permeou a leitura da história do Brasil, com o objetivo de “estabelecer a 

prevalência de uma área e de um ‘tipo regional’” sobre as demais. Movimento típico 

que se coloca nas origens das nações modernas (HALL, 2006), visto que quando da 

imposição de uma unidade cultural que represente a nação, determinadas regiões se 

sobrepõem às demais, relegando a estas, quando muito, o papel subordinado de 

contribuição cultural para identidade nacional, sendo assimilados, no entanto, a nível 

político e econômico. Dessa forma, as linhas de interpretação acerca da formação do 

Brasil e do “povo brasileiro” foram reformuladas e, consequentemente, iniciaram seus 

atritos após os impactos causados pela Primeira Guerra (1914-1918) sobre essa 

intelectualidade, em uma conjuntura de crise do “paradigma naturalista e suas 

explicações da realidade brasileira através de fatores geográficos e raciais” (SOARES, 

2009: 73) o que trouxe à tona uma nova sensibilidade diante do espaço e em relação à 

nação. A partir desse momento se fez presente no país um movimento intelectual 
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denominado “redescoberta do Brasil”, através do qual as elites intelectuais do país 

levantaram questões que diziam respeito diretamente à construção dos signos que 

representassem a nação1.  

No movimento de redescoberta do Brasil a origem da nacionalidade brasileira 

foi mais uma vez colocada em disputa, destacando-se paulistas, baianos e 

pernambucanos. Os modernistas paulistas, que embora tivessem o objetivo de integrar o 

elemento regional a uma estética nacional e condenar a visão regionalista naturalista, 

acabavam por tropeçar no regionalismo, pois ele próprio, o movimento modernista, era 

uma reação regionalista contra a hegemonia cultural do país no Rio de Janeiro, uma vez 

que São Paulo já se destacava como o grande centro econômico do país. Segundo 

Albuquerque Jr (2009: 68), “o modernismo se alimentou do regionalismo paulista”. No 

contraponto do movimento modernista, que se colocava enquanto construtor da tradição 

brasileira, emergiu o movimento regionalista tradicionalista, que tinha por objetivo 

preservar e exaltar uma tradição já existente, gerada no seio da sociedade colonial.  

No litoral açucareiro surge a ideia de nação a partir da exaltação das oligarquias 

agrárias pernambucanas/baianas e de seus costumes. Seus expoentes tinham por 

objetivo a valorização da tradição colonial, da cultura europeia e, em menor escala, da 

cultura negra em oposição à indígena. Colocava-se também a cultura do litoral em 

situação de superioridade em relação à do sertão. Em contraposição, temos narrativas da 

nação que tomavam como referência o sertão2 nas quais há a exaltação das bandeiras 

paulistas como o momento da formação do Brasil e da nação brasileira, sendo os seus 

protagonistas caracterizados como desbravadores, conquistadores e, sobretudo, 

empreendedores. A nacionalidade aparece associada à história da ocupação espacial do 

país e, assim como fizeram os patronos do regionalismo-tradicionalista com a cultura 

litorânea, defendia a superioridade da cultura sertaneja em relação à cultura importada e 

inautêntica do litoral açucareiro, e, também, à cultura sertaneja nortista (baianos e 

pernambucanos). Depreciando, por sua vez, o mestiço negro e exaltando o mestiço 

indígena. GF encontra-se na primeira das duas tendências citadas acima, o 

regionalismo-tradicionalista, pois em sua obra valoriza o litoral (sedentarismo) em 
                                                           
1 Soares (2009) apresenta algumas dessas questões: “A organização da nação, a procura de perfis 
históricos representativos da nacionalidade, a ruptura com a dependência cultural são questões colocadas 
em relevo pelas elites intelectuais do país” (p. 74). 
2
 Os expoentes desses movimentos de redescoberta não estavam apenas no campo sociológico ou 

antropológico, os movimentos também se apoiavam nas artes e literatura como demonstra Albuquerque Jr 
(2009). 
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detrimento do sertão (nomadismo aventureiro), como podemos ver no trecho da obra a 

seguir: 

[os rios menores] ligados às nossas tradições de estabilidade tanto quanto os 
outros [os rios grandes] – os mais românticos talvez, porém não mais 
brasileiros – às de mobilidade, de dinamismo, de expansão pelos sertões 
adento de bandeirantes e padres [...] Aqueles dispersam o colonizador; os rios 
menores fixaram-no tornando possível a sedentariedade rural (CGS, p. 88). 

 

Se, com o bandeirismo, foi possível conquistar “verdadeiros luxos de terras” por 

conta do seu “furor expansionista”, foi por causa dele também que se comprometeu 

“nossa saúde econômica”, diz o sociólogo, e quase comprometeu até mesmo a “nossa 

unidade política” (CGS, p. 89). No entanto, por mais que essa “espantosa mobilidade” 

das bandeiras e dos missionários tivesse comprometido a unidade política do Brasil, 

“venceu a tendência no sentido da uniformização” (CGS, p. 93), que apontava suas 

influências logo no primeiro século de colonização, conclui Freyre, com a estabilidade 

patriarcal apoiada no engenho e na senzala (CGS, p. 42).  

Esses são alguns dos trechos de CGS que tendem sempre ao desmerecimento 

das bandeiras para formação do povo brasileiro enquanto uma sociedade estabilizada ou 

para a valorização da sedentarização agrária como a verdadeira promotora do 

surgimento de uma sociedade patriarcal estável. Não à toa, GF exaltou o caráter 

sedentário dos engenhos em contraposição à dispersão das bandeiras, pois tem como 

tese que a formação da família brasileira se deu no regime patriarcal sendo ela “agrária 

na estrutura, escravocrata na técnica de exploração, híbrida de índio – e mais tarde de 

negro – na composição” (CGS, p. 65), elementos estes que, na sua leitura, não estavam 

presentes nos sertões e sim nos engenhos açucareiros do Nordeste. Colocar a 

sedentariedade como fator primordial para esta formação é, portanto, colocar o litoral 

açucareiro como o verdadeiro lugar de origem da cultura e da identidade brasileira: 

“Esta foi aliás a tendência esboçada no Brasil agrário, senhores de engenho e 

fazendeiros” (CGS, p. 89). 

É importante pensar também nas circunstâncias históricas regionais do 

Nordeste, bem como da cidade de Recife durante as primeiras décadas do século XX. A 

região vinha passando por uma crise econômica e, consequentemente, político-social 

desde a segunda metade do século XIX. O açúcar brasileiro encontrou em Cuba e no 

açúcar de beterraba europeu grandes concorrentes que afetaram significativamente sua 

comercialização (ALMEIDA, 2003). Além disso, a transferência do centro econômico e 
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cultural para o eixo Rio-São Paulo, agravou ainda mais a crise que já vinha fazendo 

definhar as antigas oligarquias açucareiras desde o processo de abolição da mão-de-obra 

escrava. Todos os investimentos e inovações tecnológicas, vindos quase um século 

depois de ter se iniciado na Europa a Revolução Industrial, eram dirigidos 

principalmente ao setor urbano do Rio de Janeiro e ao interior paulista e seus cafezais. 

Todas essas transformações no quadro histórico do Brasil culminaram, nos anos vinte, 

no processo de “invenção do Nordeste”, que será instituído “a partir da reelaboração das 

imagens e enunciados que construíram o antigo Norte” (ALBUQUERQUE JR, 2009: 

52). Ao mesmo tempo, o cenário internacional levava à crise do paradigma naturalista 

que, por sua vez, fez emergir no Brasil um novo olhar sobre a nação, que teve como 

perspectiva a incorporação das diferenças regionais numa cultura nacional homogênea 

resultando numa disputa pela generalização da identidade nacional através de um 

modelo regional.  

 Esse novo regionalismo, que se diferencia do anterior pela quebra dos 

paradigmas naturais, extrapola as fronteiras dos Estados para um espaço mais amplo e 

gera uma consciência regional generalizada, que procura nas partes a compreensão do 

todo. Longe de ser harmônico, esse novo regionalismo de 1920 traz uma hierarquização 

das regiões e seus discursos são construídos com base na superioridade de uma região 

sobre a outra. O olhar regionalista, assim colocado, faz parte do que Albuquerque Jr 

chamou de “dispositivo de nacionalidade”, “um conjunto de regras anônimas que passa 

a reger as práticas e os discursos no Ocidente desde o final do século XVIII” e que 

impõe a homogeneização da nação e superação das vinculações regionalistas. Essa 

imposição resulta na busca por signos e símbolos que identifiquem a nação. Tal busca 

leva, por sua vez, a um choque de discursos, que tentam fazer de suas práticas, crenças, 

costumes algo que represente o “modelo a ser generalizado”. (ALBUQUERQUE JR, 

2009: 61) A disputa por essa hegemonia entre os “modernistas” e os “regionalistas” 

ganhará forma no movimento de redescoberta do Brasil. 

Nos discursos de reelaboração das regiões, o Sul do país se caracterizará 

enquanto o inverso do Norte, diferenças que foram reafirmadas pela imprensa sulista em 

artigos intitulados “Impressões do Nordeste” e “Impressões de São Paulo”, nos quais o 

nordeste brasileiro era sempre visto de forma negativa, como região do atraso, de 

inferioridade racial, terra de beatos e fanáticos, e de “violência dos bandidos 

facínorosos” (ALBUQUERQUE JR, 2009 p. 56). Enquanto São Paulo era representado 
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enquanto uma região formada por elementos europeus, excluindo do seu processo 

histórico “a escravidão e os negros”, e mais ainda os “índios e mestiços” (idem, p. 57). 

Todo o processo de invenção da identidade nacional brasileira foi atravessado por essas 

ambiguidades, contradições e ambivalências que caracterizavam, ou melhor, 

representavam tanto o Norte quanto o Sul, o rural e o urbano, o litoral e o sertão.3 

Gilberto Freyre foi precursor de um desses movimentos intelectuais 

regionalistas, o chamado regionalista-tradicionalista. De acordo com D’Andrea (1992), 

este movimento que funda a região Nordeste surgiu como resposta à crise que afetava 

“economicamente a fração açucareira da oligarquia nordestina” (D’ANDREA, 1992: 

13). Tal movimento tinha como “manual” o Manifesto Regionalista, que só foi 

publicado em 1952, porém, um embrião deste já havia sido produzido por Freyre em 

1925, o Livro do Nordeste. Inicialmente, o livro tinha o objetivo de comemorar o 

centenário do Diário de Pernambuco, todavia, a estrutura dele nos remete a um manual 

da cultura nordestina, com temas como “A vida social no Nordeste” e “A pintura no 

Nordeste”, O livro funcionaria de certa forma como um guia para a cultura nordestina.4 

Já o Manifesto Regionalista, levaria a roupagem declarada de manifesto até mesmo no 

título, e este tinha por objetivo a exaltação da cultura colonial açucareira, a qual, 

segundo o mesmo, ainda era muito presente no Nordeste, por esta região ter uma cultura 

de preservação de valores tradicionais, neste caso, patriarcais.  O manifesto trazia ainda 

“sugestões” para a renovação da literatura regional. O movimento regionalista-

tradicionalista não apenas se mostrava um movimento de cunho cultural, mas também 

de cunho político. Além da defesa dos interesses da própria oligarquia açucareira, 

reivindicava uma identidade brasileira baseada na cultura “nordestina”, a qual estava 

sendo “inventada” através de uma “ideologia da tradição”:  

o Regionalismo nordestino na década de 20 - através de seus interpretes – 
perfaz a história em sentido ao contrário, proclamando uma tradição 
incrustada no tempo, elevada a mito e a liturgia pela compensação simbólica 
de valores culturais tornados edificantes sob o aval da colonização 
(D’ANDREA, 1992: 46). 

 

Segundo D’Andrea, as ideias concebidas e divulgadas por este movimento, 

estão presentes na escrita de Casa Grande & Senzala. Dessa maneira, a autora acredita 

que CGS foi uma resposta à crise econômica, política e social que assolava o universo 

                                                           
3 Ver mais sobre essa discussão em A Invenção do Nordeste e Outras Artes, de Albuquerque Jr (2009). 
4 Sobre o caráter manifesto do Livro do Nordeste ver Dimas (2003). 
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açucareiro litorâneo, já que exalta o cotidiano e a cultura da sociedade colonial, dos 

grandes latifúndios, os costumes da família patriarcal nordestina. O período de escrita 

da obra, segundo ela, é bastante decisivo para reforçar sua posição regionalista-

tradicionalista, uma vez que o autor encontrava-se no exílio após a “revolução” de 1930, 

por conta da derrota política do grupo ao qual pertencia. Ao contrário de D’Andrea, 

Albuquerque Jr. acredita que o regionalismo de Freyre não pode ser visto apenas como 

“mera justificativa ideológica de um lugar social ameaçado” (ALBUQUERQUE JR, 

2009: 101). Para o autor, tratava-se também do surgimento de uma nova visão, que tinha 

em vista questões mais amplas do que meramente responder a uma perda de espaço 

econômico. Freyre não concordaria, por exemplo, com a crescente centralização política 

em detrimento da autonomia regional. A grande questão do momento, a emergência de 

uma nação brasileira, levou muitos intelectuais a tentar construí-la, cada qual ao seu 

modo. Freyre não fez diferente, apenas trouxe com seu regionalismo uma nova forma de 

ver, de conhecer e de dizer a realidade. 5 

 

II – Sociólogo e pernambucano  

 

Deixei o Brasil, ainda menino, e venho revê-lo homem feito. Venho revê-lo 

com outros olhos: os de adulto. Adulto viajado pela América do Norte e pela 

Europa (FREYRE, 1923 in Skidmore, 2003: 49). 

 

 Nascido em 1900, antes dos 18 anos Freyre já se destacava na cena intelectual, 

sendo cotado para várias palestras nas escolas, Logo foi ao exterior para dar 

continuidade aos seus estudos, visto que Recife não poderia lhe dar tanta oportunidade 

quanto no exterior. O EUA acabou sendo sua segunda alternativa, pois que a meta era ir 

para a Europa, foco principal dos intelectuais brasileiros de sua época. Porém a primeira 

grande-guerra atrapalhara seus planos e os EUA fora visto como a única opção, inferior, 

                                                           
5
 Nicolazzi(2008) também discorda da ideia de defesa da oligarquia, para ele “Freyre não escreveu como 

o fez simplesmente porque era um suposto e nostálgico herdeiro das oligarquias decadentes, resíduos do 
patriarcado colonial” (p. 16). E, embora tenha despertado com isso o questionamento sobre até que ponto 
é possível enxergar reflexos de ou interpretações baseadas nas condutas sugeridas no Manifesto 
Regionalista, diferente de Albuquerque Jr, não argumenta como chegou a essa discordância com 
D’Andrea. Albuquerque Jr não discorda da explicação econômica, mas também não se atém apenas a 
esta, traz também o cenário intelectual que nesse momento tinha um grande problema a ser respondido e 
este era como a nação deveria ser representada. 
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mas viável por ocasião dos conflitos europeus que ainda persistia no continente. Em 

apenas quatro anos formou-se em Ciências Humanas, abandonou o protestantismo, 

reafirmou seu objetivo de fazer-se ser reconhecido no Brasil, conheceu Franz Boas e 

outros intelectuais estrangeiros e brasileiros por via de Oliveira Lima, fez seu mestrado 

em Ciências Sociais e, principalmente, entrou em contato com diversas ideias que se 

opunham ao racismo científico da época.6 

De acordo com Skidmore, teria sido inevitável para Freyre a comparação entre o 

Brasil e os EUA após ter presenciado situações de violência contra afro-americanos 

naquele país, especialmente em relação ao modo como estes países trataram seus 

escravos e tratam seus afrodescendentes,. O contraste de culturas entre o sul dos EUA e 

o nordeste brasileiro observado por Freyre está registrado em seu diário (SKIDMORE, 

2003 p. 33). No Texas, Freyre fez o curso em Ciências Humanas e formou-se em apenas 

dois anos. E, mesmo diante de várias ofertas de bolsas, caso se tornasse cidadão 

americano, manteve sua decisão de que faria seu nome como um grande escritor no 

Brasil. 

Seguiu para Nova York, onde aumentou seu leque de “apresentações pessoais de 

Oliveira Lima” (idem p. 48). Leu muito de literatura e crítica literária e após dois anos 

completou seu mestrado em Ciências Sociais na Universidade de Columbia. Seu 

professor mais influente, segundo o próprio sociólogo, foi o antropólogo Franz Boas, de 

quem irá apreender algumas das ideias contidas na teoria da antropologia cultural que 

aplicou em CGS. Segundo Skidmore, na dissertação apresentada por Freyre em 

Columbia e intitulada “Social Life in Brazil in the Middle of the Nineteenth Century” 

(“Vida Social no Brasil em Meados do Século XIX”) é que estará a “semente de boa 

parte de seu trabalho posterior”:. 

Sua descrição do mundo de seus pais, avós e bisavós no século 19 
permaneceria como seu ponto de vista da história brasileira. Era também a 
ponte entre o Brasil ‘moderno’ que emergia e o Brasil ‘tradicional’, tão típico 
do nordeste – um contraste que levou, mais tarde, Freyre à ‘valorização’ do 
mesmo passado que tantos de seus pares brasileiros viam exemplificado no 
atraso de seu país (SKIDMORE, 2003: 48). 

 

Lembrando que o nordeste de Freyre, região ainda em processo de construção, 

tratava-se ainda de um centro econômico baseado na produção da cana-de-açúcar que, 

                                                           
6
 Dados biográficos sobre a trajetória de Freyre foram extraídos de SKIDMORE (2003) e PALARES-

BURKE (2005). 
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neste momento, estava em declínio e que deixara Pernambuco sem “ímpeto” 

econômico. Nestes quatro anos e meio que passou no exterior, viajou ainda pela Europa 

entre agosto de 1922 a março de 1923, onde procurou conhecer todos os escritores e 

intelectuais famosos. Sua pretensão era “‘viajar como uma espécie de scholar gipsy’ e 

procurar ‘os contatos mais diversos’ com o objetivo de ‘compreender os pontos de 

vistas mais diversos” (PALARES-BURKE, 2005: 84). 

Em março de 1923 Gilberto Freyre retorna ao Brasil. Muito aconteceu na sua 

ausência. Mudanças e acontecimentos importantes para o campo intelectual e político 

haviam sacudido o país. No plano “cultural” com a Semana de Arte Moderna (1922), na 

política com criação do primeiro partido comunista e com ele a difusão das ideias 

materialistas, além de uma série de revoltas militares, que “aprofundou as clivagens 

políticas e fez vislumbrar as intervenções militares que viriam desfigurar a incipiente 

democracia brasileira e influenciar de maneira significativa a carreira de Freyre” 

(SKIDMORE, 2003: 50). De volta à Recife, o sociólogo se envolveu na política e 

assumiu o cargo de secretário particular do Governo de Pernambuco, e também retomou 

suas contribuições jornalísticas para imprensa local. No intervalo de tempo que passou 

no Brasil (1923-1930), antes de exilar-se na Europa e nos EUA, Freyre participou 

ativamente de um movimento que exaltava “tradições nordestinas” e que se contrapunha 

às ideias lançadas pelo movimento modernista de 1922 vindo do sudeste. Alguns 

autores acreditam que por isso CGS tenha sido um livro escrito com o objetivo de fazer 

apologia a uma antiga e decadente oligarquia agrária7. Embora ainda não tivesse 

começado a escrevê-lo de fato, o sociólogo já tinha em mente a construção do livro que 

lhe faria história, desde a escrita de sua dissertação. Tudo estava caminhando para o 

conflito que atravessa toda a obra de Gilberto Freyre: o moderno versus o tradicional. 

Uma de suas metas era realmente capturar a essência daquele passado que julgava ser 

mal compreendido pelos modernistas, o que - não por acaso - o Manifesto Regionalista 

prescreveria em 1952.  

De acordo com Skidmore (2003), a política local era dominada por determinados 

grupos aos quais Freyre era ligado, e que, com a chamada Revolução de 1930, foram 

enfraquecidos e ele se viu forçado a exilar-se voltando apenas em 1933. No exílio, 

Freyre irá fazer uma extensa pesquisa nos arquivos de Portugal e dos EUA, labor 

investigativo que durou dois anos, período de tempo durante o qual ele também 

                                                           
7 D’Andrea (1992) e Albuquerque Jr (2006) são exemplos disso. 
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escreveu (e como escreveu!), nada mais nada menos que 600 páginas manuscritas. 

Ainda no ano de 1932, ele retorna ao Brasil e logo sai em busca de uma editora que 

publicasse sua obra, lançando a primeira edição de CGS em 1933.  

A crítica se dividiu entre aclamar e acusar tanto autor quanto a obra. No plano 

nacional a crítica tinha bons elogios para CGS, já a crítica local, de Recife, acusara a 

obra de imoral e anticatólica, e o autor de comunista. Devemos ressaltar que, além da 

acusação de comunismo ser bem relativa ou até mesmo pejorativa na época, a obra de 

Freyre também coloca em questão as teorias racistas defendidas pelos partidos alemães 

do período nazista, que inspiravam simpatia do governo brasileiro na época. Já a crítica 

católica contra Freyre e seu livro, não levava em conta o destacado papel atribuído à 

Igreja Católica na formação da sociedade brasileira colonial8. 

A despeito das críticas domésticas, CGS alcançou larga recepção no país, sendo 

várias vezes reeditada. Já ultrapassou, hoje, mais de 50 edições no Brasil e está presente 

na maioria das bibliotecas das escolas de nível básico, além de ser usado 

frequentemente como suporte bibliográfico importante, ou único, para a elaboração de 

livros didáticos nos capítulos que caracterizam a sociedade colonial brasileira. Em nível 

internacional a obra também é bastante divulgada, sendo utilizada, na maioria dos casos, 

como bibliografia para conhecer o período colonial no Brasil. Isso porque sua estrutura 

permitia conhecer com detalhes a vida social nesse período de forma sistematizada, 

como veremos a seguir, e com uma narrativa de fácil compreensão. 

 

III – Um passeio pela Casa-grande e Senzala 

 

Casa-Grande & Senzala foi escrita e publicada num dos períodos decisivos da 

história brasileira, período em que grupos da classe dominante, constituída pela 

oligarquia agrária decadente e a burguesia industrial ascendente, se viram na 

necessidade de construir uma identidade nacional para legitimar o processo de 

implantação da república brasileira (CARVALHO, 2005), cada uma a partir de seu 

centro de difusão cultural.  A obra de Freyre entrou na cena intelectual brasileira de 

                                                           
8
 Sobre a influência da Igreja Católica na formação do Brasil, Freyre diz: “foram o catecismo dos jesuítas 

e as Ordenações do reino que ‘garantiram desde os primórdios a unidade religiosa e a do direito’” (CGS, 
p. 92). 
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forma bastante polêmica, especialmente pela forma de escrita mais popular, fontes fora 

dos padrões convencionais da pesquisa histórica e sociológica da época – diários 

íntimos, cartas, livros de viagens, folhetins, autobiografias, confissões, depoimentos 

pessoais escritos e orais, livros de modinhas e versos, cadernos de receitas, romances, 

notícias e artigos de jornais -, e pelo papel destacado que concedeu às chamadas “raças 

inferiores” (índios e negros) na formação da família patriarcal e da sociedade brasileira. 

Polêmica esta que percorreu todos os anos 30, se estendeu para as décadas seguintes, 

perdurando e inquietando vários estudiosos até os dias de hoje, em grande parte pela 

repercussão que a obra teve e a interferência que causou nas formas de interpretar a 

sociedade brasileira. Existe uma ampla bibliografia que trata dos mais variados temas 

sobre a obra e seu autor9, mas ainda há outros tantos aspectos que merecem ser agitados 

na sua aparente imobilidade. Apenas um deles foi escolhido para ser analisado neste 

estudo: a representação do indígena em CGS. 

Antes de uma análise mais aprofundada da obra, devemos nos perguntar: como 

Freyre a classificava? O autor, em seu prefácio à 1ª edição, enquadrava sua obra num 

duplo registro: como "ensaio de sociologia genética" e de "história social", objetivando 

"fixar" e interpretar alguns dos aspectos considerados por ele os mais importantes da 

formação brasileira. Ou seja, tinha o propósito de construir ou "identificar" uma 

possível cultura brasileira através da sociologia e da história. A tentativa de construção 

de uma identidade nacional torna-se visível ao longo do livro, quando se observa a 

estrutura de seus títulos. Logo de início o autor procura caracterizar como era a 

sociedade colonial brasileira e como a mesma foi formada, seguindo com a clássica 

(di)visão do tripé racial que formou a nação: o índio , o branco (o português) e o negro. 

É importante ressaltar também a especificidade da metodologia de Freyre que, partia do 

particular para o todo, ou seja, partia da análise de um cotidiano local - o do antigo 

Engenho dos Bois, em Pernambuco - para “encontrar” ou “identificar”, através de um 

exercício de generalização, uma identidade que referenciaria o país como um todo. 

Freyre constrói sua narrativa apresentando características que, no seu modo de 

interpretar, eram típicas do português e de cada uma das etnias africanas que ele 

conseguiu mapear e identificar como sendo as que tinham maior incidência no tráfico de 

escravos para o Brasil; e ainda do conjunto de culturas indígenas que neste território 

                                                           
9 No livro organizado por Ethel Volfzon Kosminsky (2003), por exemplo, há uma gama de artigos com 
temas variados não só sobre CGS, mas também sobre o autor e suas outras obras. 
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viviam, assinalando algumas diferenciações entre eles, mesmo que os diferenciando por 

critérios evolutivos, escalonando os mais inferiores e/ou superiores10. Por outro lado, 

elenca, ao longo do livro, influências culturais africanas e indígenas que permaneceram, 

ou melhor, foram assimiladas à cultura portuguesa, formando ao final a “cultura 

brasileira”. Embora sua intenção primeira tenha sido, ou pareça ter sido, bastante 

“culturalista”11, CGS não deixa de ser uma obra de transição e o autor acaba por 

escorregar em algumas concepções e conceitos que poderíamos classificar como 

deterministas: 

Estão meio desacreditadas as doenças tropicais. Não se nega, porém, que o 
clima, per se ou através de fatos sociais ou econômicos por ele 
condicionados, predisponha os habitantes dos países quentes a doenças raras 
ou desconhecidas nos países de clima frio. Que diminua-lhes a capacidade de 
trabalho. Que os excite aos crimes contra a pessoa. Do mesmo modo que 
parece demonstrado resistirem umas raças melhor do que outras a certas 
influências patogênicas peculiares, no caráter ou intensidade, ao clima 
tropical (CGS, p. 75). 

 

Freyre não desconsidera de todo a influência do clima na capacidade de trabalho 

e nem no caráter do indivíduo, além também de considerar a evolução racial quando 

relaciona à raça a resistência a certas patologias, contradizendo a linha de pensamento 

de Boas12. Colocar o clima ou a raça como determinante evolutivo é, de certa forma, 

adotar premissas das teorias deterministas de raça e do meio, ainda que não considere a 

eugenia, política inspirada por essas teorias. Sua argumentação, conforme Araújo (1994) 

recorre a um equilíbrio de antagonismos, não somente para caracterizar a formação do 

Brasil, mas também no fazer da ciência, quando mescla correntes teóricas contraditórias 

entre si. Como podemos ver no trecho seguinte, Freyre desconsidera parcialmente a 

explicação que justifica a “inferioridade física do brasileiro” unicamente a partir da raça 

ou clima:  

Muito da inferioridade física do brasileiro, em geral atribuída toda à raça, ou 
vaga e muçulmanamente ao clima, deriva-se do mau aproveitamento dos 
nossos recursos naturais de nutrição (CGS, p. 95). 

                                                           
10

 Assim como fez com as etnias africanas, só que neste caso acrescentava-se outro elemento de 
categorização evolutiva: a incidência ou não da antropofagia, sendo os mais primitivos aqueles que a 
cultivavam. (CGS p. 166) 
11 No sentido de apontar para uma interpretação por via da cultura ao invés da raça. 
12

 O antropólogo norte-americano Franz Boas foi precursor do método comparativo e da associação da 
diversidade da estrutura social, política e econômica à cultura, e não à raça, como afirmavam as teorias da 
evolução, dos determinismos raciais, geográficos e econômicos. Suas ideias influenciaram importantes 
pensadores da época, como Gilberto Freyre, que, embora não tenha adotado todos os conceitos e ideias 
boasianas , se apropriou do seu principal método de análise: o antropológico-cultural. 
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Agora que conhecemos a estrutura argumentativa de Freyre, vejamos a 

disposição dos temas discutidos em Casa-Grande & Senzala. No primeiro, intitulado 

Características gerais da colonização portuguesa do Brasil: formação de uma 

sociedade agrária, escravocrata e híbrida, o autor discute a influência do sistema 

agrário e escravocrata na formação da família colonial “brasileira”. Menciona bastante a 

influência indígena na formação da sociedade agrária e da família colonial “brasileira”, 

Um dos pontos mais importantes nesse capítulo é a discussão sobre hibridismo da 

colonização portuguesa, tese a partir da qual ele positiva o “mestiço”, resultado dessa 

colonização. Essa discussão ajuda a entender como o autor vê a influência da 

colonização portuguesa na formação brasileira, que na interpretação dele foi benéfica 

(CGS, p. 70-71). Outro ponto forte do capítulo é a caracterização da mulher índia feita 

pelo autor, que deixa claro a forte presença de valores patriarcais – como, por exemplo, 

o papel feminino ser reduzido na formação do Brasil apenas ao seu contato sexual com 

o português, ou seja, à procriação. As teorias racistas (Lapouge, Gobineau), 

deterministas (Ratzel), evolucionistas (Spencer), antropo-culturalistas (Boas) já estão 

presentes desde esse primeiro capítulo e continuarão disseminadas por todo o livro 

(CGS, pp. 72, 74, 94). 

O segundo capítulo, O indígena na formação da família brasileira, dos cinco é 

onde se encontra o corpo das informações sobre os índios na visão que Freyre constrói e 

as contribuições que o autor atribuiu aos povos indígenas para a formação da cultura 

brasileira, embora a representação construída sobre estas populações serpenteei ao 

longo de toda narrativa. Ele desenvolve neste capítulo, ou ensaio, como prefere chamar, 

a tese de que foi sobre a mulher indígena que se fundou e se desenvolveu “o grosso” da 

sociedade colonial brasileira. Foi ela também, segundo o autor, a base da cultura 

material da formação brasileira (CGS, p. 162). Já do homem indígena, pouco se 

aproveitou para o desenvolvimento agrário, porém este compensou a “inutilidade no 

espaço estável e continuo” com a bravura nas atividades “heroicas” e “militares”, e no 

conhecimento e domínio sobre o território. Além dessas duas representações, foi 

possível observar, de forma mais nítida, certa predileção do negro em comparação com 

o índio, não apenas aqui, mas no percurso de todo livro. O autor é minucioso quando 

fala da cultura material e costumes de origem indígena, que, segundo ele, ainda 

permanece entre os brasileiros.  
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Do terceiro capítulo em diante, aparentemente a obra de Freyre pouco oferece 

para a caracterização do índio. Isso se levássemos em conta apenas as presenças. Porém, 

toda representação é construída numa relação ambígua entre presença e ausência, como 

bem ressaltou Pesavento (1998). Estes capítulos contribuem, portanto, para a análise do 

que não foi dito sobre os indígenas, sobretudo quando se trata de discussões em torno da 

formação política e econômica do Brasil. É possível identificar, também nesses 

capítulos, as principais teorias utilizadas pelo autor e como elas são articuladas no modo 

de interpretar e argumentar acerca da formação da sociedade colonial brasileira.  

No terceiro capítulo, O colonizador português: antecedentes e predisposições, 

Freyre faz análise sobre o perfil do português e a colonização imposta por ele em terras 

brasileiras. O português foi, para o autor, o colonizador europeu que mais 

“confraternizou com as raças chamadas inferiores” (CGS, p. 265) e que tinha menos 

consciência de raça do que os espanhóis e, que, portanto, considerou o índio como infiel 

e não como um indivíduo de raça diferente. Seu preconceito era mais religioso do que 

racial: eram “cristãos contra infiéis” (CGS, p. 270). A mestiçagem também, segundo 

Freyre, já era um fenômeno conhecido dos portugueses, uma vez que sua população em 

si já era miscigenada com os mouros, o que para Freyre facilitou a miscigenação no 

Brasil (CGS, p. 298). Ainda sobre a influência da cultura moura, o autor destaca “a 

doçura no tratamento dos escravos” como os traços que foram transmitidos para os 

“brasileiros”.   

No quarto e quinto capítulos, o autor irá se ater à influência do africano na 

sociedade brasileira. Os dois capítulos tem o mesmo título O escravo negro na vida 

sexual e de família do brasileiro, adicionando ao quinto capítulo apenas a numeração 

“II”. Nesta parte do livro Freyre não demora em questões como a importância do negro 

na vida estética do povo brasileiro nem no progresso econômico, embora reconheça que 

se deve recordar que esta fora imensa, “muito maior, ao nosso ver, que a do indígena” e 

“maior, em certo sentido, que a do português” (CGS, p. 368). Freyre aproveita para 

discutir algumas teorias no quarto capítulo como a não transmissão de caracteres 

adquiridos e a relação entre a pigmentação com o clima (CGS, p. 374) - segundo o 

autor, influenciadas pelo weizmanniano - e ainda às teses da antropometria refutando-as 

(CGS, p. 378). Algumas ideias de Lapouge e Gobineau13 também são refutadas, como 

no terceiro capítulo. Por dar ênfase à mestiçagem Freyre acaba por se contrapor às 

                                                           
13 Ambos teóricos da eugenia, ver mais em MENEGAT (2008). 
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teorias arianistas, que defendem a superioridade da raça ariana, e, numa das passagens 

que demonstra mais claramente essa divergência, cita como exemplo as regiões de 

Portugal das quais migraram colonos para o Brasil, ressaltando que a maior parte teria 

vindo do sul desse país, parte mestiça de mouros e portugueses. E, como acredita na 

superioridade dos portugueses que colonizaram o território brasileiro, na direção inversa 

do pensamento de Oliveira Vianna, refuta a premissa de que os nórdicos, mais presentes 

no norte português, seriam dentre os europeus a raça mais evoluída:  

E contra a teoria lapougiana, representada entre nós por Oliveira Vianna, de 
serem, os nórdicos a raça mais dotada de qualidades de iniciativa e arrojo, o 
que as pesquisas de Ellis Júnior revelam é que a eugenia dos vinte e oito por 
cento que o Sul[de Portugal] enviou ao Brasil e de seus descendentes, de 
muito excedeu a demostrada pelos vinte e oito por cento que o Norte[de 
Portugal] e dos seus descendentes (CGS, p. 298). 

 

Após ter feito estas breves considerações sobre cada um dos capítulos do livro, 

cabe agora revisar alguns temas que já foram discutidos sobre o mesmo, fazendo um 

recorte para aqueles que dizem respeito, direta ou indiretamente, ao nosso objeto, ou às 

discussões suscitadas por ele.  

 

IV - Algumas visitas à Casa-Grande & Senzala 

 

Casa-Grande & Senzala e seu autor foram bastante discutidos ao longo desses 

80 anos em seus mais diversos aspectos, porém, nos limitamos a discutir apenas parte 

deles. A maior parte da crítica sobre Freyre, e sua obra, separada ou conjuntamente 

analisados, diz respeito à discussão feita pelo sociólogo em torno da escravidão ou 

sobre suas inclinações ou rompimentos teóricos, e ainda inovações metodológicas.14 Os 

temas escolhidos aproximam-se de certa forma das discussões feitas aqui e por isso 

tornaram-se importantes para o debate que apresentaremos no segundo capítulo. São 

eles: o amaciamento da escravidão, teoria e metodologia, identidade nacional, 

mestiçagem e índios. 

Suely Robles Reis de Queiroz (2003), em seu artigo “Escravidão Negra em 

Debate”, faz um panorama da discussão historiográfica acerca da escravidão negra no 
                                                           
14

 Os trabalhos de Suely Robles Reis de Queiroz (2003), Nilma Lino Gomes (2000), Peter Burke (1997) e 

Claude Lépine (2003) são exemplos dessas temáticas. 
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Brasil, incluindo o estudo feito por Gilberto Freyre. Além de defender a tese de que o 

sociólogo descreveu a escravidão como branda, a autora mostra como essa concepção 

foi ferrenhamente criticada ou, por vezes, adotada ao longo da historiografia brasileira 

sobre a escravidão. 

Gomes (2000), em seu ensaio “Gilberto Freyre e a ‘nova história’: uma 

aproximação possível”, embora reproduza as mesmas ideias contidas no artigo de Burke 

(1997), aponta para aspectos relevantes sobre o pensamento freyriano, tais como o 

rompimento com as ideias de perspectivas biologizantes das raças, “colocando-as no 

plano da cultura”, o que levará, na opinião da mesma, ao desenvolvimento do mito da 

democracia racial, “um dos principais alicerces ideológicos do racismo brasileiro” 

(GOMES, 2000: 150).  

Um ângulo novo sobre CGS foi abordado por Claude Lépine, que em “Cozinha 

e dieta alimentar na obra de Gilberto Freyre”, atentou para uma das abordagens que 

mais nos chamou a atenção nesta pesquisa, pois defende a tese de que, na perspectiva do 

sociólogo pernambucano, o caráter e a estrutura física do individuo estão ligados à sua 

alimentação. Freyre, segundo Lépine, desenvolve em seu livro uma abordagem 

antropológica da alimentação, dentro da qual defende a vinculação da alimentação com 

a “estrutura econômica e social”, com a “história” e a “tradição cultural brasileira” 

(LÉPINE, 2003: 289). Lépine afirma que, embora haja indícios de influência de Boas 

nessa abordagem antropológica da alimentação, a tese de que “inferioridade física” 

estava condicionada à nutrição do sujeito - hiponutrição – é muito da originalidade do 

sociólogo Gilberto Freyre, colocando-o, portanto, como o precursor da antropologia 

alimentar.  

Outro trabalho acerca da obra Casa-Grande & Senzala é o estudo feito por João 

Alberto da Costa Pinto (2004), que tematiza a questão da identidade nacional, na qual 

está mergulhada a obra de Freyre. Pinto expõe como a narrativa de Freyre influenciou 

na construção da identidade nacional em Cabo Verde, o que evidencia que a influencia 

de CGS ultrapassou os limites do Brasil. Para tanto, relata dois momentos da trajetória 

freyriana no arquipélago: a recepção positiva da obra e a abjuração do autor. A boa 

recepção se deu por conta de CGS servir de referência teórica para os intelectuais para a 

construção da identidade nacional cabo-verdense e a abjuração não por conta da obra e 

sim por causa do autor, fato curioso analisado por Pinto. O abandono do autor de CGS 
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ocorreu por conta de um acontecimento em específico: Freyre, na ocasião ocupando 

cargo oficial no governo salazarista, realizou uma viagem a Portugal e suas colônias, a 

pedido do ministro das colônias e Ultramar do governo (TUNA, 2003: 34). Estando em 

Cabo Verde, no ano de 1951, fez declarações depreciativas sobre o arquipélago e seus 

nativos, provocando assim um grande desgaste na sua imagem.  

Portanto, é possível perceber que, mais uma vez, as discussões presentes em 

CGS foram importantes para a elaboração de narrativas da nação, em especial daquelas 

construídas tendo como signo a ideia de mestiçagem. Do outro lado do atlântico, a obra 

de Freyre ganhou tanta importância quanto no Brasil, mostrando assim o quão foi 

grande sua repercussão e interferência na forma de ver e dizer o mundo social, tanto no 

Brasil, quanto em qualquer outro país que se identificaram com sua interpretação.  

No conjunto das análises da obra do sociólogo de Apipucos, alguns poucos 

trabalhos, como o de Elide Rugai Bastos (1986) e Gustavo Henrique Tuna (2003), 

exploram a discussão presente na obra de Freyre sobre a influência indígena na 

formação da cultura brasileira, embora o autor tenha dedicado a esta questão um 

capítulo inteiro de seu livro. Bastos nada mais faz do que um breve resumo dos 

capítulos do livro. Já Tuna discute o assunto com mais profundidade, apesar da questão 

central de seu estudo ser as viagens e os viajantes presentes em três obras de Freyre 

(Social Life in Brazil in the middle of the mineteenth century, Casa-Grande & Senzala, 

Sobrados e Mucambos). Tuna trata da representação que Freyre faz sobre o indígena de 

forma próxima ao que se pretende no estudo aqui proposto. Na sua dissertação, o autor 

faz um panorama da caracterização dos indígenas “brasileiros”15 feita pelo sociólogo 

pernambucano em CGS. E, por conta da proximidade entre nossas abordagens, torna-se 

necessário discorrer um pouco mais sobre esse trabalho, pois de alguma forma caminha 

numa direção bem próxima a nossa.  

O autor discute no primeiro capítulo alguns dos aspectos de CGS aqui postos em 

análise: a diferenciação que Freyre faz entre o homem e a mulher indígena e a 

diferenciação feita entre o negro e o índio. Foi de maneira afortunada que o autor 

observou o trato diferenciado dado a estes dois sujeitos da formação brasileira, e propõe 

curiosamente que a caracterização do índio na obra Casa-Grande & Senzala tenha 

                                                           
15 O termo está sendo exposto aqui entre parênteses por ser considerado por nós anacronismo chamar 

dessa forma os aborígenes das terras hoje conhecidas como parte do território brasileiro. 
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servido de “trampolim” para a exaltação das qualidades do negro na mesma. Estaríamos 

diante de alteridades que se completam discursivamente. A caracterização do índio vem 

seguida de palavras depreciativas enquanto que palavras de louvor, elogio, carregadas 

de positividade, são direcionadas ao elemento negro. Segundo Tuna: 

Enumerando os termos utilizados por Freyre para descrever os negros encontramos 
‘alegre’, ‘vivo’, ‘loquaz’, ‘plástico’, ‘cooperativo’, ‘integrado ao clima tropical’, 
‘capacidade fisiológica de transpirar por todo o corpo’ e outros traços positivos. A 
respeito do mulato, encontramos os termos ‘doces’, ‘simpatia’, ‘cordialidade’, 
‘ardente’, ‘forte’, ‘sexualmente atraente’, ‘atrativos intelectuais’. Em relação aos 
índios, entretanto, Freyre lança mão de palavras como ‘taciturno’, ‘inércia’, 
‘indolente’, ‘triste’ e outros atributos depreciativos (TUNA, 2003: 58). 

 

Adjetivações que levam a crer que, na estrutura da argumentação freyriana, o 

índio não representava algo positivo para formação da cultura brasileira. No entanto, 

uma análise mais precisa e demorada é necessária para constatarmos se essa premissa é 

realmente verdadeira. Sabemos que muito já foi discutido sobre esse estudo 

monumental de Freyre, porém, ainda existem outros aspectos importantes a serem 

questionados e analisados com mais cuidado na obra, como é o caso do nosso objeto. 

Passemos então para a análise da representação do indígena, dando enfoque para qual 

identidade brasileira o autor acena na sua narrativa da nação. E, no interior dela, onde os 

povos indígenas (des)aparecem. 

Para melhor interpretação das ideias contidas em CGS, os pontos observados 

serão discutidos em tópicos. Isso porque são discussões que estão diretamente ligadas 

ao processo de construção da cultura brasileira ou ao que é senso-comum sobre a cultura 

indígena, o que é ser índio ou sobre a não permanência desses povos hoje no Brasil .  Os 

temas aqui analisados, e para os quais ainda não foi reservada a devida atenção, são: a 

representação do povo indígena, da mulher indígena e a questão da mestiçagem.  
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CAPÍTULO II – UM VULTO EM PORTA-RETRATOS 

ANTIGOS: quando o índio (des)aparece 

 

Por sua vez o invasor numeroso foi desde logo contemporizando com 

elemento nativo; servindo-se do homem para as necessidades de trabalho e 

principalmente e guerra, de conquista dos sertões e desbravamento do mato 

virgem; e da mulher pra as de geração e de formação de família (CSG, 158).  
 

A epígrafe acima ilustra bem lugar reservado por GF aos povos indígenas na sua 

interpretação. “Contemporizado”, restou-lhe apenas a lembrança de sua bravura no 

desbravamento dos sertões e das índias na procriação para formação da família 

patriarcal. Mas ainda não conseguimos identificar no mosaico freyriano da construção 

da identidade nacional onde nesse processo se encontra a cultura indígena em relação às 

demais elencadas pelo sociólogo. Para tanto, será necessário fazer uma discussão 

dividida em temas caros na sua interpretação, como a imagem do indígena, qual lugar 

na história recomposta, o porque do destaque dado à mulher indígena na representação, 

o contraponto feito com o negro e, por ultimo, mas não menos importante, a questão do 

mestiço, reconstruindo dessa forma a argumentação do autor ao longo de CGS.  

 

II. O índio ficou no passado: extermínio e/ou mestiçagem 

 

Se formos apurar a colaboração do índio no trabalho propriamente agrário, 
temos que concluir, contra Manuel Bomfim – indianófilo até a raiz dos 
cabelos – pela quase insignificância desse esforço (CGS, p. 164). 

 

Ao longo do contar da história dos países latino-americanos, os povos 

indígenas que vivem ou viveram nestes territórios, vieram sendo marginalizados ou 

silenciados pelos intelectuais que escreveram as narrativas históricas destes países. 

Brasil, México e Argentina tiveram e ainda conservam as suas histórias contadas 

baseadas na supressão das culturas indígenas das suas identidades nacionais negando-

lhes o papel de sujeitos históricos que estas populações de fato exerceram. A elite 

intelectual e política desses países deprimiu a participação histórica dos povos indígenas 

na constituição das suas respectivas matrizes civilizatórias. Nas narrativas da 

nacionalidade dos países latino-americanos alguns aspectos podem ser considerados 
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como recorrentes, porém nos concentraremos em dois deles: a valorização do índio 

enquanto sujeito radicado no passado e a ausência de índios coevos.  

No que diz respeito à história do Brasil, que é o nosso foco, foi construída uma 

mitologia, segundo a qual a união de três “raças” (indígena, negra e ariana) teria sido 

constitutiva da origem do povo brasileiro. Ensaiada pelos cronistas e viajantes, a 

exemplo de Von Martius, e reforçada por historiadores do final do século XIX, como é 

o caso de Varnhagen, esse mito de origem veio a ser propagado de forma mais intensa 

no início do século XX, através de pensadores clássicos de nossa história, como 

Gilberto Freyre, Caio Prado, Oliveira Vianna, Paulo Prado, Sérgio Buarque de Holanda, 

entre outros. Além de secundarizarem o papel do negro e do índio na formação da 

sociedade brasileira, tais autores reduzem a presença do índio a um lugar no passado, e 

isso tinha um objetivo político claro: negar a existência dessas populações era negar-

lhes o direito a terra e a sua identidade, pois a inexistência deles tornava inexistente 

também as terras tradicionais indígenas.16  

É preciso observar também que nesse contexto (início do século XX) havia no 

Brasil uma política indigenista de assimilação da população nativa, tutelando-a não 

mais para catequização, como durante os aldeamentos jesuítas, mas para civilizá-los, 

incorporando-os à cidadania republicana. Almejar isso significaria também dizer que 

essas populações indígenas não teriam mais os direitos coletivos que lhes eram 

garantidos desde a legislação do Antigo Regime, “que lhes dera condição distinta da dos 

demais vassalos do rei, com obrigações e direitos específicos” (ALMEIDA, 2009: 210), 

e isso significava a retirada dessas populações das terras dos antigos aldeamentos. Vale 

lembrar que o projeto de integração das populações índias à sociedade remonta aos 

primeiros anos do Brasil pós-independência, com a proposta de José Bonifácio de 

Andrada e Silva que visava a salvação destes índios da “barbárie” em que se 

encontravam, dessa forma “garantindo a eles os ‘privilégios da raça branca’” (MATOS, 

2011: 03). 

Embora houvesse a tentativa de negação da existência de índios no Brasil ainda 

no período imperial, o tema indígena era debatido entre os “líderes da jovem nação” 

(MATOS, 2011: 04) no que se referia a identidade nacional. É possível ver esse debate 

                                                           
16 Ver discussão sobre indigenismo e sua relação com a escrita da história em países como Brasil, México 
e Argentina em ALMEIDA (2009). 
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em documentos produzidos pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, criado em 

1838 com o propósito de construir nosso passado. Discutia-se no instituto, por exemplo, 

se se deveria incorporar ou não os índios na formação do “povo brasileiro”. O projeto de 

assimilação da população índia terá como forte instrumento o Serviço de Proteção ao 

Índio (SPI, atualmente FUNAI). Criado já em 1910, o órgão deveria ter a função de 

trazer os índios para o corpo da Nação. A missão de catequização dos “selvagens” agora 

passava para a gestão do Governo Federal (MATOS, 2011). 

Mas de que forma essa discussão está presente em CGS? Qual é o 

posicionamento de Gilberto Freyre sobre estas questões nacionais em torno do índio? 

Assim como Von Martius e Vanrhangen, o sociólogo pernambucano deu 

prosseguimento ao mito de origem das três raças, o chamado tripé racial. E assim como 

seus contemporâneos, para ele só havia espaço para os indígenas no passado. Mas, 

contrariando alguns outros contemporâneos seus, como Euclides da Cunha, Manoel 

Bomfim, não os valorizava enquanto expoentes da cultura brasileira. Os índios foram 

caracterizados por  Freyre, como molengas e inconstantes, destacando também a sua 

suposta incapacidade para certos tipos de trabalho. Para o autor, a população indígena 

que habitava o território brasileiro se tratava da mais primitiva das populações 

aborígenes da América, “uma das populações mais rasteiras do continente” (CGS, p. 

158). É interessante observar que, sendo o pernambucano leitor do antropo-culturalismo 

boasiano, torna-se contraditório quando classifica através de uma linha evolutiva os 

povos indígenas do continente americano, o que vai na contramão do que propunha o 

antropólogo norte-americano. A antropologia cultural não tem como base analítica o 

evolucionismo cultural que encontramos em CGS. Ao contrário, a interpretação cultural 

boasiana repudia tal classificação, pois é caro em sua proposta teórico-metodológica a 

premissa de que não é possível determinar níveis de evolução entres os povos por 

qualquer aspecto que seja, sendo os mais frisados a raça e a cultura. Franz Boas taxava 

de irresponsável a comparação entre as culturas com o objetivo de hierarquizá-las com 

base na escolha de uma cultura modelo, que servisse como padrão evolutivo. (BOAS, 

2007) Fica claro na obra de Boas a crítica às teorias racistas, deterministas e 

evolucionistas, além de sua posição quanto à especificidade de cada cultura. Somente 

em aspectos condicionantes da incidência ou não de determinadas características 

culturais,  é que os fatores geográficos e biológicos teriam sim alguma influência, mas 

não como fatores preponderantes ou que através deles se delineasse uma linha evolutiva 
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dos povos. Já Freyre adotou uma postura de interpretação evolucionista-cultural, 

imbricada com outras teorias por vezes antagônicas, que não se encontra no pressuposto 

central da antropologia cultural, mas que pode ser tomada como uma apropriação feita 

por GF da teoria boasiana de forma que esta se adequasse à base argumentativa de CGS. 

 Encontramos na narrativa freyriana a crença na primitividade da mentalidade 

dos indígenas, concluindo a partir desse pressuposto que lhes repugnavam as atividades 

intelectuais impostas pelos padres. E embora reconheça que o sistema escravocrata e o 

missionário tenham devastado a “raça nativa”, em comparação com as colonizações 

espanhola ou inglesa, diz que a dizimação dos povos indígenas na colônia portuguesa na 

América território hoje brasileiro foi “mais lenta e menos cruel”, pois o sistema 

português de colonização trazia consigo “aspectos criadores” que se opunham aos 

“destruidores”, aqui provavelmente referindo-se ao espanhol e ao inglês (CGS, p. 227). 

É interessante observar também que, mesmo revelando toda a devastação da “raça 

nativa”, seja pela via da assimilação seja como produto das guerras de conquista de 

território, Freyre, ainda assim, insiste que foi o Brasil o país onde mais se tem 

conservado a cultura e os valores nativos:  

Explica-se assim [ausência de uma política de extermínio] – sem 
esquecermos outros fatores – que mais tivesse aproveitado, a princípio, da 
cultura pobre, que era da floresta tropical, do que da rica, dos metais: a das 
duas civilizações duras compactas, hieráticas, que se despedaçaram sob a 
invasão espanhola e sobre o domínio católico (CGS, 158-159). 

 

Porém, ter feito esta afirmação não significa dizer que aí estavam inclusos os 

próprios índios, já que ao longo de toda narrativa de CGS a sensação que se tem é 

exatamente a de inexistência de comunidades indígenas nas primeiras décadas do século 

XX.  Fala-se numa identidade negra mesmo após o período colonial, inclusive fala-se 

dela mesmo na pesquisa empírica de seu estudo quando consulta casas de negras 

cozinheiras, tabuleiras, das quais tira parte das informações sobre a culinária herdada 

dos povos africanos, no entanto, não há qualquer menção sobre populações indígenas 

após o período da colonização, a não ser algumas poucas isoladas nos recônditos da 

selva amazônica, afastadas, sobretudo do litoral de onde o sociólogo fala.  

Dialogando com Silvio Romero e Oliveira Lima, e deles filtrando alguns 

elementos para sua argumentação, Freyre diz que as revoltas ocorridas no Brasil, à 

exceção da “revolução pernambucana de 1817”, foram nada menos que “regressão à 

cultura primitiva”. O “furor selvagem, ou primitivo”, na sua opinião, manifestavam-se 

nos “assassinatos, invasões de fazendas por cangaceiros” (CGS, 213); sertanejos, logo 
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caboclos. Vemos aqui um claro estereótipo do indígena e de seus descendentes como 

selvagens, bárbaros que não trazem nenhum teor político em suas revoltas, apenas o 

instinto saqueador e assassínio, estabelecendo ligação com o banditismo sertanejo 

cristalizado no cangaço. Aqui, como em outras partes da narrativa, há uma defesa 

também da inutilidade do índio na obra de colonização e formação do Brasil, como 

podemos observar no trecho abaixo: 

Compensou-se o índio, amigo ou escravo dos portugueses, da inutilidade no 
esforço estável e contínuo pela extrema bravura no heroico militar. Na obra 
de sertanismo e de defesa da colônia contra espanhóis, contra tribos inimigas 
dos portugueses, contra corsários (CGS, p. 163). 

 

Para Freyre, embora o índio tenha compensado essa “inutilidade no esforço 

estável e continuo” da agricultura por sua extrema bravura em atos heroicos e militares, 

este ficou rapidamente em segundo plano: “achatado na sua inferioridade cultural. Inútil 

e incapaz, dentro do sistema de colonização que ia criar a economia brasileira” (CGS, p. 

342). E, mesmo chamando atenção para todas essas questões ligadas à suposta 

inutilidade e incapacidade do indígena, o autor não deixa de ressaltar alguma 

contribuição positiva destes povos para a formação social brasileira.  

Entre as várias contribuições que o autor considera como transmitidas pelos 

índios para a cultura brasileira e a consequente formação do povo brasileiro, estão os 

costumes alimentares, no asseio do corpo e da casa, e na vida sexual. A utilização da 

mandioca, por exemplo, e dos produtos dela derivados. Além da técnica do seu fabrico, 

diz Freyre, os quitutes de origem indígena são os que deram o gosto à alimentação 

brasileira, que nem os lusitanos nem os africanos jamais substituiriam. Para ele, 

indígenas do Brasil eram superiores aos cristãos europeus quanto ao asseio do corpo, 

tendo o português assimilado da cultura nativa hábitos de higiene. Por outro lado, tinha 

uma moral sexual também, “às vezes”, superior aos europeus, os quais, relata o autor 

ironicamente, se cobriam de “pesadas vestes” em respeito ao seu “pudor cristão”. Não 

obstante isso, a vida sexual dos indígenas, na visão do sociólogo, era cheia de tabus e 

impedimentos, pois viviam “no meio de sombras de preconceito e de medo”, traços 

culturais que foram absorvidos pela cultura brasileira. Conclui o segundo capítulo de 

seu livro Casa-Grande & Senzala dizendo que: 

Vários são os complexos característicos da moderna cultura brasileira, de 
origem pura ou nitidamente ameríndia: o da rede, o da mandioca, o do banho 
de rio, [...] o de descansar ou defecar de cócoras, o do cabaço para cuia de 
farinha, gamela [...]. No costume, ainda muito brasileiro, muito do interior e 
dos sertões, de não aparecerem as mulheres e os meninos aos estranhos, nota-
se também influência da cultura ameríndia (CGS, p. 232). 
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Novamente temos aqui uma referência às permanências de costumes coloniais 

no cotidiano da sociedade brasileira do início de século XX, fazendo valer a estratégia 

de mostrar a imutabilidade e continuidade do que seria a verdadeira tradição ou cultura 

brasileira. Esta passagem, como a anterior, e mais tantas outras dispersas ao longo do 

texto, evidenciam estratégias discursivas do autor para legitimar sua narrativa da nação 

como sendo aquela que expressaria a verdadeira história do Brasil e, consequentemente, 

a mais legítima e verdadeira expressão da identidade brasileira que, não a toa, se 

localizava no nordeste – marcando seu postura contrária às narrativas nacionais vindas 

do sul (hoje sudeste). 

Não podemos perder de vista também algumas importantes ausências ao longo 

da narrativa freyriana da nação, pois escolher falar sobre contribuição cultural-material 

e se abster em falar sobre a organização política, econômica e social deixa à mostra um 

posicionamento político quanto a questões em debates naquele momento. Entendemos 

que não identificar no indígena nenhuma “contribuição” no sentido político e 

econômico para a formação da sociedade brasileira, explicita não só a escolha de Freyre 

sobre qual identidade queria construir, como também enuncia qual o provável 

posicionamento político teve diante das questões que estavam sendo postas no processo 

de construção da identidade nacional brasileira. Enquanto a cultura europeia está 

presente não só na cultura material brasileira, quando se trata da organização política e 

economia os povos indígenas e africanos não são mencionados como influenciadores. 

Ora, se a argumentação de Freyre se baseia num evolucionismo cultural, no qual as 

culturas inferiores são assimiladas pelas mais evoluída, isso significa dizer que no nível 

da organização política e econômica tanto os povos indígenas quanto os africanos 

estavam numa posição de inferioridade cultural em relação aos portugueses. 

A visibilidade e o silenciamento do índio se dão em pontos específicos e não 

por acaso. Por exemplo, o índio aparece em grande parte da obra como contraponto do 

negro e desaparece quando se fala em heranças politicas ou forma de organização 

econômica, seja no que se refere a administração e imposição de modelos, seja na base 

do trabalho da economia colonial. Nas passagens sobre a formação econômica e social 

do Brasil colonial, o indígena sempre aparece em segundo plano. Enquanto que a “gente 

nativa” era diversa etnicamente e esparsa no território brasileiro, o que a tornava 

dividida e desorganizada politicamente, o português, mesmo com sua grande variedade 
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étnica e religiosa, era um povo organizado e estruturado de forma homogênea, tanto  

política como juridicamente: 

Para o ‘unionismo’ prepara-nos aliás a singular e especialíssima situação do 
povo colonizador; o qual chega às praias americanas unido política e 
juridicamente; e por maior que fosse a sua variedade íntima ou aparente de 
etnias e de crenças, todas elas acomodadas à organização política e jurídica 
do Estado unido à Igreja Católica (CGS, 90). 

  

Na interpretação de Freyre, ao contrário dos portugueses, que muito 

contribuíram a para organização política e jurídica na formação brasileira, os indígenas 

“brasileiros” eram desorganizados politicamente e diversos em sua composição étnica, 

por isso só tiveram a contribuir para a política de assimilação imposta pelos 

portugueses. Situação diferente se observa nas estruturas andinas e mexicanas, que 

demonstravam ser mais desenvolvidas e organizadas politicamente e que levaram os 

espanhóis a exercerem uma forte política de extermínio em suas conquistas. Quanto aos 

indígenas brasileiros: 

Não houve da parte dele capacidade técnica ou política de reação que 
excitasse no branco a política do extermínio seguida pelos espanhóis no 
México e Peru (CGS, p. 158). 

 

Para Freyre, o meio geográfico criou mais dificuldades para a colonização 

portuguesa do que os povos nativos. Até mesmo na resistência o índio mostrou-se 

“vegetal”, razão porque, avalia ele, em contato com uma “raça [ou cultura] mais 

adiantada”, o que restou para estas populações foi a assimilação, diluindo-se na cultura 

portuguesa ou africana e deixando poucos rastros: 

A reação do domínio europeu, na área de cultura ameríndia invadida pelos 
portugueses, foi quase a de pura sensibilidade ou contratilidade vegetal, o 
índio retraindo-se ou amarfanhando-se ao contato civilizador do europeu por 
incapacidade de acomodar-se à nova técnica econômica e ao novo regime 
moral e social. Mesmo quando acirrou-se em inimigo, o indígena ainda foi 
vegetal na agressão: quase mero auxiliar da floresta (CGS, p. 158). 

 

Embora afirme que não tenha sido efetivada uma política de extermínio por via 

do Estado ou do colono português, Freyre advoga que houve uma dizimação dos povos 

nativos e que o grande responsável por isso teriam sido os jesuítas. A Companhia de 

Jesus, além de retirar a individualidade e a autonomia pessoal e familiar dos indígenas 

(CGS, p. 85), teria imposto a estes atividades sedentárias e enfadonhas, vestimentas 

precárias e sem higiene, e a aglomeração de grande contingente de povos distintos, o 

que facilitou o surgimento e a propagação de doenças vindas com os portugueses. 
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Na leitura de CGS revela-se a negação quase por completo da participação 

masculina dos indígenas no processo de sedentarização e, por consequência, na 

formação da família patriarcal. Na sua narrativa apenas as mulheres indígenas teriam 

dado algum tipo de contribuição significativa à formação brasileira. A presença 

masculina parece ficar restrita à participação destes nas bandeiras, sendo “formidável” a 

sua contribuição “na obra de devastamento e de conquista dos sertões” (CGS, p. 163). 

 

II. A mulher indígena na interpretação de Freyre 

 

Organizou-se uma sociedade cristã na superestrutura, com a mulher 

indígena, recém-batizada, por esposa e mãe de família; e servindo-se em sua 

economia e vida doméstica de muitas das tradições, experiências e utensílios 

da gente autóctone (CGS, p. 160). 

 

Geração de mestiços e formação de família: de acordo com Freyre, a isso se 

resume o papel da mulher indígena na formação da família patriarcal colonial brasileira. 

O escritor constrói uma narrativa da história nacional baseada no corpo e no sexo, 

diferente da maioria dos povos, que atribuem aos feitos guerreiros, políticos ou 

econômicos um papel central. Segundo Albuquerque Jr, o Brasil é “quase um canto a 

um paraíso racial, onde todas as práticas sexuais são possíveis”. (ALBUQUERQUE JR, 

2007: 79). Na narrativa freyriana a mulher ganha um destaque especial, sobretudo as 

negras e índias, estas ultimas consideradas como a base da formação brasileira. 

Como ele próprio diz, seu interesse sobre a cultura moral destes povos recai 

apenas “as relações sexuais e de família; a magia e a mítica” e com esse objetivo guiou 

sua interpretação e análise considerando a mulher nativa como personagem importante 

nestas relações, no mais das vezes circunscrevendo-a no período colonial. A 

importância, na verdade, está pautada na tendência ao sedentarismo e na sexualidade 

desta, para Freyre os dois fatores que proporcionaram aos portugueses a fixação e 

multiplicação pela costa brasileira.  

Freyre vislumbra a mulher indígena como a única via de transmissão da cultura 

dos povos nativos para formação da família patriarcal brasileira e, por consequência, 

para a constituição da identidade brasileira. Diferenciando-se das narrativas elaboradas 

na parte sulista do país (sudeste), que colocam o bandeirantismo como movimento 

histórico originador do brasileiro, sua argumentação assenta-se na ideia do sedentarismo 

como fator formativo essencial, encontrando nas atividades agrícolas e sedentárias da 
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mulher indígena um ponto de consonância com sua ideia de formação da sociedade 

brasileira. A mulher índia entra na interpretação do sociólogo como a base da sociedade 

patriarcal colonial, ou seja, foi ela quem possibilitou as condições primeiras para que o 

português estabelecesse sua forma de economia e política, sua civilização na terra 

brasilis, uma vez que teria sido do intercurso sexual entre portugueses e índias que 

gerou os primeiros brasileiros. Na interpretação de Freyre da formação do povo 

brasileiro, não há uma influencia ou ação direta dos povos indígenas, mesmo quando 

sinaliza sobre o procedimento agrícola da coivara praticado pelas mulheres índias, por 

exemplo, assinala que foi uma das poucas técnicas de origem indígena apropriadas 

pelos portugueses. As contribuições destacadas por GF geralmente giram em torno da 

cultura material ou de costumes e hábitos de herança indígena ainda presentes no 

cotidiano do brasileiro, todos eles transmitidos por via da mulher indígena: 

Da cunhã é que nos veio o melhor da cultura indígena. O asseio pessoal. A 
higiene do corpo. O milho. O caju. O mingau. O brasileiro de hoje, amante 
do banho e sempre de pente e espelhinho no bolso, o cabelo brilhante de 
loção de coco, reflete a influência de tão remotas avós. (CGS, p. 163) 

 

Num primeiro momento, GF faz uma comparação da índia “brasileira” com o 

mito português da “moura-encantada”, identificando semelhanças que talvez tenham 

influenciado os lusos que aqui chegaram a se “deliciarem” com as mulheres indígenas. 

A cor vermelha, para ele, tinha um caráter erótico no mito sobre as mouras-encantadas 

e, ainda segundo o autor, a mesma conotação era atribuída às índias do Brasil (CGS, p. 

71). O pentear demasiado dos cabelos pelas índias se confundia com o mito europeu das 

mouras-encantadas que dizia que estas também cultivavam esse costume. No entanto, 

segundo o autor, as índias “brasileiras” entregavam seus corpos para o ato sexual mais 

facilmente do que as mouras, bastando para isso a oferta de qualquer “bugiganga” em 

troca. Embora as índias tenham sido descritas por Freyre como objetos sexuais, pois nas 

“uniões de europeus, desgarricidos à-toa pelas nossas praias com as índias que iam elas 

próprias oferecer-se ao amplexo sexual dos brancos” (CGS, p. 110), o sociólogo chega a 

afirmar que a moral sexual indígena “às vezes” chegava a ser superior a do europeu: 

Entretanto são povos de um asseio corporal e até de uma moral sexual às 
vezes superior à daqueles que o pudor cristão faz cobrirem-se de pesadas 
vestes (CGS, p. 180). 

 

Apesar de todas essas afirmações preconceituosas, o autor reconhece – ainda que 

na perspectiva paternalista – a importância da mulher indígena tanto na organização 

social dos próprios povos indígenas, quanto para a formação social brasileira. Na visão 
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de Freyre, a mulher indígena teve mais utilidade na organização agrária do que o 

homem. Isso por conta da sua “superioridade técnica” obtida através da experiência na 

produção agrícola, que era função exclusivamente feminina dentre os povos 

“primitivos” do território brasileiro, além também da sua maior facilidade para se 

estabilizar dentre os povos nômades. A contribuição “exigida” da mulher indígena foi, 

para o sociólogo, a do corpo, do trabalho, doméstico ou agrícola, e a da estabilidade. 

Teria sido sobre o elemento feminino que se fundou e se desenvolveu o grosso da 

sociedade colonial, constituindo-se na base da cultura material brasileira. Já os homens 

indígenas não contribuíram para o trabalho tanto quanto as mulheres. Além da 

superioridade em relação ao homem indígena, há passagens em que a mestiça é exaltada 

em detrimento das mulheres europeias, tendenciando, mais uma vez, para um contar da 

história pela via da sexualidade:  

Aliás o nosso lirismo amoroso não revela outra tendência senão glorificação 
da mulata, da cabocla, da morena celebrada pela beleza dos seus olhos, pela 
alvura de seus dentes, pelos seus dengues, quindins  embelegos muito mais 
do que as “virgens pálidas” e as “louras donzelas” (CGS, p. 72). 

 

Dessa forma, temos na narrativa freyriana uma composição da história do Brasil 

que coloca a sexualidade como fio condutor da formação da sociedade patriarcal 

brasileira. Essa escolha fica bastante evidente em diversas passagens ao longo da obra, 

principalmente naquelas que tratam sobre as mulheres indígenas e negras envolvidas 

nesse processo. A começar pela premissa de que foi só a partir do intercurso sexual entre 

as raças, indígena e branca, que surgiram os primeiros brasileiros. A importância do 

intercurso sexual na narrativa da nação freyriana também é evidenciada nos momentos 

em que atribui a estas uniões o encargo da transmissão da cultura material17 negra ou 

indígena para os filhos mestiços destas com os portugueses. No geral, de acordo com 

sua interpretação, o que se aproveitou das populações indígenas para a cultura nacional 

brasileira foi a contribuição cultural e sexual da mulher indígena: “o aproveitamento da 

gente nativa, principalmente da mulher, não só como instrumento de trabalho mas como 

elemento de formação da família” (CGS, p. 79). A análise em torno da representação da 

mulher indígena presente na obra CGS, colocou em evidência uma interpretação 

demasiadamente preconceituosa e patriarcal sobre a mesma, já que, dentre outras 

afirmações, resume sua interferência a apenas procriação. 

                                                           
17 Insisto no termo “cultura material” por assim Freyre definir a cultura, na nossa percepção, folclórica 
desses povos. 
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As comparações, no entanto, não ficaram restritas apenas entre os gêneros 

feminino e masculino. Elas foram ainda mais longe sendo utilizadas também para 

diferenciar, ou melhor, caracterizar os povos africanos. Encontramos em CGS uma 

espécie de contraponto, como sugeriu Tuna (2003), entre o negro e o indígena, onde os 

atributos do primeiro são destacados na justa medida da desqualificação do segundo, 

como veremos no tópico a seguir. 

  

III. “Dentre os males, o maior”: índio como contraponto do negro 

 

A mediação africana no Brasil aproximou os extremos, que sem ela 

dificilmente se teriam entendido tão bem, da cultura europeia e da cultura 

ameríndia, estranhas e antagônicas em muitas das suas tendências (CGS, p. 

116). 

 

Além do jogo de contrastes entre as mulheres e os homens indígenas, descrito no 

tópico anterior, observamos também outro exercício de comparação, um tanto inusitado 

para época, pois o comum nas narrativas do início do século XX era uma 

hierarquiazação quanto à superioridade racial e cultural entre os três povos que foram 

definidos como os formadores do Brasil. E nessa escala, construída a partir de teorias 

deterministas do final do século XIX, tínhamos o negro como a raça mais atrasada ou 

inferior na escala civilizatória. Tem-se com Freyre uma nova visão sobre a hierarquia 

racial/cultural: o branco, o negro e o índio, um novo rearranjo hierárquico, no qual o 

índio ocupa o lugar mais baixo, como fica visível no trecho de CGS abaixo: 

O índio, precisamente pela sua inferioridade e condições de cultura – a 
nômade, apenas tocada pelas primeiras e vagas tendências para a estabilização 
agrícola – é que faltou no trabalho sedentário. O africano executou-o com 
decidida vantagem sobre índio principalmente por vir de condições de cultura 
superiores (CGS, p. 322-23). 

 

É perceptível, ou até gritante, a hierarquização feita pelo autor entre índios e 

negros, o que o diferencia da maior parte dos autores de sua época, como Oliveira 

Vianna (1918), que pensavam o índio como uma raça intermediária, passível, portanto, 

de ser civilizada. A diferenciação freyriana pode ser identificada até mesmo na 

estruturação da obra, uma vez que a  distribuição e a quantidade de capítulos indiciam 

uma ordem de importância: aos povos indígenas foi dedicado um capítulo (o segundo), 

enquanto dedica aos negros os capítulos quatro e cinco. Reforça esta ideia de 

diferenciação as suas divergências com Euclides da Cunha, autor que coloca em 
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destaque, senão o indígena, o produto da mestiçagem com ele, isto é, o sertanejo, 

considerado “o expoente mais puro da capacidade física, da beleza e até da resistência 

moral da sub-raça brasileira” (CGS, p. 107). Para Freyre, Euclides se equivocou ao 

afirmar isso, pois, na verdade, seria nos elementos de descendência africana que 

estavam “muitas das melhores expressões de vigor ou de beleza física em nosso país” :  

Muito do que Euclides exaltou como valor da raça indígena, ou da sub-raça 
formada pela união do branco com o índio, são virtudes antes da mistura das 
três raças que da do índio com o branco; ou tanto do negro quanto do índio 
ou do português (CGS, p. 107-108). 

 

O exercício da comparação é uma constante na estratégia discursiva de CGS, 

razão porque acreditamos ser necessária uma reflexão sobre o que foi selecionado e 

colocado em contraste, como forma até de entender a caracterização freyriana dos povos 

indígenas, em geral construída por oposição aos povos de origem africana. Essa 

metodologia comparativa utilizada pelo autor, definida por Tuna (2003) como um 

contraponto, se direciona apenas a estes dois povos, não sendo comparado, por 

exemplo, os portugueses com os africanos ou com os indígenas. E esse posicionamento 

tem um claro objetivo, se lembrarmos qual era a disputa no campo da construção da 

identidade brasileira e das narrativas da nação que dariam respaldo a essa identidade. 

Tratava-se de uma disputa atravessada pelo regionalismo, de um embate sobre qual 

recorte nacional deveria se sobrepor aos demais existentes no país. Filho da aristocracia 

açucareira, habitante de territórios de poder situados, geográfica e politicamente, no 

litoral, Freyre articula um discurso em defesa de uma identidade nacional com forte 

influência da cultura negra e muito pouca, ou quase nada, da cultura indígena. No 

fundo, uma disputa pelo tipo de mestiçagem gestada no Brasil, já que era consensual no 

meio intelectual e elitizado a força e a supremacia do português na constituição da 

nacionalidade, diferentemente do que ocorria em relação aos indígenas e negros. As 

teorias racistas e deterministas que orientavam os debates é um sinal bastante revelador 

do que, no geral, era proposto por essa elite intelectual dos anos 1920 e 1930, já que as 

mesmas exaltavam o europeu como a “raça” superior. 

Retomando a análise dos exercícios comparativos: Freyre defende a ideia de que 

o índio fora substituído pelo negro africano por ser este “um verdadeiro contraste com o 

selvagem americano pela sua extroversão e vivacidade” (CGS, p. 229). Contudo, 

assinalou que não é “que o português aqui tivesse deparado em 1500 com uma raça de 

gente fraca e mole” (CGS, p. 229), e tentou amenizar mais ainda logo em seguida: “é 
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que foi demasiado brusca a passagem do nomadismo à sedentariedade, da atividade 

esporádica à continua”(CGS, p. 230). O negro, “vindo de um estádio de cultura superior 

ao do americano, corresponderia melhor às necessidades brasileiras de intenso e 

contínuo esforço físico” (CGS, p. 232). Tanto os homens quanto as mulheres africanas 

“substituíram vantajosamente” os índios nos trabalhos domésticos e de campo, escreveu 

o sociólogo pernambucano. A argumentação de Freyre é vacilante ao que se refere à 

superioridade dos negros sobre brancos e índios. Esses, embora estejam inferiores ao 

europeu na maioria das passagens da obra e em algumas poucas passagens inferior ao 

indígena, geralmente são considerados superiores aos povos nativos e em alguns 

aspectos, como na culinária, no trabalho com metais e na criação de gado, até mesmo 

aos brancos portugueses:  

Por todos esses traços de cultura material e moral revelaram-se os escravos 
negros, dos estoques mais adiantados, em condições de concorrer melhor que 
os índios à formação econômica e social do Brasil. As vezes melhor que os 
portugueses (CGS, p. 370 grifo nosso). 

 

O jogo de contraste entre índios e negros não se restringiu apenas ao gênero 

masculino, mas se estendeu para a mulher indígena, que foi objeto de comparação ou de 

contraponto, obedecendo a estratégia de exaltar as qualidades da mulher africana, 

colocando-a em posição de superioridade, seja na culinária, nas funções ligadas  ao 

trabalho, seja na educação do menino branco (CGS, p. 164).  

A narrativa construída por Freyre permite que suspeitemos da proposta de 

identidade nacional brasileira, na qual o português atua como protagonista e os negros e 

índios como meros coadjuvantes, uma identidade que traz o europeu (português) como 

o verdadeiro uniformizador, ou contemporizador, na formação da sociedade brasileira. 

Tinham defeitos? Claro, diz o autor, mas a formação social e econômica do Brasil só foi 

possível por conta da sobreposição da cultura adiantada, a do português, sobre as 

culturas mais atrasadas e menos sedentárias dos índios e negros. Foi o português, por 

sua característica plástica e amolecedora, que mediou o encontro de culturas tão 

diversas e as transformou num produto único e homogêneo, o brasileiro. E esse produto 

único e homogêneo estava no mestiço, aliás, era o próprio mestiço, elemento caro na 

argumentação de Freyre. 

 

IV. O outro sepultado 
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Ao longo do século XIX e início do XX, a composição racial do Brasil era 

discutida com pessimismo por uma intelectualidade comprometida com teorias raciais e 

evolucionistas. O mestiço era visto como algo negativo e que levaria a sociedade 

brasileira a se extinguir ou retroceder. Grande parte dos intelectuais do início do século 

passado ainda conservaria essa posição até as décadas de 1930-1940. Em contrapartida 

outra parcela de intelectuais brasileiros passaria a olhar os mestiços sob a ótica de outras 

teorias que permitiram ver a miscigenação como positividade. Dentre eles podemos 

destacar o sociólogo em questão, Gilberto Freyre. No entanto, mesmo tendo uma visão 

positiva sobre o mestiço – visão esta bastante influenciada pelo culturalismo norte-

americano -, não deixou por completo o ranço desse pensamento evolucionista, e 

desenvolveu em CGS algumas destas teorias. 

Num primeiro olhar, a utilização dessas teorias mostrou-se como uma colcha de 

retalho, costurada com agulha e linha diferentes e às vezes contrastantes formulações 

teóricas. Tais contradições e variações encontradas na obra Casa-Grande & Senzala 

permitem levantar questões mais amplas: a partir de quais construtos teóricos foi 

costurada a interpretação freyriana? Como ele articulou a antropologia cultural norte-

americana com teorias evolucionistas e racistas?  

Menções a antropogeografia (Griffith Taylor), à antropologia criminal entre 

outras, permeiam os argumentos de Freyre, em especial quando este caracteriza os 

“tipos raciais” cultural e biologicamente. É possível identificar em CGS, por exemplo, 

as ideias de Ratzel, quando o autor afirma que a incapacidade, o caráter e a 

criminalidade são patológicos e decorrentes do clima tropical, mostrando-se, assim, 

parcialmente adepto à teoria determinista geográfica, cuja tese principal é de “que o 

desenvolvimento cultural de uma nação seria totalmente condicionado pelo meio” 

(SCHWARCZ, 2008: 58). Pode-se dizer, dessa forma, que ele não adotou 

completamente as ideias da antropologia cultural de Franz Boas, visto que nela se 

criticava ferrenhamente as teorias que colocava a raça ou o clima como fatores 

determinantes para evolução humana. Afirmações como esta: “o que se sabe das 

diferenças da estrutura entre crânios de brancos e negros não permite generalizações” 

(CGS, p. 378), mostram que nem todas as teorias evolucionistas ou racistas eram aceitas 

por Freyre. 

No estudo de Freyre pode ser identificado um emaranhado de teorias, o que nos 

fez reafirmar a ideia, tensionada por Schwarcz e Costa (1987), de que os intelectuais 

brasileiros do final do século XIX e início do século XX, não se preocupavam em 
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“recordar o debate original, restituir a lógica primeira dessas teorias, ou o contexto de 

sua produção, mas, antes, adaptar o que 'combinava'” (SCHWARCZ, 2008: 41). Através 

da análise de Casa-Grande & Senzala observa-se que Gilberto Freyre não rompeu 

completamente com as teorias racistas e evolucionistas que pairavam sobre a época, o 

que o coloca ao lado daqueles que postulavam a superioridade do europeu branco 

ariano, seja do ponto de vista cultural, seja do racial. Porém, a mestiçagem não 

implicava na estagnação do “povo brasileiro” em relação aos demais países de 

composição cultural diferente. 

Para Freyre, era nisso que resultava o brasileiro: em mestiços. No entanto, ao 

contrário da população afrodescendente, não houve a construção de uma cultura índia 

ou de um povo índio, ou ainda, como bem mencionou sobre os povos indígenas dos 

países outrora colonizados pelos espanhóis, reuniu seus fragmentos e foram novamente 

“formando um todo não-europeu e original” (CGS, p. 158). O autor entende que já na 

passagem para o império, talvez antes, não havia mais indígenas. Fala muito em mistura 

“racial” desde o início da colonização, o que o leva a não fazer distinções claras entre 

caboclos e indígenas. Afirma, por exemplo, que mesmo nos redutos em que se 

acreditava estarem os “expoentes” mais puros dos indígenas havia presença de 

miscigenação, tanto com o europeu quanto com o africano: 

Por onde se vê que até mesmo onde se supõe conservar-se mais puro o 
sangue ameríndio ou o híbrido de português com o índio chegou o africano: 
ao coração mesmo da Amazônia, à serra do Norte e aos sertões (CGS, p. 
108). 

 

Talvez por isso, existe na escrita de Freyre uma indistinção entre caboclos e 

indígenas. Ora usa o termo caboclo para denominar os mestiços de brancos com índios, 

ora para denominar os próprios índios no momento da chegada dos portugueses. Temos 

aqui dois trechos de momentos distintos da obra, nos quais o autor refere-se ao caboclo 

indiscriminadamente. No primeiro caso refere-se à população mestiça e no segundo aos 

indígenas ainda não assimilados e que nem mesmo haviam entrado em contato com o 

europeu: 

Natural que os escravos descendam elementos dos mais fortes e sadios da 
nossa população.[...] E que da população média, livre mas miserável, 
provenham muitos dos piores elementos; dos mais débeis e incapazes. [...] E 
quando toda essa quase inútil população de caboclos e brancarões, mais 
valiosa como material clínico do que como força econômica, se apresenta no 
estado de miséria física e de inércia produtividade (CGS, p. 97 grifos nossos).  
 
as observações deixadas por visitantes e missionários que surpreenderam a 
vida dos caboclos ainda virgem do contato europeu, autorizam-nos a 
generalização de ter sido a cultura indígena, mesmo a menos rasteira, 
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encontrada na América pelos portugueses – e da qual ainda restam pedaços 
em estado bruto – inferior à a maior parte das áreas de cultura africana (CGS, 
p. 164 grifos nossos). 

 

Há uma intenção de Freyre em negar a existência de qualquer comunidade 

indígena no território nacional brasileiro da primeira metade do século XX, por mais 

que em algumas passagens admita, mesmo que brevemente, a permanência destas. Uma 

postura que pode ter sido influenciada pelo seu lugar de fala, que é o litoral nordestino, 

região onde havia a presença massiva da população negra e a ausência física e simbólica 

dos índios. E quando há menções dessa permanência, toma-se uma postura de 

depreciação destas populações coevas, desclassificando o indígena enquanto ser 

racional, como aquele que não faz distinção entre homem e animal, o que significa dizer 

também que estes povos não poderiam responder por eles mesmos e que portanto 

deveriam ser tutelados pelo Estado, ação bastante difundida pelo indigenismo: 

E ainda hoje [...] “o índio não faz distinção definida entre o homem e o 
animal. Acredita que todos os animais possuam alma, em essência da mesma 
qualidade que a do ser humano” (CGS, p. 167 citando Rafael Karsten). 

 

Mesmo com afirmações depreciativas como esta, vemos em GF a defesa do 

mestiço como elemento positivo para o Brasil e, mais ainda, que nele se encontrava o  

produto brasileiro autêntico. No entanto, apesar de todo esforço do autor em mostrar 

que não há negatividade na miscigenação da raça, ao analisar a nutrição da população 

colonial e coloca-la como fator influenciável para o caráter do indivíduo, afirma que o 

mestiço por ter uma alimentação precária tendia a ser mais preguiçoso, improdutivo, de 

inferioridade física e intelectual. Segundo Freyre, a “raça” mestiça compunha os inúteis 

da sociedade colonial brasileira, e nesta estavam classificados todos aqueles que não 

eram grandes latifundiários e nem eram escravos. Como já assinalamos algumas vezes 

aqui, havia sim uma influência das correntes teóricas racistas e evolucionistas europeias 

entre os intelectuais brasileiros do século XIX e início do século XX. No entanto foram 

selecionadas das teorias apenas postulados e premissas que melhor podiam ser 

adaptadas à realidade brasileira daquela época; e, afirmações como essa nos levam a 

crer que foram excluídas também da interpretação de Freyre, por exemplo, duas das 

mais importantes suposições propostas por essas teorias: “a natureza inata das 

diferenças raciais e a degeneração dos sangues mestiços” (COSTA, 1987: 375).   

Na composição freyriana ideias boasianas se entrecruzam com ideias 
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deterministas (geográficas e alimentares), evolucionistas (culturais e raciais) – ora 

reafirmando a superioridade do branco, ora afirmando ser o negro superior ao branco 

neste ou naquele aspecto, e, principalmente, ao índio – formulando uma interpretação 

adaptada sobre as questões racial e cultural da sociedade brasileira. Valores paternalistas 

também permeiam a narrativa de Freyre, exalta o homem brancarão como expressão de 

perspicácia e contemporização reduzindo a mulher índia, ou negra, a contribuição 

sexual e doméstica. O homem indígena apenas serviu ao brancarão na obra de 

desbravamento dos sertões, não tendo nenhuma contribuição para a formação da família 

patriarcal brasileira e de caráter sedentário, por estes terem tino apenas para atividades 

nômades. Ao contrário dos homens negros, que foram o expoente do vigor e da robustez 

que auxiliou o brancarão de forma eximia na obra desenvolvimento econômico da 

sociedade colonial brasileira. E, ao final dessa formação, não havia senão mestiços, 

negros escravos ou ex-escravos e brancarões e brancaronas, eliminando dessa forma 

qualquer possibilidade de permanência de comunidades indígenas remanescentes ou 

“puras”, pois até mesmo nestas, como vimos, lá já teriam chegado os negros, dando a 

entender dessa forma que a “pureza” desses índios era questionável. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

a cultura européia se pôs em contato com a indígena, amaciada pelo óleo da 

mediação africana (CGS, p. 115). 

 

Os processos de construção da identidade nacional nas nações modernas 

fundamentaram-se a partir de diversas narrativas.18 Narrativas estas que fazem parte de 

um projeto de sociedade que se quer mais amplo e que, com a identificação da sua 

estrutura, conseguimos perceber qual a identidade que se quer formar, sendo um dos 

seus principais suportes a urdidura de uma história nacional. O projeto freyriano de 

construção de uma identidade nacional se revela, como era de se esperar, na composição 

do enredo. Se atentarmos para as escolhas deste sobre quais aspectos são discutidos de 

cada “raça” do seu tripé originário e quais são deixados de lado ou silenciados, 

percebemos quais elementos históricos e culturais se quis privilegiar e quais foram 

colocados num plano secundário. Ao observar a estrutura da narrativa de Freyre, 

identificamos alguns dos principais elementos constituintes dessas narrativas, que dizem 

muito sobre sua concepção de sociedade: ênfase na tradição e sua continuidade 

enquanto herança, aposta na intemporalidade e na invenção da tradição. Todos eles 

apontam para a ênfase ou busca de uma origem, de um ponto zero na constituição da 

formação da sociedade e nacionalidade brasileira. 

O primeiro deles traz algo que vimos no primeiro capítulo, ou seja, a ênfase na 

tradição e na continuidade da mesma, como forma de herança “nacional”. Nesta 

concepção de nação, uma suposta tradição é exaltada como homogênea e naturalizada, 

isto é, dada “desde sempre”, trazendo à superfície símbolos e imagens previamente 

selecionados e que serão cultuados como aquilo que dá sentido à simples existência do 

sujeito. Ao mesmo tempo, esta narrativa silencia sujeitos e experiências históricas, 

colocando à margem do processo de construção da identidade nacional, evidenciando 

objetivos políticos de negar a estas populações seus lugares de sujeitos históricos para 

assim negar-lhes também direitos que estas possam a vir reivindicar na 

contemporaneidade.  

                                                           
18 Para discussão em torno de identidade nacional, ver HALL (2006). 
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O segundo elemento narrativo remete para a percepção e defesa da imutabilidade 

das características que formam o caráter nacional, para a ideia de intemporalidade da 

tradição e a naturalização da identidade nacional. As três raças formadoras, a influência 

do clima tropical, na forma branda e natural em que se deu a mestiçagem, entre outros, 

são formulações que se encontram em CGS. Não é difícil ver nos textos de Freyre 

trechos que intentam caracterizar o “verdadeiro brasileiro”, o tecer de um autêntico, que 

não está nas grandes metrópoles, mas na tradição, na organização patriarcal do engenho, 

na cultura herdada da mistura ocorrida entre brancos e índios, estes e os negros 

africanos, na tradição litorânea e nortista (hoje nordestina): 

e por toda parte tornou-se quase a mesma a mesa colonial, com 
especializações regionais apenas de frutas e verduras: dando-lhe mais cor ou 
sabor local em certos pontos a maior influencia indígena; em outros, um vivo 
colorido exótico a maior proximidade da África; e em Pernambuco, por ser o 
ponto mais perto da Europa, conservando-se como um equilíbrio entre as três 
influências: a indígena, a africana e a portuguesa (CGS, p. 94). 

 

Como podemos ver Freyre localiza em Pernambuco o mais legitimo ponto de 

origem do brasileiro, pois é neste estado onde se deu a influência equilibrada das três 

raças componentes da identidade nacional brasileira. Pernambuco é para o sociólogo, 

portanto, o laboratório mais fidedigno da cultura brasileira e que por isso deve ser 

estudado enquanto modelo para todo o resto do território brasileiro, já que foi neste 

estado em que se deu a mistura equilibrada das culturas que originou o Brasil. Percebe-

se também a metodologia utilizada pelo autor, que parte do regional (ou específico) para 

o nacional (ou geral) na tentativa de sobrepor uma cultura local às demais. 

O terceiro elemento narrativo que pudemos observar em CGS, diz respeito à 

“invenção” de um conjunto de práticas (ritual e simbólico) as quais ganham destaques 

recorrentes e têm coerência com um passado histórico adequado resultante de uma 

uniformidade da multiplicidade cultural. Temos com Freyre, a partir dessa perspectiva, a 

seleção de práticas e traços culturais dos portugueses, dos povos africanos, 

cuidadosamente identificados e dos povos indígenas, também identificados, porém de 

forma mais geral19, como expressão da tradição nacional justificada, a partir de uma 

narrativa histórica condizente com a “realidade” do início do século XX. A todo 

momento, o autor destaca permanências das culturas formadoras no cotidiano de seus 

contemporâneos: 

Por uma espécie de medo social, como que herdada, o brasileiro, sobretudo 
na infância, quando mais instintivo e menos intelectualizado pela educação 

                                                           
19

 Entre tupis e tapuias, alguns outros são identificados pelo autor como os Jê-Botocudos (CGS, p. 166). 
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europeia, se sente estranhamente próximo da floresta viva, cheia de animais e 
monstros, que conhece pelos nomes indígenas e, em grande parte, através das 
experiências e superstições dos índios (CGS, p. 200). 

 

A referência à presença, no imaginário de sua época, de traços culturais que têm 

sua origem nos tempos coloniais, ou foram herdados de lá, sugere que o sociólogo não 

se atem apenas às rupturas, mas principalmente naquilo que permanece, criando dessa 

forma uma linha de continuidade da cultura desde sua origem, o que não deixa de ser 

uma forma de naturalização dela. O brasileiro, diz Freyre, tem a tendência natural em se 

sentir “estranhamente próximo da floresta viva”, em inventar seu “macobeba”, como 

relata em outro trecho (CGS, p. 201), um bicho que não é qualquer bicho, mas baseado 

nesse “pavor vago” herdado do animismo indígena: “quase toda criança brasileira” 

inventa seu bicho.  

A partir dessa reflexão, e levando em conta que a efetivação de uma identidade 

nacional exige o sentimento de pertencimento dos indivíduos aos quais se refere, temos 

na narrativa de Freyre, a identificação de uma “cultural nacional” que pudesse 

aproximar ao menos parte da população. Essa fase do processo de construção da 

identidade nacional tem por objetivo a unificação das várias identidades culturais, não 

levando em consideração as diferenças classistas, de raça ou gênero. A formulação de 

uma cultura nacional tem por objetivo a uniformização das diferenças numa identidade 

que se pretende única e dada desde sempre. Ela necessita de lealdade, união, 

identificação simbólica que só podem ser alcançados através de uma estrutura de poder 

cultural. Esta se constitui um arcabouço de estratégias que pressupõe a supressão 

forçada da diferença cultural, associação de valores a um dos gêneros e/ou etnia e a 

identificação do indivíduo a partir da negação do outro.  

Seguindo a estrutura de poder cultural citada acima, podemos observar na obra 

três “grupos” de análise no que se refere às populações indígenas. Afora a concepção 

geral do autor sobre estas populações, que formam uma narrativa de contribuição 

circunscrita ou reduzida ao plano cultural, silenciando sobre a participação em aspectos 

ligados à organização social, política e econômica. Primeiro, temos a concepção do 

autor sobre a mulher indígena e seu papel na formação brasileira. Freyre adota uma 

interpretação demasiadamente preconceituosa e patriarcal sobre estas mulheres, assim 

como sobre as negras. Um segundo grupo, os homens indígenas, que são caracterizados 

pelo sociólogo como molengas e inconstantes, além de se mostrarem incapazes para 

certos tipos de trabalho. Os mestiços fazem parte do terceiro grupo da análise presente 
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em CGS. Observamos aqui que apesar de todo esforço do autor em mostrar que não é de 

todo mal a miscibilidade da raça, afirma que o mestiço por ter uma alimentação 

precária, tende a ser mais preguiçoso, improdutivo, de inferioridade física e intelectual, 

às vezes levando até mesmo à criminalidade.  

Outro ponto importante destacado neste estudo foi a inusitada diferenciação feita 

pelo autor entre índios e negros20. Exemplos dessa predileção para com os negros são as 

referências depreciativas feitas a Euclides da Cunha ou Manoel Bomfim, autores 

criticados pelo sociólogo que, a seu ver, exaltavam a cultura indígena ou aos mestiços 

de índios com brancos. De acordo com Freyre, ambos estavam equivocados, pois na sua 

visão é nos elementos de descendência africana que se encontram os mais autênticos 

contributos para a formação do povo brasileiro.  

Ao longo desse estudo tentamos responder, ou ao menos especular, questões 

importantes para resolução da nossa questão maior, qual seja, a representação dos povos 

indígenas construída por Freyre em Casa Grande & Senzala. De que forma os povos 

indígenas são apresentados pelo autor? Por que ressaltou esse e não aquele aspecto das 

sociedades indígenas? Qual o papel do indígena na história do Brasil que Freyre 

propõe? A representação destes povos feitas pelo sociólogo tem algum propósito 

particular? Diz algo sobre a concepção de sociedade brasileira que se quer construir? E 

isso influencia no debate sobre as questões indígenas em pautas no momento de 

publicação da obra? E atualmente, como essa influência se dá? Sabemos que nem todas 

as questões suscitadas foram respondidas, mas esperamos que a maior parte delas tenha 

sido. 

Além de Casa Grande & Senzala, Freyre organizou e lançou mais outras duas 

obras com o mesmo objetivo: Sobrados e Mucambos (1936), na qual analisa a 

sociedade brasileira durante o Império,  e Ordem e Progresso (1959), onde analisa a 

mesma sociedade só que no período inicial da República. Dentre estas três obras, Casa-

Grande foi analisada aqui, pois além de ser a mais criticada do autor, se mostra muito 

atual quando refletimos sobre a representação que ainda se tem do índio no tempo 

presente. Seja no chamado “senso comum”, seja nos livro didáticos, nas escolas e até 

mesmo nas universidades e outros meios intelectuais – comungada tanto por estudantes 

quanto por professores. A ideia do índio como preguiçoso, o “molenga”, o selvagem, 

incivilizado, como aquele que parou no tempo ou foi assimilado pela sociedade, ainda 

                                                           
20 Questão também observada por Tuna (2003). 
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está muito presente no pensamento brasileiro e, infelizmente, ainda muito divulgado em 

nossas escolas. Casa-Grande & Senzala é, portanto, mais atual do que se imagina e 

“solicita” ou aguarda mais visitas à mesma. 
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