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“Essa é uma tentativa de um
brasileiroparaconheceroBra-
sildemeadosdo 19, emsuavida
quantopossível íntima.”Édes-
sa maneira tímida que o jovem
Gilberto Freyre, “um universi-
tário de adolescência” – como
ele mesmo se caracterizava à
época – definia seu primeiro
trabalho. Escrito em língua in-
glesa sob a forma de um mes-
trado, defendido na Columbia
Universitynoanode1922, o en-
saiopretendia introduziroses-
trangeiros nessa história “se-
creta” do Brasil: nos segredos
das alcovas e das cozinhas, nas
relações entre iaiás e muca-
mas, entre mucamas e ioiozi-
nhos. O objetivo era entrar, de
soslaio, em casa alheia: nesse
grandemundo patriarcal.
EsseFreyredebutanteanda-

va influenciado pela New His-
tory, que aprendera com os
mestres americanos. Próxima
à renovação que ocorria na
França com a escola do Anna-
les, também nessa versão an-
glo-americana o desafio era
abrirmão dos grandes eventos
e personagens, e chegar perto
do cotidiano e da vida miúda.
Freyre faria bom uso dos ensi-
namentos do antropólogo
Franz Boas e escreveria essa
verdadeira etnografia de tem-
pospassados;tãoromânticaco-
mo melancólica. Aí está um
mundoquenãoexistiriamais, e
cujas fontesseriamfartamente
retiradas de entrevistas orais
comparentespróximosourefe-
rências caseiras. Relato perso-
nalíssimo,Vida Social no Brasil
éaexpressãodoneto,oudobis-
neto, que volta à casa cheio de
saudades. Esse é o universo de
Freyre, repaginado nessa obra
que procura resguardar um
mundoque jápassou,queresis-
teapenasnamemória, equese-
ria – por definição – diferente
daquele que o autor conheceu
nos Estados Unidos.
Na obra também madruga

uma série de temas que fariam
a fama de Freyre, já de volta ao
Brasil nos anos 1930: o patriar-
calismo, a sexualidade, amesti-
çagem, o cristianismo e os ri-
tuaisreligiosos, o iberismo.O li-
vro é assim quase um rascunho
deassuntos e recortes frequen-
tesnasobras futuras, emaisco-
nhecidas, do antropólogo, co-
mo Casa-Grande & Senzala, So-
brados e Mucambos, Nordeste,O
Negro nos Anúncios de Jornais
ouOrdem e Progresso.
O livro seria publicado em

português apenas em 1963, e a
partirdeentãooautorpassaria
a realizar o exercício que mais
apreciava: aumentar seu pró-
prio texto, ou introduzir novas
apresentações que buscavam
darcontadascríticas,ouatésu-
perá-las.Aobrasobrevivehoje,
pois,comoumgrandedocumen-
to:antesumtestemunhodosar-
gumentos de Freyre, do que da
época que procurou retratar.
Maisainda: apresentao frescor
dos momentos iniciais quando
de hábito expomos ideias sem
tantastravasourequintesretó-

ricos. E a leitura de Vida Social
traz muitos inesperados. Aqui
está a vida “íntima” local, ex-
pressapela descriçãodo vestir,
comer,descansarouamar.Não
por acaso o livro seria recebido
como pura pornografia, o que
explica também a demora de
quase 40 anos para a sua publi-
cação. Além do mais, Freyre
promoveu, já com esse primei-
ro trabalho,umaverdadeirare-
volução no uso de documentos.
Longedo imperialismodas fon-
tes oficiais impressas, o antro-
pólogoexploravaagoraa litera-
tura dos viajantes, litogravu-
ras, jazigos, moedas, cardápios
ou anúncios de jornais.

Mas essa obra será sempre
lembrada por sua tese central,
tão destacada como criticada.
Nesse livro de entrada nomun-
do literário, Freyre experimen-
ta de forma radical suas inter-
pretações sobre amestiçagem.
Segundo ele, a mestiçagem era
traço fundamental da forma-
ção histórica brasileira; carac-
terísticaherdadadosportugue-
ses. Além do mais, representa-
ria elementodefinidor danossa
nacionalidade, refeita pela at-
mosfera idílica do cotidiano es-
cravo. Freyre chega até a com-
parar, sempredemaneiraposi-
tiva, o tratamento dado aos es-
cravos no Brasil, com as condi-

çõesvivenciadaspelostrabalha-
dores ingleses nomesmoperío-
do, ou as dos escravos das mi-
nas naAmérica espanhola.
É certo que ao reescrever o

textoparasuapublicaçãoemin-
glês e português, Freyre relati-
vizou as teses da benignidade
da escravidão brasileira. Mas o
partidoestátodolá:osescravos
surgembemalimentadose“cui-
dadospelossenhores”,eoautor
afirma, sem medo de errar,
“que eles jamais se esfalfavam
nos trabalhos”. Diz mais: que a
culpa seria dos abolicionistas,
como Joaquim Nabuco ou Rui
Barbosa, que “persuadiram o
brasileiro médio a acreditar

que a escravidão teria sido por
aqui cruel”. Nosso jovem intér-
prete defende o oposto: “O es-
cravo brasileiro levava vida de
quase anjo, se o compararmos
com a sorte dos operários do
continenteeuropeu.”Pautando-
se emrelatosde viajantes, o an-
tropólogodescreveumambien-
te quase edênico, comos escra-
vos suspendendo o trabalho lo-
go ao ouvir o apito amigo do en-
genho; tomando uma boa refei-
ção ao dormir; ou recebendo a
bênção: “BênçãoNhonhô! Bên-
ção Nhanhã.” Tudo como num
bom conto, senão de fadas ao
menos de ninar.
Seesseéoretratodeumcer-

toBrasildo19, ésobretudouma
imagemcerteiradomundoque
Freyre conheceu ou gostaria
de ter encontrado quando em
1923 retornou ao Brasil. Relato
melancólico de meninice re-
cém-acabada, o livro guarda a
mesma oralidade do colega Jo-
séLins doRego, e lembra as te-
ses que desenvolveria tempos
depois. Onze anos mais tarde,
em Casa-Grande & Senzala, a
mesmagenialidadedoautores-
tariadevolta:acoragemdecon-
tar umahistória sexual doBra-
sil, o usode fontes inesperadas,

a verificação do mandonismo
católico e patriarcal e a desco-
berta da (boa e velha) mestiça-
gem. Mas na obra de 1933 tudo
estaria devidamente balancea-
do. Não há mais elogio exclusi-
vo a uma relação pacífica, mas
o desvendar de uma realidade
ambivalente feita do equilíbrio
tenso entre mundos diferentes
equeexperimentavamumaso-
ciabilidade comum.
ComFreyre o Brasil se reco-

nheceunamestiçageme fezde-
laumexperimentoparaomun-
do. Distantes dos modelos do
darwinismo social, que conde-
navamamistura e a considera-
vamumaevidênciadenossofra-
cassocomonação,comopensa-
dorpernambucanoaprendería-
mosa fazerdo cruzamento– de
raças,costumesecrenças–nos-
samaisperfeitatradução;apos-
sibilidade de vislumbrar um
mundodistantedaguerraedos
ódios de raça.
Mas tal é a versão adulta de

Freyre. Essa que o leitor tem
emmãosnabelareediçãodeVi-
daSocialnoBrasiltrazumretra-
to três por quatro de nosso au-
tor. É ele próprio que se encon-
tra lá descrito: ele e sua família;
eleeseumundopatriarcal; elee
sua imaginação que o fez pen-
sar, como o colega pintor Cíce-
roDias, queomundocomeçava
e terminava mesmo em Per-
nambuco. E por que não?
Aí está uma obra de não fic-

çãoquepode edeve ser lida co-
mo deliciosa ficção; autobio-
grafiaaté.Numagenuínaenão
intencional mistura de gêne-
ros,Freyre leva, comosempre,
seu leitor para onde quer e co-
mo quer. Nada como recorrer
à definição do amigo DarcyRi-
beiro, que certa vez ironizou o
traço autoelogioso do mestre:
“Ele gostava terrivelmente de
si mesmo.” ●
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Textos: Francisco Quinteiro Pires

●● Até em um mundo secu-
lar e racional é possível em-
preender o encontro com a
intensidadedoabsoluto.Es-
saéamensagemdoargenti-
no Leopoldo Lugones nos li-
vrosAsForçasEstranhas, de
1906, traduzido por André
de Oliveira Lima, e Contos
Fatais, de 1924, traduzido
por Maria Paula Gurgel Ri-
beiro. Ambos são ligados à
ficção de tramas que con-
templamo fantástico. Jorge
Luis Borges disse que mui-
tasdaspáginasdeAsForças
Estranhas “se contam entre
as mais perfeitas das litera-
turas em língua hispânica”.
Representa-se um momen-
toemqueconviviamasciên-
cias positivas e o esoteris-
mo. Contos Fatais é o retor-
no de Lugones (1876-1938)
ao fantástico, agora restrito
amistérios orientais.

●●Nahistóriadahumanida-
de, o alimento bruto, ao ser
transformado em comida,
tornou-seumprodutocultu-
ral. A cozinha constitui-se,
assim,emumdosfundamen-
tos da civilização. Comida
Como Cultura, de Massimo
Montanari – da Universida-
de de Bolonha e coautor,
comJeanLouisFlandrin,de
História da Alimentação –,
apresenta o ato depreparar
alimentos com amesma im-
portância de um ritual ca-
pazdeexprimircrençaseva-
lores. O livro, traduzido por
Letícia Martins de Andra-
de, mostra que, ao fazer um
espaguete commolho de to-
mate, por exemplo, um indi-
víduo promove o encontro
entre a Sicília árabe da Ida-
deMédiaeumprodutoame-
ricano difundido na Europa
pelos espanhóis.

●● Baianidade é uma refe-
rência a um modo de agir,
seresentirdefinidocomoti-
picamentebaianoeregistra-
do em relatos de viajantes,
obrasdearte,materialdivul-
gado pela mídia e criações
da indústria do entreteni-
mento. Neste volume, a jor-
nalistabaianaAgnesMaria-
no usa letras de canções pa-
ra entender e interpretar a
baianidade.Aocitarcompo-
sições comoNaBaixa doSa-
pateiro(AryBarroso)eSam-
ba da Minha Terra (Dorival
Caymmi), Agnes aborda as
atitudes ambíguas do modo
deserbaiano:adefesasimul-
tânea da tradição e do pra-
zer, a tensão entre obediên-
ciae transgressão.Abaiani-
dade,mostraaautora,serve
para usos políticos que des-
pertamreaçõesdiversasem
críticos e defensores.

DIVULGAÇÃO

BASEANDO-SENOS
VIAJANTES, DESCREVE
UMAMBIENTE
QUASE EDÊNICO

●●OCulto doAmador é uma
obra que gerou polêmica
quandofoipublicadanosEs-
tados Unidos e na Inglater-
ra. Andrew Keen debate,
neste livro traduzido por
MariaLuizaX.deA.Borges,
comoosblogs, oMySpace, o
YouTube e a pirataria digi-
talestãodestruindoaecono-
mia, a cultura e os valores
ocidentais. A rede mundial
de computadores seria a ce-
lebração do amadorismo. A
qualquerumédadoodireito
de criar um blog, postar um
vídeo no YouTube ou alte-
rar informações naWikipe-
dia. Esse anonimato coloca-
ria em dúvida o conteúdo
criado e veiculado na web.
AndrewKeenéempreende-
dornoVale doSilício e cola-
bora com os periódicos Los
Angeles Times, Wall Street
Journal eGuardian.

●●Naprimeirametadedosé-
culo 20, àmargemdo teatro
comercial,sapateiros,alfaia-
tes,vidreiroseoutrostraba-
lhadoresbraçais simpáticos
ao anarquismo escreveram
peças a serem representa-
dasporoperários.Estevolu-
me, organizado por Maria
TherezaVargas, crítica tea-
tral formada pela Escola de
ArteDramáticadaUSP,reú-
ne O Semeador, de Avelino
Fóscolo,ABandeiraProletá-
ria, de Marino Spagnolo, e
UmaMulherDiferente,dePe-
dro Catallo. A primeira fala
de uma fazenda em que to-
dosdividemtarefasebenefí-
cios. A segunda apresenta
operários que lutam contra
a exploração dos patrões.A
terceira antecipa-se ao fe-
minismo, tratando de ques-
tões como a emancipação
sexual damulher.

●● Historiador na Universi-
dade de Londres e membro
da British Psychoanalytical
Society,DanielPick faz cru-
zarememseu livrodoisper-
sonagens poderosos – o ge-
neral Giuseppe Garibaldi
(1807-1882)eRoma,conheci-
da como a cidade eterna.
EmRoma ouMorte, traduzi-
do por Renato Aguiar, Pick
relaciona a história da capi-
tal italiana com várias fases
davidadeGaribaldi.Propõe
uma leitura psicanalítica
das ações do general e con-
templaasobsessõesqueoas-
saltarampertodamorte.Pi-
ck sustenta a tese de que,
por trásda vontadedeGari-
baldi de erradicar amalária
e desviar o curso do Rio Ti-
bre, que provocava enchen-
tes em Roma, está uma tra-
gédia pessoal: a morte de
suamulher, Anita.

D4 CULTURA DOMINGO, 5 DE ABRIL DE 2009
O ESTADO DE S.PAULO


