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RESUMO 

 

O objetivo dessa pesquisa é reconstruir um conjunto de aspectos do processo de negoci-

ação de interesses entre dois projetos políticos consolidados nos anos 30: o projeto regi-

onalista-tradicionalista de Gilberto Freyre e o projeto centralista-modernizador de Getú-

lio Vargas. Deve-se considerar diferencialmente os projetos políticos em questão para se 

compreender a dinâmica do objeto especificamente dessa pesquisa, sendo o primeiro um 

projeto ou pensamento pertencente ao movimento intelectual do regionalismo composto 

desde os anos 20 no Nordeste, ao passo que o segundo é um projeto pertencente ao mo-

vimento intelectual do positivismo introduzido no Brasil pelo castilhismo gaúcho no fim 

do século 19. A diferenciação permite compreender que as características centrais cons-

titutivas dos projetos políticos tornaram-se um componente fundamental do processo de 

negociação dos interesses resultantes dos problemas surgidos logo depois da Revolução 

de 1930, como instrumento de conciliação de interesses materiais e imateriais que, à pri-

meira vista, poderiam ser tratados tão-somente como divergentes ou conflitantes. A aná-

lise centra-se, em primeiro lugar, nos dados intelectuais do movimento regionalista du-

rante os anos 20, vale dizer, busca-se introduzir o debate acerca da dissociação, realiza-

da por esforços de Gilberto Freyre ao assumir a liderança do movimento intelectual, en-

tre o regionalismo e o estadualismo no contexto de crise do pacto oligárquico. Foi nesse 

contexto, a crise da República Velha, que ele começou o projeto de repensar o conceito 

de região mediante a produção de ideias sociológicas, modernizando-o. Logo em segui-

da a análise centra-se nos dados empíricos acerca do processo de negociação de interes-

ses que permitiu a celebração do pacto político em 37, abordados durante o período pos-

terior ao exílio de 1930, isto é, inicialmente a partir de 1933 com a publicação de Casa-

grande & senzala e, fundamentalmente, após 1937 com a deflagração do golpe que ori-

ginou o Estado Novo, o regime político que permitia a apropriação das principais ideias 

que estavam na base do conceito de região desenvolvido pelo projeto regionalista. Veri-

ficou-se que na Era Vargas houve intensas disputas de poder que eram o substrato social 

da produção do pensamento de Gilberto Freyre e que ele buscou intervir nessas disputas 

com o interesse de orientar a mudança social causada pela modernização autoritária, ex-

plicando sociologicamente a mudança no Brasil como processo dependente dos valores 

culturais da tradição e suscetível da construção da modernidade pelo Estado Novo. 

 

Palavras-chave: Projeto regionalista-tradicionalista; Projeto centralista-modernizador; 

Negociação política; Construção e desenvolvimento nacional; Disparidades regionais 
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ABSTRACT 

 

This research aims at reconstructing some aspects of the process of negotiation between 

two political projects that were consolidated in the 1930’s: Gilberto Freyre’s regionalist-

traditionalist project and Getúlio Vargas’s centralist-modernizer project. It is important 

to consider differently each project in question so that be able to understand the dynam-

ics of the object specifically of this research, being the first a project or a thought be-

longing to the intellectual movement of regionalism composed in the 20’s in Northeast, 

and the second being a project belonging to the intellectual movement of positivism that 

was introduced in Brazil by the castilhismo gaúcho in the last quarter of the 19
th

 centu-

ry. This differentiation permits to comprehend that the main characteristics constitutive 

of each political project turned into a fundamental component of the process of negotia-

tion of interests resulting from problems aroused just after the Revolution of 1930, as an 

instrument of conciliation of material and immaterial interests that, at first sight, could 

be treated merely as divergent or conflicting. The analysis is focused, firstly, on the in-

tellectual data produced by regionalism during the 20’s, that is to say, it is intended to 

introduce the debate around the dissociation, done by Gilberto Freyre’s efforts at assum-

ing the leadership of the intellectual movement, between regionalism and “estadualism” 

in the context of the crisis of the oligarchic pact. It was in this context, the Old Republic 

crisis, that he started the effort of rethinking the concept of region through the produc-

tion of his sociological ideas, and modernizing it. Soon after the analysis focuses on the 

empiric data concerning the negotiation of interests that permitted the celebration of the 

political pact in 1937, approached during the period posterior of the exile of 1930, that 

is, initially from 1933 with The masters and the slaves publication and, fundamentally, 

from 1937 with the deflagration of the coup that originated the New State, political re-

gime that permitted the appropriation of the main ideas which were into the basis of the 

concept of region developed by the regionalist project. It was verified that during the 

Vargas Era there were intense power disputes which were the social substratum of pro-

duction of Gilberto Freyre’s thought and that he aimed at intervening in these disputes 

with the interest of orienting the social change caused by the authoritarian moderniza-

tion, explaining sociologically change in Brazil as process dependent on cultural values 

of tradition and susceptible of construction of modernity by the New State. 

 

Keywords: Regionalist-traditionalist project; Centralist-modernizer project; Political 

negotiation; National construction and development; Regional disparities 
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Introdução 

 

Essa pesquisa dedica-se a compreensão dos efeitos político-institucionais resul-

tantes do processo de negociação de interesses entre dois projetos políticos distintos po-

rém complementares: o projeto regionalista de G. Freyre e o projeto centralista de Getú-

lio Vargas. O objeto privilegiado de análise é, portanto, o processo histórico e os efeitos 

empíricos dele resultantes. Esse processo ocorreu no curso dos anos 30 e 40, logo após a 

publicação da primeira obra constitutiva do projeto regionalista, singular no conjunto do 

pensamento de seu autor: Casa-grande & senzala, em 1933. O processo permaneceu a-

tivo nos diferentes contextos que marcaram a ascensão de Vargas e do projeto centralis-

ta ao poder, em 1936 com a publicação de Sobrados e mucambos, em 1937 com a publi-

cação de Nordeste e em 1941 com a publicação de Região e tradição. Trata-se do curso 

da constituição do projeto regionalista que, para realizar os interesses manifestos implí-

cita ou explicitamente no léxico dos textos produzidos por seu líder intelectual, deveria 

dialogar e estabelecer relações de proximidade, estas entendidas no plano de análise co-

mo puramente políticas e objetivas, com os novos “donos do poder”, a elite dirigente do 

poder central cuja estrutura de governo estava, no contexto posterior ao golpe de Estado 

de 1937, em processo de reconstrução e ainda comportava diferentes porosidades (entre 

demandas e problemas) que foram gradualmente equacionadas pelo ente da União. 

A principal dessas porosidades, para o aspecto que importa a essa pesquisa, era 

as divergências e problemas do modo de pensar o fenômeno da diversidade regional que 

influía na forma de governo da sociedade desde a invenção da nação no século 19, com 

cada governo, diante das dificuldades de se adaptar às implicações originadas pelo fenô-

meno, entendendo-o de modos distintos, ora positivando-o como regra para a separação 

de poderes entre os estados da federação, como no caso da “Política dos Governadores” 

estabelecida por Campo Sales para funcionar como pacto político oligárquico, ora ne-

gando-o como causa da desordem do sistema político formado pelos procedimentos do 

pacto oligárquico, que estavam em crise, como no caso da interpretação jurídico-política 

de Alberto Torres e Oliveira Vianna produzida no contexto de crise da República Velha. 

Em 1930, o entendimento das características do fenômeno continuava poroso e 

bastante problemático do ponto de vista de sua conciliação com a forma política da Re-

pública, em que não havia consenso efetivo acerca de sob qual o método de administra-

ção o governo da sociedade deveria ser gerido, se federativo e liberal ou centralizador e 

forte. Todavia, nos anos 20 emerge o primeiro registro de que havia em Pernambuco um 
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movimento intelectual algo desconhecido que definiu como objetivo repensar o fenôme-

no da diversidade regional a partir da perspectiva mais moderna do que as anteriormente 

introduzidas no Brasil, isto é, pela perspectiva do conhecimento em ciências sociais. Es-

se movimento intelectual era o “novo” regionalismo e seu objetivo desde os anos 20 era 

a busca pela inflexão ou mudança do entendimento da função primordial da regionalida-

de para a elaboração da nacionalidade, sobretudo do ponto de vista político e cultural. A 

rigor, dessa diretriz do movimento regionalista decorreu o conflito de interpretações so-

bre as propriedades do regionalismo com o estilo de pensamento dominante nos anos 20 

defendido pela escola jurídica fluminense, cujo maior expoente era Oliveira Vianna. No 

contexto da crise do pacto oligárquico houve, assim, o início da disputa entre diferentes 

interpretações sobre o regionalismo. Enquanto Oliveira Vianna afirmava que o regiona-

lismo orientava o modelo político fundador do estadualismo, G. Freyre apresentava uma 

significação correspondente à semântica sociológica do conceito de região, como crité-

rio novo sob o qual a construção do Estado nacional moderno deveria ser conduzida. 

Quando, em 1933, G. Freyre publicou Casa-grande & senzala – que era o livro 

definitivamente iniciador do projeto regionalista, a despeito da produção intelectual dos 

anos 20 – o entendimento do fenômeno regional ainda apresentava porosidades e muitos 

problemas, identificáveis, por exemplo, pelo texto da Constituição de 1934. Com o livro 

ele esperava constituir as bases para a compreensão mais precisa, tanto moderna quanto 

cientificamente, das características do fenômeno que permanecia sem interpretação ade-

quada em todo o campo intelectual brasileiro. Nota-se que esse objetivo foi seguido nas 

outras produções do sociólogo, inseridas e inspiradas no curso do processo revolucioná-

rio dos anos 30. Desse ponto de vista, pode-se “ler” G. Freyre como sociólogo cujo pen-

samento também era revolucionário, posto que conseguiu introduzir no debate político e 

social decorrente da revolução a reinterpretação do conceito de região produzida e apre-

sentada pelo método da semântica das ideias sociológicas acerca do novo acordo entre o 

Estado e a Sociedade, explicitando a modernidade revolucionária de seu pensamento. 

Esse pensamento – o ideário do projeto regionalista –, apesar de diferir do pen-

samento de Vargas e, nesse registro, do pensamento dos intelectuais estadonovistas em 

certos aspectos, como o autoritarismo e a ordem capitalista, também guardava pontos de 

contato consideráveis com o varguismo, logo ora revolucionários ora conservadores, so-

bre o peso da tradição nas reformas viabilizadas pela ascensão do varguismo ao poder e 

que visavam a reconstruir a sociedade mas conservando-lhe determinados valores cultu-

rais. O ponto de contato de base era o interesse na conservação do patriarcalismo nas re-

lações sociais rurais e, por extensão, de alguns valores da tradição patriarcal nas cidades 
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em desenvolvimento como forma de equilibrar ou neutralizar os excessos causados pela 

modernização autoritária. Essa é uma evidência da negociação de interesses que foi pro-

cessada sob a égide da conciliação ou do equilíbrio entre blocos de poder. Mais ainda, o 

ideário do projeto regionalista, ao ser usado politicamente, fecundou a política social do 

Estado Novo formalizada na produção legislativa, como se poderá entender pelo desen-

volvimento da pesquisa que aborda a legislação como dados evidentes do pacto político. 

A porosidade do conceito de região tornou-se, entre 1933 e 1945, o eixo central 

em torno do qual G. Freyre e a elite dirigente do poder central agiram em busca de solu-

ções que se apresentavam como pertinentes, na conjuntura, aos problemas sociais que o 

conceito revelava, negociadas dentro do recente âmbito estatal entre grupos dominantes. 

Com a pesquisa, deseja-se sim contribuir para o entendimento de aspectos importantes e 

até então pouco conhecidos sobre o processo de negociação política que conduziu toda a 

relação entre o regionalismo e o centralismo na conjuntura do Estado Novo, regime po-

lítico que permitia a introdução de parte considerável do pensamento freyriano em inici-

ativas que dependiam da interpretação moderna que G. Freyre proporcionou na sua pro-

dução intelectual, não apenas nos livros-base, mas igualmente nos artigos publicados na 

grande imprensa do Rio de Janeiro e Recife, publicados regularmente entre 1937 e 1945 

e lidos e debatidos com grande interesse pela nova elite dirigente do regime autoritário. 

O processo caracterizou-se pela ambiguidade representada pela dominância das 

teses centralizadoras que estabeleceram novos ideais de modernidade como a estrutura-

ção do governo da sociedade com base no poder regulatório da União. Essa ambiguida-

de se manifesta desde as primeiras formulações do movimento regionalista como o con-

traponto ao modernismo dos anos 20. À primeira vista, essa característica poderia ocul-

tar a percepção mais clara da celebração de acordos de largo alcance social entre G. Fre-

yre e o Estado Novo, como se a centralização fosse um processo jurídico-político que a-

nulava qualquer proposta de regionalização. Ocorre que esse é um equívoco que se bus-

cará desconstruir no desenvolvimento da pesquisa. Ao contrário da busca cega por con-

flitos e distanciamentos entre os dois projetos políticos, visa-se a identificar os procedi-

mentos e as vias de acesso que conduziram à negociação viabilizadora da celebração do 

pacto político entre tradição e modernidade nos anos 1930, e com a contemporização do 

problema das disparidades regionais do Brasil no centro dos interesses políticos. Afinal, 

a sociedade brasileira expressa combinações entre aspectos da tradição e da modernida-

de, e esse fato tem suas razões. A ambiguidade característica da relação política entre G. 

Freyre e o Estado Novo, entre múltiplos contatos e atritos, expressa, pois, o conjunto de 

ambiguidades e contradições que permeiam os fundamentos do Brasil moderno. 



17 
 

O estudo do objeto de pesquisa parte de dois princípios básicos:  

 

1) A ciência histórica, para existir, exige rigor no uso do método da objetivida-

de científica. O uso do método objetivo tem como pressuposto a regra de que não se po-

de nem subestimar nem superestimar a importância do objeto de pesquisa – no caso des-

se estudo, o pacto celebrado entre intelectuais e aparelho de Estado nos anos 1930 – mas 

produzir a explicação mais plausível possível pela perspectiva interdisciplinar da Histó-

ria Social ligada à História dos Conceitos, e perscrutar o objeto de pesquisa na condição 

de coisa e dentro de seu valor correto, com o recurso da exegese crítica das fontes docu-

mentais mediante o método alternado entre a diacronia e a sincronia aplicado na seleção 

de aspectos considerados pertinentes ao escopo analítico, quais sejam, as bases do estilo 

de pensamento na sua complexidade, na sua racionalidade, na sua intencionalidade po-

lítico-ideológica em relação à conformação da ordem social no Brasil contemporâneo.
1
 

 

2) Essa pesquisa situa-se na oposição da abordagem intelectualista e internalis-

ta e recorre às categorias elementares da Sociologia para concluir acerca do objeto deli-

mitado, a saber: “intelligentsia”, “ideias sociológicas”, “uso político das ideias”, “nego-

ciação de interesses” e “contemporização”. A regulação da metodologia assim constituí-

da justifica-se ao se perceber que G. Freyre era sociólogo pertencente à matriz funciona-

lista e em cujo pensamento desenvolve um projeto político fundamentalmente por meio 

do conhecimento das Ciências Sociais aplicado ao caso concreto do sentido do Brasil. A 

substância do projeto regionalista reside na prescrição das formas modernas de interme-

diação e estreitamento do acordo entre o Estado e a Sociedade, sendo que disso pode-se 

identificar a especificidade do tempo histórico dentro do qual o projeto foi originalmen-

te gestado: o processo revolucionário de 1930 seguido pela implantação da ditadura que 

acelerou a transformação da sociedade pelos influxos da modernização que estavam em 

curso desde meados do século 19, embora cada qual tendo temporalidades diferentes.  

                                                             
1
 BLOCH, Marc. Apologia da história, ou o ofício de historiador. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. O proble-

ma da objetividade do conhecimento histórico merece consideração precisa. Deve-se considerar que, para 

efeito desse estudo, orienta-se a aplicação do método de acordo com o paradigma weberiano de pesquisa 

científica, segundo o qual há leis gerais que condicionam o significado da ação social para os indivíduos, 

mas que não são iguais às regularidades da razão científica restrita à nomologia da comprovação empíri-

ca, como é o caso das ciências exatas e da natureza. O recurso do tipo ideal (a interpretação da ação ra-

cional em relação aos fins) garante a objetividade do método de análise porque permite explicar os fenô-

menos mediante o estabelecimento de sequências causais, o que atesta a cientificidade ou a racionalidade 

do conhecimento produzido pela pesquisa. Mais ainda, o método do tipo ideal inclui o reconhecimento de 

que todo estudo objetivo implica a particularização ou redução da realidade empírica, e isso implica con-

siderar que, estendendo o raciocínio a Koselleck, “as fontes tem poder de veto”. No caso da pesquisa his-

tórica essa regra se aplica basicamente à fase documental como prova/testemunho: deve-se problematizar 

o documento. Portanto, a objetividade desta análise deriva da lógica do método compreensivo aplicado às 

fontes em recusa da abordagem subjetivista que privilegia a retórica e a alegoria do discurso narrativo. 
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É, portanto, inadequada a essa metodologia a discussão sobre a estrutura narra-

tiva dos textos freyrianos, tais como as técnicas formais empregadas na exposição, a sua 

coerência ou incoerência interna e a influência das matrizes que conformaram suas pers-

pectivas teóricas. Apenas à primeira vista é que esse procedimento pareceria inteiramen-

te negligente e contraproducente em se tratando da natureza discursiva do objeto delimi-

tado, o projeto de poder que emanou do campo sociológico. No entanto, o objetivo com 

esse procedimento é afastar a tradição da História Intelectual que, de modo geral, desde 

o momento de sua refundação por Arthur Lovejoy em 1936 por meio do The great cha-

in of being, insiste com a desconsideração retórica e inadequada a essa pesquisa do vín-

culo de dependência entre a produção das ideias e das ideologias e a dimensão mundana 

da existência coletiva no tempo e no espaço, ou seja, o mundo dos interesses dos agen-

tes coletivos. Transportada gradativamente para a historiografia brasileira, essa tradição 

têm conseguido se tornar dominante ao proceder com a valorização do quadro filosófico 

(seja epistemológico ou ontológico) interno ao pensamento em detrimento de seu exame 

sob o ponto de vista das ideologias que se liguem às classes sociais, prescindindo da in-

quirição acerca dos possíveis acordos estabelecidos com os atores do poder político in-

teressados na conformação da uma ordem pública em escala nacional e internacional. 

O caso em questão, isto é, a redefinição do regionalismo por G. Freyre apresen-

tando-o como “novo”, é sintomático da relação complexa existente entre a racionalidade 

e a função das ideias no interior do processo social. O ano de 1933 pode ser lido como o 

marco da mudança conceitual de estadualismo para interdependência, ou o início efetivo 

da redefinição do regionalismo como projeto político, posto que Casa-grande & senzala 

é o texto que apresentou o novo conceito de região de forma compatível com a situação 

do presente, vale dizer, um conceito cuja significação social, como ideário, era compatí-

vel com a situação revolucionária dos anos 30. A mudança foi realizada no léxico desse 

texto com a redefinição da semântica do conceito e foi continuada, com maior ou menor 

intensidade/regularidade, nos textos que se seguiram ao primeiro, em 1936 com Sobra-

dos e mucambos, 1937 com Nordeste, até 1941 em que a mudança conceitual tornou-se 

ainda mais acessível para a comunidade de leitores, com as ideias de Região e tradição. 

Com efeito, o pensamento de G. Freyre emergiu nos anos 30 com o objetivo de apresen-

tar projeto novo, o projeto do regionalismo, como válido para o presente no sentido de o 

movimento intelectual abrir-se para negociações políticas que até então, 1933, não havi-

am sido realizadas com a elite dirigente, referentes aos problemas do presente ligados ao 

fenômeno ou questão regional. E pode-se perceber, por conseguinte, que a instrumenta-

ção do negócio era a escrita da história da sociedade patriarcal dos séculos 16, 17 e 18. 
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Segundo Koselleck, “toda história revela que o seu ponto de partida, seus gran-

des momentos, suas peripécias, suas crises e o seu fim são inteligíveis também para os 

atores participantes”.
2
 No caso da revolução brasileira, essa regra indica que os contem-

porâneos, ao interpretarem os acontecimentos, produziram um entendimento sobre suas 

causas e seus efeitos que é distinto do entendimento dos historiadores atuais. Mas o que 

importa saber é que a revolução deixou marcas na interpretação da formação nacional o-

perada por G. Freyre, que participou do evento na condição de exilado político de 1930. 

Assim, a exigência metodológica mínima para que se consiga compreender o sentido es-

pecífico das marcas do evento revolucionário no projeto regionalista é situá-las no qua-

dro da perspectiva histórica em que os acontecimentos e interpretações se interpenetram 

reciprocamente, e em seguida examiná-las na perspectiva sincrônica por meio da qual se 

poderá explicar a implicação claramente política, com características de projeto político 

consolidado, do conceito com que o sociólogo passou a atuar no campo intelectual e no 

campo político, com base na série documental que se considera sintomática da sua atua-

ção: Casa-grande & senzala, Sobrados e mucambos, Nordeste e Região e tradição.
3
 

A pesquisa situa-se numa área que se pode chamar de História Social das Idei-

as. No esforço de interpretação histórica das ideias sociológicas de G. Freyre explora-se 

dois níveis de leitura ou análise: a leitura dialógica, que exige a compreensão das possi-

bilidades semânticas da cada autor dentro do debate intelectual compartilhado por redes, 

donde se “lê” as obras “por dentro”, em termos de sua estrutura lógica, se consensual ou 

concorrente naquele debate, e a leitura contextual, que confronta a produção do autor ao 

processo histórico-social de que ela é produto, donde se procura ler textos e ideias “por 

fora”, em termos das condicionantes político-sociais de determinado tempo histórico.
4
 

O estudo encontra-se dividido em duas partes decorrentes dos níveis de leitura. 

A primeira parte contém um capítulo que introduz o debate acerca do significado do re-

gionalismo para o projeto de modernidade nacional. Procura-se discutir a atribuição dos 

diferentes significados por estilos ou correntes de pensamento divergentes nesse aspecto 

e como, nos anos 20, G. Freyre assumiu a liderança do movimento regionalista definin-

do-o como novo, dando início à produção de ideias que tinham por objetivo distinguir o 

conceito de região do velho significado estadualista. A primeira parte, composta por um 

capítulo apenas, foi pensada de acordo com a perspectiva/leitura de caráter mais teórico 

                                                             
2
 KOSELLECK, Reinhart. Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Ja-

neiro: PUC – Rio; Contraponto, 2006, p. 135. 
3
 Cabe observar que a seleção dos textos que compõem o quadro desta investigação decorre do parâmetro 

da magnitude do impacto causado na sociedade nacional que foi atribuída aos mesmos tanto pela literatu-

ra produzida na conjuntura do Estado Novo quanto pela literatura técnica produzida posteriormente. 
4
 MANNHEIM, Karl. Ideologia e utopia. Rio de Janeiro: Zahar, 1976.  
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ou dialógico e serve para introduzir o debate acerca da mudança conceitual operada, co-

mo start, no contexto da crise do pacto oligárquico dos anos 20. Compara-se a estrutura 

lógica de textos clássicos do pensamento social brasileiro, de autores como Alberto Tor-

res e Oliveira Vianna, com a estrutura dos primeiros textos publicados por G. Freyre no 

momento assinalado, procurando destacar as novas possibilidades semânticas discutidas 

pelo sociólogo ao repensar, com uso do repertório científico, os sentidos de região. 

 A segunda parte da dissertação é composta por dois capítulos e dedica-se a re-

construir (ou seja, descrever e analisar) os aspectos gerais e particulares da ambiguidade 

que marcou a relação política entre G. Freyre e a elite dirigente do Estado Novo. Enten-

de-se que a relação política foi construída fundamentalmente para a negociação de inte-

resses dentro do âmbito oficial do Estado, logo depois da publicação de Casa-grande & 

senzala em 1933, passando pelas circunstâncias do governo constitucional e pela agita-

ção do Estado Novo, sendo suspensa na nova conjuntura política decorrente da crise do 

regime varguista, em que a atuação claramente partidária de G. Freyre pela redemocrati-

zação revelou sua transição radical: da participação na construção das instituições inter-

ventoras à defesa do ideário liberal da elite conservadora reunida em torno da UDN. 

O capítulo dois compreende o esforço de leitura contextual acerca da produção 

das principais ideias sociológicas que constituem o projeto regionalista, seguindo a pro-

dução no curso do tempo a partir das interações entre os textos e o contexto ou processo 

histórico-social que condicionaram sua escrita, como marcas deixadas no léxico pela ne-

gociação de interesses com a elite dirigente que o golpe de 1937 empossou no poder, do 

que se tornou possível, incluindo o apoio recebido imediatamente dos representantes da 

elite intelectual mineira, carioca e gaúcha, ampliar a circulação do ideário do projeto re-

gionalista no meio político, intelectual e artístico da época, ensejando o seu uso político. 

No capítulo três reconstrói-se a experiência da participação de G. Freyre na cri-

ação e consolidação das instituições “do” e “pelo” Estado Novo. Procura-se demonstrar 

como a celebração de acordos políticos com a elite estadonovista permitiu-lhe o acesso 

ao escalão médio da organização burocrática do regime autoritário, participando e traba-

lhando, de forma mais ou menos estável, na construção das instituições políticas, cultu-

rais e técnico-científicas. Trata-se de reconstruir sua participação na construção da buro-

cracia federal demonstrando que houve, entre 1937 e 1945, a celebração do pacto políti-

co viabilizador da confluência entre as teses centralizadoras e a regionalização da admi-

nistração pública federal. Finalmente, o capítulo três se encerra com a análise do sentido 

da ambiguidade da relação entre os projetos políticos com base no processo de transição 

político-ideológica de G. Freyre do antiliberalismo rumo ao liberalismo conservador. 
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Capítulo 1 – O regime federativo e a crítica ao regiona-

lismo pelo pensamento antiliberal 
 

 

Tornou-se lugar comum em quase todas as tradições do pensamento social bra-

sileiro a associação mecânica, efetuada tanto ao nível semântico quanto ao nível prag-

mático, da concepção regionalista de sociedade com a concepção federalista de regime 

político, cuja primeira figuração ocorre explicitamente nos textos produzidos pelos crí-

ticos políticos da Primeira República. Seu maior expoente: Oliveira Vianna, que decla-

rou ter recebido inspiração teórica do pensamento de orientação antiliberal, nacionalista 

e autoritário de Alberto Torres e de Sílvio Romero. 

Certamente, a tendência para a produção de interpretações dualistas acerca das 

características de natureza institucional da sociedade brasileira – identificando na práti-

ca jurídico-política tradicional, bem como na diversidade de culturas regionais existen-

tes no país, uma perene disjunção entre a “realidade concreta” do mundo rural e a “lega-

lidade artificial” do mundo urbano –, indica o traço característico dos diagnósticos his-

tórico-sociológicos que foram produzidos pelos críticos políticos pertencentes, na gran-

de maioria, à geração intelectual dos anos 1920. 

Sendo assim, desde a publicação de A organização nacional, por Alberto Tor-

res em 1914, à publicação de O idealismo da Constituição, por Oliveira Vianna em 

1927, formou-se a tradição ligada ao pensamento antiliberal que se identificava com as 

determinações da ideologia autoritária de Estado, em cujo princípio fundamental, isto é, 

o ordenamento jurídico da sociedade brasileira visando à estruturação da racionalidade 

burocrática, operava-se uma crítica contra o efeito desagregador gerado pela introdução 

do liberalismo na nova forma de governo da sociedade, que foi definida pela elite pau-

lista de “Estados Unidos do Brasil” sob a legenda do Partido Republicano Paulista após 

a instabilidade do governo de Prudente de Moraes. Assim, pode-se observar que a vari-

ante política do federalismo, praticada durante todo o curso da República Velha, e co-

mumente designada de “estadualismo oligárquico” pela historiografia mais recente, foi 

interpretada por essa tradição antiliberal do pensamento social brasileiro como a ideolo-

gia equivalente de “regionalismo”, precisamente porque permitia a manutenção da or-

ganização político-social da nação sob o ideário da democracia liberal e sob o processo 

de concentração assimétrica de poder, renda e desenvolvimento entre as “regiões” (quer 

dizer, entre as unidades da federação) constitutivas da totalidade do território brasileiro.  

De modo geral, o regionalismo figura na interpretação desses intelectuais como 

indicador inequívoco do “atraso” estrutural da nação. O regionalismo, portanto, encon-
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trava-se interpretado nos textos do seguinte modo: a) uma causa geradora da desagrega-

ção ou desintegração das elites dirigentes estaduais; b) a ideologia estimuladora do cli-

ma de ideias separatistas; c) o responsável pelo recrudescimento da crise econômica que 

abrangeu as principais commodities de exportação destinadas ao mercado internacional; 

d) o sistema de exclusão da participação da maioria (o povo) em proveito da manuten-

ção dos privilégios da minoria (os oligarcas) por meio dos ataques contra a cidadania. 

Como se observa, os críticos políticos consideraram o regionalismo como cau-

sa da “desordem” e, por conseguinte, da “ruína” da Primeira República, porque o asso-

ciavam, na sua interpretação e representação, com os princípios fundamentais do siste-

ma político então vigente. Ou seja, a partir dos anos 20 a palavra “regionalismo” é com-

preendida como a representação lexical da ideologia política que viabilizava a hegemo-

nia do estadualismo sob os condicionamentos teóricos e práticos do liberalismo, que foi 

implantado mediante a instituição do pacto oligárquico e que se tornou exequível após a 

implementação da “Política dos Governadores” por Campos Sales. 

Cabe observar que a partir desse contexto o léxico comporta tão-somente a sig-

nificação pejorativa do vocabulário político que estava disponível aos quadros mentais 

dessa geração intelectual. Sendo assim, o significado total da ideologia foi definido pe-

los membros da tradição autoritária como a continuidade, ratificada pela Constituição de 

1891, dos vícios habituais da política brasileira, vale dizer, como o principal agente cor-

ruptor da cultura política republicana e, por conseguinte, como a “causa” do desvirtua-

mento do ideal republicano de governo visando à consolidação da unidade nacional. 

Aprofundar a compreensão do significado semântico e prático que foi adquiri-

do pelo regionalismo durante a vigência do pacto oligárquico contribuirá positivamente 

para a própria compreensão do sentido da mudança conceitual operada por G. Freyre no 

contexto de crise do sistema político dominante no país, considerando que desde 1924, 

quando retornou ao Recife após sua morada de cinco anos nos Estados Unidos e na Eu-

ropa para o estudo de graduação e mestrado em Ciências Sociais, o intelectual pernam-

bucano iniciou os esforços de ressignificação do regionalismo pretendendo desenvolver 

um novo e diferente projeto político que partisse da dialética entre o ponto de vista do 

sociólogo moderno e a experiência histórico-tradicional de seu meio social originário. 

O objetivo é estabelecer a comparação entre o significado tradicional do regio-

nalismo e os novos significados que a ideologia política assume após o movimento inte-

lectual nordestino começar a congregar maior volume de correligionários, cujo início o-

correu simultaneamente à postulação da crítica antiliberal ao regime federativo. 
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1.1. O pacto oligárquico e a crítica antiliberal ao regime federativo 

 

Ora, dentro da nossa realidade social, só existe um meio de pô-lo [o 

magistrado] à altura desta missão [julgar de modo independente]: é 

colocá-lo sob a égide da União. Tendo, pelo regime federativo, entre-

gue a Polícia Civil e a Polícia Militar aos governos estaduais – o que 

equivaleu, na prática, a entregá-las aos chefes de aldeia – o poder cen-

tral, isto é, o Estado nacional está logicamente obrigado a acudir as 

nossas populações do interior contra as possibilidades de arbítrio desta 

força imensa, que é o poder público, colocado, em virtude do sistema 

federativo dominante, imprudentemente, nas mãos das autoridades lo-

cais. Este é um drama seu, dever político – porque concernente à mis-

são essencial do Estado, que é realizar e assegurar o direito.
5
 

 

O debate acerca da forma de governo mais adequada do ponto de vista da esta-

bilidade da ordem republicana depois das sucessivas intervenções militares na sociedade 

civil encontrou na escolha do federalismo sua solução imediata, que se tornou consubs-

tanciada após a promulgação da Constituição Federal de 1891, quando se realizou uma 

nova divisão política do território nacional e buscou-se a consecução do equilíbrio entre 

o poder regulatório da União e o poder executório dos Estados Federados. Entretanto, a 

ruptura com o regime monárquico do século 19 não implicou ruptura com a cultura oli-

gárquica das elites dirigentes no que concerne ao efetivo processo de inclusão das clas-

ses populares na democracia representativa, o que certamente não configura a ocorrên-

cia de uma revolução na estrutura institucional do país após o instante da Proclamação. 

O fator precípuo da mudança política ocorrida com o advento da República re-

side no argumento de que a extensão territorial da nação deveria ser oficialmente consi-

derada em matéria das finalidades práticas do novo modelo de administração pública, o 

que induziu o entendimento de que a descentralização do poder público realizada medi-

ante os procedimentos de liberalização em direção aos governos estaduais geraria o es-

perado efeito estabilizador consoante a vastidão do território. Trata-se, efetivamente, da 

única mudança ocorrida em toda a política nacional, embora houvesse a ação de intelec-

tuais no sentido de propugnar pela implementação de um pacote de reformas cujo obje-

tivo era a consolidação do Estado liberal após a abolição do sistema escravista em 1888, 

o qual foi realizado apenas parcialmente por decorrência de um conjunto de causas. 

De qualquer maneira, o que importa assinalar é que a implantação do regime 

federativo dependeu da conservação do liberalismo no interior das instituições republi-

canas, e isto é suficiente para verificar que, apesar da exponenciação de posições contrá-

                                                             
5
 VIANNA, Oliveira. O idealismo da Constituição. 2ª ed. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1939, p. 295. 
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rias à hegemonia do pacto oligárquico por diversos atores, a ordem repressiva dos movi-

mentos sociais que lutavam por participação foi conservada de modo fortalecido.
6
 

Oliveira Vianna, quem foi referido como o paradigma do argumento antiliberal 

contraposto ao federalismo, valeu-se da corrupção da magistratura rural no momento em 

que escreve para fortalecer sua argumentação crítica. Segundo seu entendimento, a rea-

lidade social do Brasil era totalmente incompatível com o modelo de “federação centrí-

fuga”, basicamente porque o tipo de organização político-social descentralizada e libe-

ralizante dependia da preexistência de um arranjo institucional composto por uma plura-

lidade de forças autônomas que equilibrassem a tensão existente entre a ordem legal e a 

liberdade do indivíduo. Se a experiência história demonstra que a sociedade brasileira 

foi formada com base no insolidarismo patrimonial das elites latifundiárias, e cuja ação 

coletiva não atendeu à demanda pela construção do poder público em bases democráti-

cas e participativas, portanto a introdução do modelo de “federação centrífuga” é inade-

quada à nossa realidade por decorrência de seus condicionamentos técnicos e objetivos. 

Essa consideração integra o diagnóstico comum entre os intelectuais pertencen-

tes à matriz nacionalista, adquirindo características próprias a partir dos anos 10. Desde 

então, as críticas dirigidas contra a “mentalidade” das elites dirigentes estaduais, porque 

insistiam em prosseguir com a transplantação de ideias e instituições políticas conside-

radas como “exógenas” e/ou “exóticas” com relação às especificidades do “Brasil real” 

porque “rural”, recebe progressivamente maior volume de adesões após a publicação de 

A organização nacional por Alberto Torres, o que resultou na formação de uma unidade 

de crítica por meio de um padrão consensual que foi disseminado dentre o corpo de in-

telectuais de orientação antiliberal e nacionalista oriundos da Primeira República. 

A unidade desta crítica centrou-se na vigência do regime federativo, bem como 

nos fenômenos congêneres que dele resultaram, quais sejam, o estadualismo, o corone-

lismo e o oligarquismo. Ao se conjugarem em torno de um mesmo pacto político, os fe-

nômenos ensejavam o predomínio do poder das oligarquias estaduais aliadas aos coro-

néis locais perante a “autoridade pública nacional”, isto é, o Poder Executivo Federal.
7
 

O diagnóstico histórico-sociológico acerca da impossibilidade da construção do 

Estado nacional moderno no Brasil a partir do paradigma liberal convergia com a visão 

de mundo dos intelectuais que não transigiam com o legado da dupla orientação trans-

mitida pelo presidente da República Campos Sales. Isso significa que a concepção dos 
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intelectuais de orientação antiliberal, ao ser explicitada, constituiu uma contraposição à 

continuidade do sistema político dominante, cujo funcionamento dependia dos valores e 

procedimentos do pacto oligárquico, fossem constitucionais ou inconstitucionais.
8
 Não 

obstante, o diagnóstico dos técnico-intelectuais alojados no aparelho de Estado refutava 

e buscava reorientar toda a construção jurídica dos artigos que compõem a Constituição 

Federal de 1891, como é o caso da obra de Alberto Torres. Trata-se, pois, de uma carac-

terística fundamental das ações dessa geração intelectual, a qual se nutria por meio da 

publicação de textos constitutivos de uma ideologia inteiramente diferente, uma vez que 

após a Primeira Guerra Mundial havia a demanda social, especialmente no caso brasilei-

ro – nação situada na periferia do capitalismo –, pela reconstrução total do paradigma li-

beral e do conceito de parlamentarismo e de cidadão liberal. 

 

É esse referencial maior que sofrerá impactos profundos após o térmi-

no da Primeira Guerra [Mundial], permitindo uma melhor compreen-

são das novas orientações que passarão a marcar o pensamento social 

brasileiro nas décadas de 20, 30 e 40. Correndo muitos riscos, pode-se 

assinalar que, grosso modo, para uma grande maioria de intelectuais, 

agora se tratava de apontar não a existência de condições adversas à 

vigência do modelo de Estado liberal, mas a sua real impossibilidade e 

indesejabilidade de adaptação ao Brasil.
9
 

 

Cumpre assinalar que os anos 20 demarcam no Brasil a emergência de um no-

vo sistema ideológico, que se apoiava no pensamento político autoritário cuja formação 

resultou da observação direta da situação de descompasso entre a vigência da ordem li-

beral e os ideais de sociedade moderna que existiam na forma de expectativa a partir do 

início do século 20. Sendo assim, o objetivo elementar desse pensamento político auto-

ritário consistia no empreendimento da conceituação e da legitimação da autoridade do 

Estado como princípio tutelar da sociedade, o que revela a ocorrência, a partir de 1914, 

de uma profunda inflexão no substrato das análises e prescrições dos pensadores sociais 

brasileiros em sua generalidade: do antigo substrato juridicista e legalista que pretendia 

introduzir no país os princípios estruturantes da modernidade política, na qual predomi-

nasse as regras universais do Estado liberal, de caráter impessoal e racional-legal e fun-

dadas em uma estrutura institucional com partidos políticos e parlamento, que incenti-

vasse a participação do cidadão no poder – cujo maior expoente certamente foi o jurista 
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Rui Barbosa 
10

 – ao novo substrato da “moderna jurisprudência sociológica”, isto é, o 

sistema ideológico de orientação antiliberal e autoritária no qual eram repelidas todas as 

representações conducentes à noção de um “mercado político”,
 11

 definido como o resul-

tado indesejável do paradigma liberal que, no caso brasileiro, permitiu a competição das 

forças econômicas oriundas do livre mercado com o poder regulatório do Estado-nação. 

Portanto, a característica fundamental deste ponto de inflexão ocorrido no pensamento 

social brasileiro a partir de 1914 é o projeto explícito de reestruturar a fronteira entre a 

esfera pública e a esfera privada mediante o predomínio e controle da regulação do Exe-

cutivo sobre os interesses do mercado, fossem industriais, fossem parlamentares.
12

 

A partir desta síntese acerca das características do pensamento social brasileiro, 

bem como das causas determinantes das renovações em sua estrutura, e tendo em vista a 

pertinência do processo histórico de nacionalização do poder público no Brasil, torna-se 

oportuno a seguinte indagação: qual é o sentido da relação existente entre o pensamento 

comum entre A. Torres e O. Vianna, a revisão jurídica dos artigos formativos da Consti-

tuição Federal de 1891 e as críticas ao estadualismo oligárquico vigente durante a esta-

bilidade do regime federativo e comumente designado de “regionalismo”? 

A rigor, considera-se a questão como elementar para pensar o modo pelo qual o 

modelo regionalista adquiriu a significação pejorativa referente à experiência estadualis-

ta do regime federativo, posto que o que se visa a compreender é a dinâmica do contex-

to definidor da estrutura de significados que o modelo regionalista de ordem institucio-

nal adquiriu entre os anos 10 e 20. Para tanto, a técnica da alternância entre a sincronia e 

a diacronia na comparação da interpretação e representação dos intelectuais de orienta-

ção antiliberal com a moderna concepção de diversidade regional, o que passa pela pro-

dução do conceito moderno de região por G. Freyre, revela-se como o recurso investiga-

tivo mais adequado e será, portanto, o caminho trilhado por essa pesquisa. 

A questão efetuada indagou pelo sentido da relação entre a revisão jurídica da 

Constituição de 1891 e a crítica antiliberal ao regionalismo. Não obstante, a pertinência 

e utilidade dessa indagação são reveladas na medida em que se compreende que o meio 

escolhido pelos intelectuais brasileiros, sobretudo por aqueles que se vincularam à tradi-

ção autoritária do pensamento social, para desenvolverem sua argumentação crítica foi, 

precisamente e acima de tudo, a dialética operada entre três procedimentos elementares: 

a crítica, a contestação e a proposição prática realizadas no mesmo texto. Isso pressupõe 
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que à argumentação crítica do regime federativo se seguiu a revisão jurídica dos artigos 

constitucionais, a qual contestava a forma de governo vigente, sendo que todos os pro-

cedimentos foram efetuados de modo idêntico em certo conjunto de textos cuja natureza 

é, indubitavelmente, jurídica e política. Assim é que a função crítica e a função prática 

direcionadas respectivamente ao passado e ao presente foram desempenhadas em A or-

ganização nacional, de Alberto Torres, bem como no Evolução do povo brasileiro e no 

Idealismo da Constituição, ambos publicados por Oliveira Vianna nos anos 20. 

Sendo assim, os procedimentos efetuados de modo idêntico resultaram na for-

mação dum consenso valorativo que foi introduzido na argumentação crítica acerca dos 

eventos contemporâneos por ambos os intelectuais. A função prática desse consenso na 

argumentação consistiu em consolidar o sistema ideológico com o qual se tornou possí-

vel construir o campo simbólico de representação da estrutura de significados do regio-

nalismo, recebendo inspiração do curso dos eventos ocorridos na Primeira República.
13

 

O modo de utilização do consenso nos procedimentos de crítica, contestação e 

revisão condicionou as formas de interpretar os efeitos considerados “predatórios”, por-

que “desagregadores”, da política oligárquica que vigorou durante todo o período repu-

blicano de acordo com a autorização explícita da Constituição Federal para ser pratica-

da, tendo sido redefinida pelo presidente Campos Sales mediante a bipartição, com as 

partes substantiva e procedural, da “Política dos Governadores”.
14

 É, portanto, por meio 

dessa representação – que sintetiza todos os procedimentos efetuados pelos intelectuais 

em questão –, que a significação pejorativa do regionalismo pôde ser construída. Trata-

se do campo simbólico por meio do qual se tornou possível efetuar a associação, consti-

tutiva do significado pejorativo, entre a conjuntura recente da política oligárquica prati-

cada em bases legalizadas e liberalizantes e sob a eclosão de conflitos de interesses co-

merciais e territoriais e o modelo regionalista de ordem institucional. 

Desse modo, pode-se concluir que o mecanismo por meio do qual Alberto Tor-

res e Oliveira Vianna produziram a crítica ao regionalismo foi a construção de um cam-

po simbólico de representação de significados ideológicos. Dessa representação resultou 

o argumento – que passará a ser contestado e retificado por Gilberto Freyre a partir de 

1924 – segundo o qual o modelo regionalista era a principal causa da “ruína” do projeto 

republicano de consolidação da unidade nacional, cujo efeito foi a real inviabilidade do 

ideário liberal no país. Adicionalmente, desse mesmo campo simbólico de representação 

derivou outro argumento, correlacionado ao primeiro, afirmativo que o regionalismo da 
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Primeira República estimulava a ocorrência de conflitos entre grupos de interesses anta-

gônicos, de natureza territorial, comercial ou classista e com distribuição no âmbito lo-

cal e regional da vida política. Ou seja, de acordo com a representação, o modelo seria a 

causa dos acontecimentos que resultaram no “caos” do sistema político republicano, no 

sentido de que o modelo teria ensejado a ocorrência de conflitos entre classes sociais e 

grupos de interesses antagônicos, os quais, por permissão do preceito jurídico de que o 

art. 6º da Constituição trata, disputavam as posses territoriais de cada unidade da fede-

ração de modo livre, portanto sem coibição proveniente do poder público, sendo que a 

“ideologia dos potentados locais” (a visão de O. Vianna) estaria se consolidando na prá-

tica política como processo de caráter nocivo à soberania e à coesão do grupo nacional. 

Certamente, é a esta situação histórica na qual se verifica o conflito pela exten-

são e pela produtividade das propriedades latifundiárias na esfera privada, bem como 

pelas fronteiras limítrofes entre as unidades da federação – como ocorreu, por exemplo, 

com a Guerra do Contestado entre Paraná e Santa Catarina –, que os críticos da Primeira 

República designavam consensualmente de “regionalismo”. Isso significa que o contex-

to do regionalismo equivaleria, na representação, à conjuntura de desintegração da soci-

edade brasileira algo retardadora da construção efetiva da comunidade nacional.  

Assim, no contexto em que predominava o modelo regionalista nos interesses e 

nas ações dos partidos políticos, o projeto nacional tornou-se irrealizável. Não obstante, 

cumpre acrescentar que a disputa por hegemonia na sucessão presidencial entre os dois 

governos estaduais mais desenvolvidos do ponto de vista de sua economia agrícola (no-

tadamente, São Paulo e Minas Gerais) e os demais governos que disputavam o pleito ao 

cargo de presidente da República, também foi considerada pelos críticos como fenôme-

no político resultante do modelo regionalista constituído em bases propensas à fomenta-

ção do conflito interestadual. Nesse particular, a representação lexical do modelo adqui-

riu o significado equivalente de “provincialismo” e de “localismo” como fonte de poder 

político arregimentado pelo clima de ideias (ou ideologia) que ensejava o progresso dos 

interesses e o esforço de coordenação autônoma apenas ao nível do poder local, portanto 

de modo “antinacional”.
15

 No que tange a construção desse significado ideológico, ob-

serve-se o argumento de O. Vianna representando-o no ensaio de 22 do seguinte modo: 

 

Os elaboradores do novo regime, limitando cuidadosamente os pode-

res da intervenção do centro na vida política e administrativa dos esta-

dos, dão a estes a plena liberdade de se organizarem como entender, 

com a restrição apenas de respeitarem “os princípios constitucionais 
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da União”. Cada estado elege, assim, as suas autoridades executivas e 

as suas assembleias legislativas; organiza, ao seu jeito, a sua adminis-

tração; forma a sua burocracia; institui a sua magistratura; perfaz o 

serviço policial com autoridades suas; têm as suas brigadas policiais, 

os seus xadrezes, os seus serviços públicos, as suas escolas e o seu 

magistério, os seus prefeitos ou intendentes municipais, o seu código 

administrativo, a sua legislação processual: em suma, uma Constitui-

ção sua, um Poder Executivo seu, um Poder Legislativo seu, um Poder 

Judiciário seu, uma estrutura administrativa inteiramente sua [...] Co-

mo o regime é de separação de poderes, ele [o presidente da Repúbli-

ca] não tem, por exemplo, o recurso da dissolução da Câmara, na hi-

pótese de um conflito entre esta e ele. Não pode fabricar Congressos 

Nacionais seus, ao seu jeito e gosto, ao contrário: está sujeito aos 

Congressos manipulados pelas situações dominantes nos estados.
16

 
 

Cumpre entender o significado da relação existente entre o exercício de revisão 

jurídica do texto constitucional e o campo simbólico de representação ideológica, que a 

partir de 1914 centrou-se nos efeitos políticos do federalismo, e que apresenta evidentes 

desdobramentos na linha de argumentação presente nos anos 20. Trata-se de outra parte 

constitutiva da presente análise documental, que busca identificar os principais meios de 

construção do significado ideológico que o “regionalismo brasileiro” adquiriu durante o 

referido contexto (a República oligárquica), bem como distinguir com mais clareza en-

tre o significado tradicionalmente estadualista do “velho” modelo e os “novos” signifi-

cados decorrentes do processo de mudança conceitual operada por G. Freyre durante os 

dois períodos de tempo essenciais: 1º) entre 1924 e 1930; 2º) entre 1930 e 1945. 

A função do exercício de revisão jurídica dos artigos formativos da Constitui-

ção é prática e agia de modo integrado à função crítica direcionada simultaneamente ao 

passado colonial e ao passado imperial da sociedade. Desse modo, a função prática tor-

nou-se outro desdobramento do campo de representações desenvolvido pelos autores. 

Essa função prática consistia em propor a modificação substantiva na letra e no 

espírito da lei buscando a inibição das forças centrífugas que, segundo a representação, 

comprometiam todo o processo de organização das instituições jurídicas e políticas que 

serviriam para a construção da ordem corporativa com tipo padronizador da sociedade. 

Assim, percebe-se que a revisão jurídica do texto constitucional guardava relação direta 

com a intenção de ambos pensadores autoritários, porque constituía outro meio de con-

clamar a extinção do modelo regionalista no contexto de crise do pacto oligárquico, um 

momento em que havia vários outros projetos políticos em gestação, mas que receberam 

importantes contribuições e se consolidaram nos anos 30 a partir da publicação das ou-

tras obras integrantes do pensamento de O. Vianna e dos intelectuais antiliberais. 
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Na realidade, a intenção explícita de modificar o texto constitucional – de mo-

do a alterar, acrescentar ou excluir seus artigos – revela a preocupação central de Alber-

to Torres e Oliveira Vianna em construírem as bases formais de sustentação do projeto 

político que prescrevia reformas amplas na estrutura de poder por meio da “ascensão so-

berana do poder federal” 
17

, ou melhor, por meio da implantação do Estado forte.  

Mais ainda, verifica-se que o mecanismo por meio do qual os intelectuais cons-

truíram a crítica dirigida à política oligárquica e, por conseguinte, representaram o signi-

ficado pejorativamente estadualista do regionalismo brasileiro foi, com efeito, a revisão 

jurídica dos artigos da Constituição, o que implica que os autores efetuaram a crítica ora 

de modo implícito ora de modo explícito por meio do empreendimento da revisão, to-

davia de maneira completamente articulada ao entendimento comum entre ambos acerca 

das condições de estruturação formal do regime centralizador. Trata-se de outra caracte-

rística em comum na produção do diagnóstico histórico-sociológico acerca da formação 

nacional, que correlacionou passado, presente e futuro com objetivos claramente utilitá-

rios, consistindo em alterar o sentido do preceito constitucional vigente na situação polí-

tica para viabilizar a fundação do autoritarismo de Estado, e visando, sobretudo, a inibi-

ção da continuidade do regime federativo que impedia o pleno funcionamento da União. 

É claramente perceptível que a crise do pacto oligárquico durante todo o curso 

dos anos 20 incentivou a consolidação da ideologia autoritária de Estado; fato que pode 

ser interpretado como o processo de preparação intelectual da Revolução de 1930 e do 

Estado Novo.
18

 Nesse particular, o novo preceito constitucional de Oliveira Vianna, que 

passou a vigorar em 1937, está sintetizado no seguinte postulado: “Nenhum estado, co-

mo nenhum cidadão e nenhuma classe, tem direitos contra a coletividade nacional. Não 

há direitos contra a nação – e é a concordância com o interesse desta que dá legitimida-

de ao interesse do estado, da classe ou do cidadão. Este é que parece dever ser o postu-

lado fundamental, que nos deve inspirar na elaboração da nova Carta Constitucional”.
19

 

O ponto de vista centralista e unionista de Oliveira Vianna não emergiu como 

inédito na duração do período republicano, porque desde 1914 Alberto Torres já havia 

se consagrado como o arauto do pensamento centralizador após publicar A organização 

nacional. Há, entretanto, uma unidade que entrecruza o pensamento de Oliveira Vianna 

com o pensamento de Alberto Torres: os procedimentos de crítica, contestação e revisão 

jurídica efetuados em determinado conjunto de textos. Sendo assim, além da formação 
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do ponto de vista centralista em comum, ocorre a efetuação explícita da revisão do texto 

constitucional em suas obras, o que as uniu em torno de um mesmo objetivo, que é, co-

mo já foi assinalado, a representação do significado ideológico do regionalismo forçan-

do sua eliminação da política e a consequente reestruturação da ordem jurídico-político-

social mediante o trabalho intelectual e o trabalho técnico de seus autores. 

Não por acaso, dois foram os artigos constitucionais que receberam o volume 

maior de críticas e cuja revisão apontava-se como necessidade perene que exigia do go-

verno da situação uma solução imediata, sendo eles: o art. 6 (“Da organização federal”) 

e o art. 65 (“Dos estados”) registrados em duas seções da Constituição Federal. 

O art. 6 dispunha que: 

 

O Governo Federal não poderá intervir em negócios peculiares aos es-

tados, salvo: 

§1º. Para repelir invasão estrangeira, ou de um estado em outro; 

§2º. Para manter a forma republicana federativa; 

§3º. Para restabelecer a ordem e a tranquilidade nos estados, à requisi-

ção dos respectivos Governos; 

§4º. Para assegurar a execução das leis e sentenças federais.
20

 

 

O artigo 65 dispunha que: 

 

É facultado aos estados: 

§1º. Celebrar entre si ajustes e convenções sem caráter político; 

§2º. Em geral, todo e qualquer poder ou direito que lhes não for nega-

do por cláusula expressa, ou implicitamente contido nas cláusulas ex-

pressas da Constituição.
21

 

 

Referindo-se ao elevado grau de liberalismo político contido no art. 6, Torres o 

interpretou como a causa geradora da improbidade administrativa que estava sendo pra-

ticada no interior de cada governo estadual. Ou seja, para Torres, o art. 6, ao integrar a 

sistematização do regime de descentralização do poder público, terminava por legalizar 

o pacto oligárquico resultante da “Política dos Governadores”, o que inviabilizava todo 

o projeto de construção do sistema político tutelar. Nesse sentido o autor argumentou: 

 

O artigo VI é uma das grandes molas da política e da vida institucio-

nal do país. Sua interpretação, dada com a tendência estadualista e o 

critério de exegese jurídica, dominantes no espírito dos homens públi-

cos, é causa da consolidação desse estado de coisas que fez dos nossos 

vinte estados os vinte eixos da política do país, assim desmembrada 
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em outras tantas tendências, opostas e em conflito. Sendo os grupos 

políticos estaduais, ou melhor, seus grupos partidários, mais fortes que 

a autoridade nacional, a política – nome que se dá à luta em que se a-

gitam – gravita inteira em torno das posições locais. As transitórias 

organizações federais não são mais que combinações de tais tendên-

cias e interesses divergentes, e a atividade pública nacional é feita do 

amálgama de suas concentrações passageiras em torno dos governos 

locais, atadas, por conchavos pessoais, em partidos nacionais.
22

 

 

A solução pensada pelo intelectual para a extinção do “vício” do estadualismo 

consistia no equacionamento do problema pela via constitucionalista: segundo o autor, 

fazia-se necessário a conversão da lógica do paradigma liberal expresso na Constituição 

para a lógica do paradigma antiliberal de caráter intervencionista, cuja consubstanciação 

ocorreria somente por meio da promulgação de uma nova Constituição Federal, a qual 

deveria necessariamente realizar a referida conversão de modo que consolidasse a auto-

ridade do Estado como princípio tutelar da sociedade. Com efeito, a União se tornaria a 

entidade jurídica responsável pela intervenção regulatória do Estado em nível nacional, 

isto é, interviria em todas as unidades da federação constitutivas do território brasileiro. 

Igualmente ao modo de crítica política e revisão constitucional de A. Torres, O. 

Vianna também pugnou pela aplicação imediata de seu projeto político. Não obstante, o 

regionalismo que fora identificado nas ações dos governos republicanos figurou como o 

alvo privilegiado do campo simbólico de representação ideológica, integrando ao proje-

to comum entre ambos o significado pejorativo resultante da associação mecânica entre 

a experiência estadualista e territorialista da Primeira República e o modelo regionalista. 

Da função prática direcionada à revisão do texto constitucional também derivou a pos-

sibilidade concreta da construção do significado estadualista e territorialista que foi atri-

buído unicamente ao regionalismo, que finalmente passa a ser compreendido pelos con-

temporâneos como o léxico da ideologia política causadora do desvirtuamento do ideal 

de governo descentralizado expresso na “Política dos Governadores” de Campos Sales. 

 

Desde que o aceitamos [o postulado do direito inalienável da nação], 

não creio que possamos conservar a organização federativa, tal como 

a exprime o art. 65, § 2.º, da Constituição, quando declara caber aos 

estados todo e qualquer poder ou direito que não lhe for negado por 

cláusula da Constituição. Este dispositivo constitucional exprime uma 

concepção do Estado Federal que me parece incompatível com as nos-

sas realidades e necessidades presentes e, mesmo, com o sentido supe-

rior da Revolução de 30, que é de integração nacional. Os fundamen-

tos da nova estrutura federal, que vamos organizar, deviam assentar 

sobre o princípio oposto: o da reserva, a favor da União, de todo poder 
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ou direito não conferido expressamente aos estados [...] Essa orienta-

ção moderna não pode deixar de inspirar a elaboração de um antepro-

jeto de revisão constitucional. Ela se impõe pelas razões acima aduzi-

das e poderíamos realizá-la, modificando, em favor da União, a pres-

crição do art. 65 da Constituição e estabelecendo, ao contrário do que 

ali se estatue, que caberá à União todo e qualquer direito ou poder que 

não for expressamente ou implicitamente conferidos aos estados.
23

 
 

Pode-se inferir que a revisão jurídica da Constituição de 1891 efetuada no con-

junto de textos referidos, não obstante o ato reivindicatório de sua aplicação imediata, se 

tornou outro mecanismo por meio do qual ambos os intelectuais terminaram por fixar o 

significado pejorativo do regionalismo brasileiro. Nesse sentido, percebe-se que uma há 

uma relação direta entre o contexto em que o pacto oligárquico começou a declinar, ou 

seja, a crise do sistema político e econômico ocorrida na década de 1920 por decorrên-

cia de determinações internas e externas, e a elaboração e subsequente fixação do signi-

ficado estadualista/territorialista atribuído aos resultados da ação política orientada pelo 

modelo regionalista no curso da Primeira República, o que explica o porquê de os resul-

tados empíricos dessa ação ter sido considerados como “nocivos” para o projeto de con-

solidação da unidade nacional e, portanto, considerados como indesejáveis para a proje-

ção do futuro da nação, do qual se esperava a realização acelerada de mudanças estrutu-

rais na organização de todos os níveis de poder no interior da sociedade brasileira. Essa 

constatação decorre da observação atenta aos argumentos de O. Vianna. Vale a citação: 

 

Só os cegos não verão que o desenvolvimento deste tecido conjuntivo 

[a organização da classe trabalhadora em torno da instituição sindical 

sob o comando do poder central], a sua rápida e crescente anastomose, 

implicará na morte, por asfixia lenta, do nosso velho espírito regiona-

lista, com o seu territorialismo mal compreendido [...] Há quinze anos, 

quando escrevemos este livro, ao sintetizar as tendências da nossa e-

volução política, dizíamos, concluindo, que tudo estava indicando que 

o poder central acabaria tendo sobre as forças centrífugas do localismo 

e do provincialismo o triunfo definitivo. Os acontecimentos estão 

mostrando que esta conclusão – induzida da observação dos fatos da 

nossa realidade política e social – não continha uma profecia vã. O di-

reito da Nação à sua unidade e, como expressão desta unidade, à sua 

supremacia sobre todos os centros regionais e locais de vida política, é 

hoje, com efeito e tudo o está demonstrando – um direito definitiva-

mente adquirido, para sempre incorporado ao patrimônio constitucio-

nal do país. Nenhum brasileiro, dotado de um grão de senso político, 

por menor que seja, admitirá mais a possibilidade de um retorno à dis-

sociação e à desintegração anteriores.
24
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Foi especificamente sobre o significado estadualista e territorialista produzidos 

no contexto de crise do pacto oligárquico que G. Freyre centrou o alvo de seus contra-

argumentos, os quais tinham o claro objetivo de se estenderem funcionalisticamente em 

direção à reconstrução teórica do conceito de região de modo simultâneo à efetuação 

dos procedimentos de crítica, contestação e revisão jurídica que permitiram a fixação do 

significado pejorativo do regionalismo brasileiro por ambos os intelectuais referidos. 

A postulação de contra-argumentos por Gilberto Freyre nos anos 20 configurou 

o que Pierre Bourdieu designa de “lutas simbólicas de divisão regional” 
25

, que tiveram 

desfecho do ponto de vista empírico apenas na conjuntura do Estado Novo. Entretanto, 

pode-se argumentar que a simultaneidade entre os argumentos críticos que foram dirigi-

dos ao regionalismo pelos intelectuais da tradição autoritária e a postulação de contra-

argumentos de natureza social, cultural e estética por Gilberto Freyre durante o referido 

contexto – visando à redefinição da ideologia política –, configurou o início da disputa 

pela indicação do sentido contemporâneo da identidade nacional em meio aos condicio-

namentos políticos da crise do pacto oligárquico. Certamente, a conclusão, por concilia-

ção de interesses, desta disputa simbólica aconteceu somente na duração da ditadura do 

Estado Novo, embora os anos 20 configurem o início da tensão existente entre as distin-

tas concepções acerca da função das regiões para a concreção da nacionalidade. 

O movimento intelectual que assumiu a consciência da mudança de paradigma 

político no tempo histórico, bem como da mudança conceitual no contexto de crise polí-

tico-econômica, permaneceu sob a denominação de “regionalismo”, o que significa que, 

naturalmente, seu léxico não foi alterado nem mesmo sob a pressão dos acontecimentos 

políticos recentes, posto que é da natureza da linguagem dos conceitos a conservação de 

sua estrutura semântica no curso dos eventos.
26

 No entanto, o conteúdo sociológico do 

moderno conceito de região divergirá diametralmente da experiência estadualista e terri-

torialista que foi identificada na prática jurídico-política do período pré-Revolução de 

1930 por efeito das operações intelectuais realizadas pelo grupo ascendente nordestino. 

Rigorosamente, de 1924 a 1930 ocorreu o início da gestação do “novo regiona-

lismo” no compasso do movimento duplo: subsumindo seu conteúdo político-partidário, 

bem como seu conteúdo predatório da soberania, da organicidade e da coesão do grupo 

nacional, para reivindicar a propriedade de moderno movimento intelectual pertencente 

à elite pensante do Nordeste agrário: o regionalismo nordestino. 
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1.2. O “novo” regionalismo: de federalismo oligárquico a movimento revitalizador 

 

O objetivo desta parte da pesquisa não é desenvolver uma análise aprofundada 

das relações tensas entre a concepção do regionalismo nordestino e a concepção do mo-

dernismo paulista e carioca acerca da literatura brasileira, as quais foram marcadas pela 

produção de críticas em regime de reciprocidade, o que gerou uma polêmica duradoura. 

O objetivo tampouco é acompanhar minuciosamente os marcos na sequência da produ-

ção intelectual de Gilberto Freyre durante o curso dos anos 1920; pesquisa que, aliás, já 

foi realizada por Enrique Rodríguez Larreta e Guillermo Giucci 
27

 ao escreverem a bio-

grafia cultural do sociólogo pernambucano durante o período de 1900 a 1936. 

O objetivo desta parte consiste, sobretudo, em situar o regionalismo nordestino 

no exato momento em que a ideologia sofre a primeira inflexão em suas estruturas retó-

rica e lógica, de forma a assinalar amplas diferenças existentes entre o significado esta-

dualista e territorialista que foi construído discursivamente por Alberto Torres e Olivei-

ra Vianna e os novos significados que o modelo adquiriu mediante o primeiro exercício 

de teorização efetuado pela elite pensante do Nordeste agrário, o que ocorreu simultane-

amente à construção do significado pejorativo pelos intelectuais estudados. 

Com isso, espera-se preparar a elevação do grau de entendimento da problemá-

tica central abordada por essa pesquisa, porque situar o regionalismo na disputa entre as 

distintas representações e compreender o modo pelo qual G. Freyre inovou ao transfor-

mar a sua estrutura de significados implicará a elevação no resultado final da análise do 

objeto, que é o pacto político celebrado entre o Estado Novo e o projeto regionalista. 

Duas foram as principais atividades de Gilberto Freyre desde o seu retorno ao 

Recife até sua partida ao exílio por decorrência da revolução política de 1930: jornalista 

e organizador de coletâneas de ensaios. 
28

 Sendo assim, pode-se considerar que o autor 

estava de fato consciente do significado pejorativo que o regionalismo assumiu no con-

texto da Primeira República, precisamente porque era conhecedor das obras produzidas 

por intelectuais das diferentes partes do país, além de ter se aproximado de literatos, ar-

tistas e jornalistas de Pernambuco e de outros estados, tal como o excerto alocado abai-

xo pode provar. Nele, Freyre refere-se ao fenômeno da formação do pensamento crítico 

integrado à consciência da contemporaneidade dos anos 20, reunindo a intelectualidade 

brasileira em torno do movimento renovador com características específicas de geração. 
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Felizmente, da nova geração brasileira surgem esboços de "leaders" e 

sombras de profetas: Agrippino Grieco, Oliveira Vianna, Jackson de 

Figueiredo, Antônio Torres, Gilberto Amado, Ronald de Carvalho, 

Renato Almeida, Tristão de Athayde, Perillo Gomes, Andrade Muricy 

e Tasso da Silveira. Em recentíssimo trabalho sobre “O Pensamento 

Filosófico no Brasil” destaca o sr. Renato Almeida, na geração que se 

forma, "pendores para a critica, a analyse e a indagação", ausentes nas 

gerações predecessoras. Nós precisamos pôr ao serviço de um grande 

esforço de introspecção nacional esses plásticos recursos do espírito 

crítico. Paralelo a um esforço de reação contra os falsos valores de vi-

da, economia e cultura que nos impuseram uma filosofia e um libera-

lismo sem raízes nos nossos antecedentes e nas nossas atualidades, 

semelhante inquérito está a impor-se como o programa da nossa gera-

ção. Quase se pode dizer que "tout se joue sur nos têtes" [tudo depen-

de de nossas cabeças].
29

 

 

A atuação de G. Freyre no contexto de formação da geração intelectual de 1920 

consistia em estimular de modo crítico o ambiente de renovação cultural (ou renovação 

do pensamento crítico) que foi instaurado na cidade do Recife, recebendo gradativamen-

te maior adesão de diversos outros intelectuais, sobretudo nordestinos, que tinham por 

intenção partilhar o desenvolvimento da reinterpretação acerca das múltiplas dinâmicas 

implicadas nas tradições regionais e históricas, praticadas tanto no meio rural quanto no 

meio urbano, tendo sido interpretadas como as expressões materiais e simbólicas da vi-

da social das regiões. Nesse sentido, o objetivo primário do movimento intelectual que 

começou a congregar seus correligionários após o retorno de G. Freyre era conferir inte-

ligibilidade narrativa aos fenômenos socioculturais ocorridos nos espaços regionais que, 

segundo a nova interpretação, fundam o sentido contemporâneo da identidade nacional. 

Assim se pode concluir que durante os anos 20 os intelectuais nordestinos não 

utilizavam argumentos de natureza estritamente jurídica para contestar a representação 

ideológica que foi projetada sobre o regionalismo. A estratégia privilegiada por Gilberto 

Freyre para exponenciar sua posição no debate sobre o problema da relação entre a di-

versidade e a unidade do Estado nacional moderno consistiu na produção de argumentos 

que eram expostos sobretudo por meio de sua cultura literária e de sua cultura artística.  

No seu entendimento, a valorização da diversidade brasileira – regional, cultu-

ral e étnica – pode prescindir definitivamente do sentimento sectário que o estadualismo 

oligárquico impôs ao regime federativo da República. Nesse sentido, os anos 20 demar-

cam o princípio da gestação do projeto regionalista que, mesmo estando situado em sua 

fase inicial, já orientava sociologicamente o sentido de unidade que era exigido pela for-

mação do Estado nacional moderno. Unidade que deveria ser fixada com base na expe-
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riência histórica da sociedade patriarcal, sobretudo a de formação colonial, de modo a 

conformar no presente uma unidade patriarcal suscetível de unificar todas as identidades 

regionais existentes no país em torno de uma única identidade nacional: a mestiça. 

A modernidade do pensamento de Gilberto Freyre resulta do modo crítico com 

que interpretou a realidade nacional, do passado e do presente. Essa é uma característica 

elementar do “novo” regionalismo que já se manifestava nos anos 20, mas que será bas-

tante intensificada ao ser convertida em participação política durante a vigência do Es-

tado Novo. De qualquer maneira, o modo crítico incidiu sobre as representações condu-

centes à noção de “tradição regional” como símbolo dos vícios historicamente mantidos 

pelo poder privado da nação, tais como o estadualismo, o coronelismo e o oligarquismo 

– experiência política da Primeira República que, não obstante a permissividade do po-

der público por decorrência da orientação liberal da Constituição, permitiu o crescimen-

to do sentimento separatista e territorialista dentre o corpo de unidades federadas. 

Na posição de Gilberto Freyre referente ao debate sobre a adequação da forma 

de governo não se vislumbra um projeto de equacionamento rigidamente técnico, ape-

nas o princípio da fundamentação do regionalismo como movimento intelectual moder-

no, porque revitalizador das tradições regionais, de modo que as reinterpreta do ponto 

de vista do conhecimento científico de natureza multidisciplinar (histórico, antropológi-

co, sociológico e ecológico), produzindo um sistema de pensamento (ou filosofia social) 

cujo pressuposto residia em sua legitimação no campo político mediante o inter-relacio-

namento comunicativo com os representantes máximos do poder político, principalmen-

te com os presidentes e com os ministros do Executivo Federal. 

O horizonte de cognoscibilidade desse sistema de pensamento indagava, a par-

tir de 1924, pelas possibilidades reais de consolidação de formas avançadas de civiliza-

ção que possuísse como característica a harmonia com os dados da realidade cultural e 

geográfica (basicamente, a rusticidade) do trópico. Trata-se, pois, da formação do que se 

define por “modelo regionalista de ordem institucional”, que é intrínseco ao pensamento 

freyriano e cuja formação ocorreu já mesmo nos anos 20 por meio do compartilhamento 

de ações com outros intelectuais nordestinos. Assim, a cunhagem do conceito sociológi-

co de região tornou-se o método mais eficaz de efetuar a crítica contra as representações 

degenerativas do valor pragmático do regionalismo para a nacionalidade brasileira. 

Entretanto, a forma de contestação do “velho” significado pejorativo atribuído 

ao regionalismo e à noção de identidade regional como círculo vicioso já se afirmou que 

foi a produção literária (sobretudo o ensaio) e a produção artística (pintura e poesia) de 

seus integrantes nordestinos. Nesse momento não há a forma jurídico-política de crítica 
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e contestação do significado estadualista, tampouco o exercício empírico de revisão do 

texto constitucional, como ocorreu com o discurso apresentado em Sobrados e mucam-

bos, publicado apenas em 1936, embora de modo um tanto implícito na argumentação.  

A ênfase na produção cultural pode ser explicada em função das incertezas que 

acometeram a ação do regionalismo nordestino nos anos 20, quando o movimento ainda 

não havia se consagrado nacionalmente, o que aconteceu somente após a publicação de 

Casa-grande & senzala em 1933, produzindo um impacto social de largo alcance, o que 

possibilitou novas e importantes audiências para o discurso regionalista freyriano.
30

 

De qualquer maneira, pode-se considerar que a produção cultural do regiona-

lismo nordestino foi suficiente para a ideologização de seu fundamento teórico, o qual 

foi inteiramente direcionado ao senso crítico da classe dirigente e da elite intelectual em 

meio às circunstâncias políticas da crise do pacto oligárquico. A estratégia estabelecida 

por G. Freyre consistiu em distinguir com clareza entre o “novo” e o “velho” fundamen-

to do regionalismo mediante a erradicação de todo e qualquer significado retroativo que 

implicasse apologia ao regime federativo da Primeira República. Toda a argumentação 

regionalista foi pensada no sentido de se afirmar a diferença teórica e empírica existente 

entre o novo fundamento positivamente integrador do regionalismo nordestino e o velho 

fundamento negativamente separatista do “estadualismo oligárquico”, sendo que o peso 

valorativo do fundamento teórico – dado que é imprescindível para a ideologização da 

mudança de paradigma 
31

 – foi atribuído ao imperativo de definição da identidade na-

cional brasileira pela perspectiva de integração das culturas regionais que a constituem e 

que, ao serem valorizadas, evitariam o mimetismo da cultura de massas advindo do pro-

jeto imperialista. Nesse aspecto vale observar o argumento do próprio autor. Ele diz: 

 

Não me parece que seja mau o regionalismo ou o patriotismo regional 

cuja ânsia é a defesa das tradições e dos valores locais, contra o furor 

imitativo. Não me parece que semelhante corrente de sentimento po-

nha em perigo a unidade brasileira nas suas raízes ou nas suas fontes 

de vida. Cuido para que as diferenciações regionais, harmonizadas, se-

rão no Brasil a condição para uma pátria independente na suficiência 

econômica e moral do seu todo.
32

 

 

Consciente da crítica ao regime federativo por A. Torres e por O. Vianna, o so-

ciólogo pernambucano, além do mais por convicções próprias, adequou o projeto políti-

co à mudança de paradigma em direção ao antiliberalismo no contexto de crise no sis-
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tema político e econômico, o que provocou o desejo coletivo de transformação social e 

econômica mediante o modelo industrial de modernização da estrutura institucional e da 

estrutura produtiva do país. A formação do projeto regionalista, neste contexto de início, 

dependia da aceitação de determinadas mudanças, embora o seu discurso privilegiasse a 

reivindicação da política de conservação de determinadas estruturas que foram definidas 

como sendo historicamente estabilizadoras do regime de trabalho ainda escravo mantido 

no eito das zonas agrícolas. Cumpre realçar as alusões de um poema escrito em 1926 em 

que o autor resume sua compreensão acerca da expectativa comum em torno da moder-

nidade do Estado nacional, erradicando-lhe os entraves do federalismo e do liberalismo. 

 

Eu ouço as vozes 

eu vejo as cores 

eu sinto os passos 

de outro Brasil que vem aí 

mais tropical 

mais fraternal 

mais brasileiro. 

O mapa desse Brasil em vez das cores do estados 

terá as cores das produções e dos trabalhos. 

Os homens desse Brasil em vez das cores das três raças 

terão as cores das profissões e das regiões. 

As mulheres do Brasil em vez de cores boreais 

terão as cores variamente tropicais. 

Todo brasileiro poderá dizer: é assim que eu quero o Brasil, 

todo brasileiro e não apenas o bacharel ou o doutor: 

o preto, o pardo, o roxo e não apenas o branco e o semibranco[...] 
33

 

 

Não cabe aqui a discussão sobre o caráter realista ou utópico do ideal tropica-

lista assinalado pelo poema. O que importa reside na constatação de que o poema “O 

outro Brasil que vem aí” segue o mesmo objetivo do movimento regionalista nos anos 

20, que foi o estabelecimento de estratégias e diretrizes de combate ao modernismo, ao 

liberalismo e ao estadualismo, o que certamente representou a oportunidade de afirmar a 

diferença entre os interesses do novo movimento intelectual e a experiência política da 

Primeira República. Portanto, as diretrizes de Gilberto Freyre – parcialmente estabeleci-

das nos anos 20, e totalmente executadas nos anos 30 – podem ser assim sintetizadas: 

erradicação de todo o referencial de desintegração do sistema político republicano, bem 

como do referencial de degeneração do tecido econômico interestadual, para introduzir 

no fundamento teórico um componente totalmente diferente, porque moderna e utilitari-

amente científico, vale dizer, a finalidade da elucidação dos nexos de interdependência 
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entre as regiões e a nação contemporaneamente por meio da produção do moderno con-

ceito de região, de culturas regionais ou regionalidades, introduzindo-lhe a função social 

de definir a nacionalidade com o emprego de valores tropicais, mestiços e ruralistas. 

Certamente, o discurso regionalista conferiu proeminência à cultura nordestina 

no desempenho da função social do conceito ao representá-la fundamentalmente como a 

matriz cultural de toda a civilização brasileira.
34

 A representação da identidade nordes-

tina de tipo tradicionalista como a matriz fundante da identidade nacional constituirá um 

dos interesses que foram negociados por G. Freyre nos anos 30 a partir de suas obras. 

 

Pernambuco ou, antes, o Nordeste, deve trazer à cultura brasileira uma 

nota distinta, um impulso original, uma criação sua. Aqui, é a própria 

paisagem, nos seus valores naturais, que é decorativo ao seu jeito, e a 

arquitetura portuguesa adquiriu entre nós, nas "Casas-Grandes" e nas 

"Casas Fortes" dos engenhos, com a necessidade de defesa e a com-

plexidade do domínio semi-feudal, um ar próprio e inconfundível [...] 

O Recife mesmo está ainda cheio de sugestões dessa ordem, ainda que 

os arcos, sua melhor nota identificadora, tenham desaparecido para sa-

tisfazer caprichos de simetria e de modernismo.
35

 

 

Do ponto de vista da ação tanto na perspectiva individual quanto na perspectiva 

coletiva, há alguns dados que são significativos para a interpretação acerca do raio de 

incidência do ideário regionalista nos anos 20, e que corroboram a tese segundo a qual 

parte desse conjunto maior de ações servia ao imperativo de restabelecimento da classe 

produtora do açúcar no contexto de decadência da economia canavieira situada na Zona 

da Mata nordestina, cujo apogeu acontecia exatamente nesse momento.
36

 Nesse sentido, 

verifica-se que a publicação do Livro do Nordeste como ato de comemoração do cente-

nário do Diário de Pernambuco, a criação do Centro Regionalista do Nordeste, a reali-

zação do I Congresso Regionalista na cidade do Recife e a direção do jornal A Provín-

cia sob o consentimento do governador de Pernambuco, Estácio Coimbra, conformava a 

consciência de classe da elite regional no sentido de estabilizar a aliança política que 

pressionava o Governo Federal para o problema das secas no interior sertanejo e para o 

problema da depreciação do açúcar perante o superávit das usinas sucroalcooleiras. 

Assim interpreta Durval Muniz acerca do processo de reterritorialização da eli-

te econômica que controlava a ordem social da região, em que a reacomodação dos inte-

resses e privilégios específicos da classe tornou-se o objetivo das ações políticas de inte-
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lectuais e parlamentares perante o Congresso Nacional do início do século 20: “Os dis-

cursos políticos dos representantes dos estados do Norte, antes dispersos, começam a se 

agrupar em torno de temas que sensibilizavam a opinião pública nacional e podiam car-

rear recursos e abrir locus institucionais no Estado [nacional].” 
37

 

A promoção do I Congresso no Recife entre os dias 7 e 15 de fevereiro de 1926 

resultou do cumprimento de um dos objetivos primários que foram estabelecidos pelo 

Centro Regionalista do Nordeste, cuja comissão deliberativa era composta por Aníbal 

Fernandes, Odilon Nestor, Moraes Coutinho, Gilberto Freyre, entre outros. O Congresso 

foi dividido em duas partes: 1ª) “Problemas econômicos da região”; 2ª) “Vida artística e 

intelectual”. Os membros participantes do evento aventaram a necessidade da redação e 

da leitura pública de um manifesto político que estabelecesse as diretrizes de atuação do 

Centro Regionalista do Nordeste como movimento coletivo, o que não aconteceu nesse 

primeiro momento, porque sua atuação obteve repercussão pouco significativa do ponto 

de vista do debate intelectual público, o que obstou a disseminação do fundamento do 

“novo” regionalismo (a interpretação das culturas regionais) no curso dos anos 1920.
38

 

Portanto, pode-se afirmar que a formação do projeto regionalista, inclusive sua 

ideologia política e fundamento teórico, iniciou-se antes mesmo da Revolução de 1930, 

quando os procedimentos da “Política dos Governadores” enfrentaram o prenúncio de 

sua crise inevitável e totalmente desestabilizadora.
39

 No entanto, é igualmente conclusi-

vo que o processo revolucionário liderado por Getúlio Vargas de 1930 a 1937 acelerou 

o desenvolvimento do novo conceito de região e de culturas regionais, porque implicou 

a mudança abrupta das elites dirigentes no poder e isso abriu novas fendas no horizonte 

dos ideais políticos e sociais no sentido de ensejar novos acordos referentes a velhos in-

teresses, públicos e privados/sociais e econômicos (intangibilidade da questão fundiária, 

equilíbrio na balança comercial entre a produção agrícola e industrial dos estados da fe-

deração, valorização da diversidade cultural brasileira expressa pelas tradições regionais 

e populares, acordo sociológico entre Estado e sociedade civil etc.) de modo que repre-

sentou oportunidade concreta para o restabelecimento da classe agroexportadora nordes-

tina à qual o projeto político de G. Freyre estava estreitamente vinculado, apesar de que 

o cientista social não atuasse unicamente sob o ponto de vista da economia de interesses 

defendidos pela dominação latifundiária no Nordeste do Brasil: produziu um pensamen-

to ou projeto político mais complexo do que o economicismo simplificador. 
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Capítulo 2 – Mudança nos nexos entre região e nação 

no Brasil contemporâneo 
 

 

Essa investigação está orientada por quatro questionamentos correspondentes a 

um mesmo problema histórico concreto: quais foram os efeitos da modernização autori-

tária implementada por Getúlio Vargas e pelo grupo de correligionários do Estado Novo 

sobre a estrutura institucional federal do país? Mais especificamente, qual é o sentido da 

relação existente entre o processo revolucionário sucedido na conjuntura dos anos 30 e a 

transformação do entendimento quanto à função pragmática das tradições regionais para 

a elaboração da identidade nacional brasileira? Continuando, o que a documentação pes-

quisada revela em relação à mudança da semântica do conceito de região, especialmente 

quando é problematizada com a pergunta sobre se houve impacto causado pelo regiona-

lismo na configuração nova dos nexos interregionais e do território judiciário? E, por úl-

timo, quais foram os meios para a materialização dos interesses defendidos pelo projeto 

político de G. Freyre na realidade social da nação durante o regime do Estado Novo? 

Daqui em diante não se pretende mais comparar a diferença existente entre a 

representação pejorativa que foi produzida pelos intelectuais da Primeira República e a 

nova estrutura de significados do regionalismo produzida por Gilberto Freyre a partir de 

1924 mediante uma série de operações intelectuais e estéticas, posto que essa análise de 

tipo comparativo integra somente a perspectiva dialógica da presente pesquisa historio-

gráfica. Desse modo, o que se constitui como base do escrutínio de análise desta parte é 

a perspectiva de caráter mais empírico do objeto de pesquisa, que consiste na compreen-

são de quais os meios práticos, se foram institucionais, constitucionais, interpessoais ou 

autoritários, e quando, no tempo, o Estado Novo celebrou o pacto político com o projeto 

regionalista nordestino, bem como identificar quais foram os resultados político-institu-

cionais deste pacto político – a conformação da ordem social no Brasil contemporâneo – 

mediante a aferição de sua efetividade imediata bem como de seus limites cerceadores. 

É plausível afirmar que o contexto de formação do projeto regionalista está in-

serido no quadro mais amplo referente à modernização do país, tanto no sentido do ace-

lerado desenvolvimento industrial com o consequente crescimento do mercado consu-

midor interno, tanto no sentido da efervescência das teses centralizadoras com a implan-

tação do Executivo Forte, do governo da sociedade com base no poder da União (legis-

lando por meio da promulgação de decretos), da organização corporativa da cidadania e 

da reforma da questão social pela legislação trabalhista. Observe-se que a mudança ope-

rada nos nexos entre as regiões e a nação durante a conjuntura do Estado Novo integra o 
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processo de modernização da sociedade. O que importa entender é o sentido dessa mu-

dança. A categoria de “contemporização” será válida, portanto, para a explicação sobre 

os procedimentos pelos quais G. Freyre orientou, mediante o conceito que fundamenta o 

projeto político, o equacionamento do problema social que se expressava duplamente: 

1) Ao nível conceitual com o problema da incompletude da unidade nacional, o 

qual, segundo o projeto regionalista, só poderia ser de fato equacionado mediante o re-

conhecimento e valorização, pelas instituições estatais, das energias e manifestações es-

pontâneas das tradições híbridas que legitimariam a genuinidade da “cultura nacional”; 

2) Ao nível estrutural com o problema das disparidades regionais no que se re-

fere ao desequilíbrio da balança comercial entre as classes produtoras, fundamentalmen-

te a classe agroexportadora do açúcar, a classe sulcoalcooleira nordestina e o empresari-

ado industrial paulista, situadas nos estados do Nordeste e do Leste do país, causando a 

estagnação do desenvolvimento comercial e exportador da primeira região. 

O processo histórico-social desencadeado pela modernização autoritária como 

mudança social, e especialmente as expressões do problema aludido, ensejou condições 

favoráveis à mudança lógico-semântica do conceito de região operada por G. Freyre no 

léxico dos textos que constituem o projeto regionalista, nos marcos de 1933, 1936, 1937 

e 1941. Essas condições eram os novos interesses ou exigências impostos pela moderni-

zação em curso nessa conjuntura: orientar a construção do Estado nacional moderno e a 

um só tempo apontar os meios de se equacionar problemas sociais, basicamente aqueles 

dois acima assinalados, que foram formados no passado e que continuavam influindo no 

tempo presente, desordenando-o e, por isso, exigindo nova fase de contemporização. 

Rigorosamente, o espectro de interesses a que o projeto regionalista se deteve é 

de escala ampliada: percebe-se na conjuntura o esforço coletivo pela implementação do 

projeto de reinvenção das tradições e identidades do povo brasileiro, em que ocorre uma 

parte significativa da legitimação do pensamento social regionalista “no” e “pelo” Esta-

do Novo, precisamente porque havia o interesse em comum acordo quanto à fixação da 

autorrepresentação da nacionalidade (basicamente, a identificação da mestiçagem étnica 

com o símbolo das tradições populares),
 
de modo que fossem neutralizados os excessos 

gerados pela modernização autoritária por meio da industrialização dos espaços urbanos 

do país, que estava em instrumentação e execução no curso dos anos 30 e 40. Foi desse 

contexto que resultou a moderna concepção de diversidade cultural brasileira, cujo reco-

nhecimento imediato foi diagnosticado pelos sociólogos da época como outro meio im-

portante de se reduzir os problemas causados pelo desenvolvimento industrial do país.
40
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Através do pacto celebrado com o Estado Novo a semântica atingiu finalmente 

um denominador comum, mudando de estadualismo ou de federalismo oligárquico para 

cultura ligada à região, ou seja, para cultura regional. O novo significado lexical do con-

ceito foi difundido e popularizado pela política cultural do Estado Novo porque era inte-

ressante para efeito da estabilidade do regime e, desse modo, tornou-se apto de ser fixa-

do no imaginário coletivo, excetuando-se o significado de disparidades econômicas en-

tre as classes produtoras agrárias e industriais da nação, para cuja solução G. Freyre pro-

duziu a doutrina teórico-política do pacto interregional. Esse significado ficou restrito às 

elites dirigentes que trataram de por em execução a doutrina mediante estatutos e decre-

tos-lei. Do ponto de vista do imaginário, o projeto regionalista, em acordo com o projeto 

centralista, estabeleceu o sentido da mudança lógico-semântica como a conexão das par-

tes das culturas regionais ao todo da cultura nacional. O contexto político-social da mu-

dança teve sua importância, era a modernização, e que para poder avançar o velho pacto 

oligárquico foi substituído pela elite política pela celebração do novo pacto trabalhista. 

Esse quadro serve para evidenciar o contexto de produção do regionalismo co-

mo projeto político cujo líder estabeleceu acordos e provocou conflitos com o grupo di-

rigente do Estado Novo. De modo geral, pode-se argumentar que o regime permitiu a G. 

Freyre participar do processo decisório em diferentes âmbitos da iniciativa governamen-

tal: na política cultural, mediante sua colaboração com o programa de restauração do pa-

trimônio histórico e artístico nacional; na política social, mediante a sua busca por apro-

ximação entre “tradição regional” e “legislação social”, com a conservação da habitação 

rural; na política econômica, com sua pressão pela promulgação do Estatuto da Lavoura 

Canavieira; na produção do território com sua participação nas reuniões deliberativas do 

IBGE e mediante o impacto do conceito de região na lei de divisão regional. 

O exame que se segue centra-se em três elementos inseridos no quadro da mo-

dernização contemporizadora realizada durante o Estado Novo: a) a posição de Gilberto 

Freyre no debate sobre a adequação da forma de governo (que após o golpe de Estado 

de 10 de novembro de 1937 desloca-se da federação centrífuga para a centralização do 

poder político); b) a correlação entre o desenvolvimento do novo conceito de região nos 

textos fundamentais e a mudança de paradigma quanto à sua função para a consolidação 

da identidade nacional brasileira; c) os pontos de contato e os acordos, de ordem cultu-

ral e econômica e de caráter nacionalista, que foram celebrados por deliberação do pro-

jeto centralista-modernizador de Getúlio Vargas para a apropriação de componentes do 

projeto regionalista-tradicionalista de Gilberto Freyre que interessavam ao Estado Novo. 



47 
 

2.1. A Revolução de 1930 e a ressignificação do regionalismo: da assimetria na estrutu-

ra de governabilidade federalista à demarcação das áreas de identidade regional consti-

tutivas da “cultura brasileira” (Casa-grande & senzala – 1933) 

 

Considerada de modo geral, a formação brasileira tem sido, na verda-

de [...], um processo de equilíbrio de antagonismos. Antagonismos de 

economia e de cultura. A cultura europeia e a indígena. A europeia e a 

africana. A africana e a indígena. A economia agrária e a pastoril. A 

agrária e a mineira. O católico e o herege. O jesuíta e o fazendeiro. O 

bandeirante e o senhor de engenho. O paulista e o emboaba. O per-

nambucano e o mascate. O grande proprietário e o pária. O bacharel e 

o analfabeto. Mas predominando sobre todos os antagonismos, o mais 

geral e o mais profundo: o senhor e o escravo. É verdade que agindo 

sempre, entre tantos antagonismos contundentes, amortecendo-lhes o 

choque ou harmonizando-os, condições de confraternização e de mo-

bilidade vertical peculiares ao Brasil: a miscigenação, a dispersão da 

herança, a fácil e frequente mudança de profissão e de residência, a 

acessibilidade a cargos e a elevadas posições políticas e sociais a mes-

tiços e a filhos naturais, o cristianismo lírico, à portuguesa, a tolerân-

cia moral, a hospitalidade a estrangeiros, a intercomunicação entre as 

diferentes zonas do país. Esta, menos por facilidades técnicas do que 

pelas físicas: a ausência de um sistema de montanhas ou de rios ver-

dadeiramente perturbador da unidade brasileira ou da reciprocidade 

cultural e econômica entre os extremos geográficos.
41

 

 

Em 1º de dezembro de 1933, Casa-grande & senzala veio a público para ates-

tar, como ato de linguagem irrepetível, o conhecimento técnico que a sociologia adqui-

riu na modernidade anglo-saxônica para responder a determinadas demandas sociais que 

foram suscitadas pela especificidade do tempo no qual o plano do ensaio foi concebido, 

necessitando, para a consecução desse objetivo, contestar antigas opiniões que estavam 

consagradas mas que eram infundadas do ponto de vista da comprovação empírica. Re-

sultado da combinação de esforços entre o autor, o editor e o redator do contrato de edi-

ção,
42

 o ensaio tinha por objetivo central o convencimento da consciência das elites di-

rigentes quanto ao caráter a um só tempo heterogêneo e equilibrado da “cultura brasilei-

ra”, quer dizer, visava a revelar a amplitude em que as formas de expressão cultural na 

sociedade brasileira tornaram-se híbridas por decorrência do contínuo processo de mis-

cigenação entre elementos cultural e etnicamente extremados e cujo ponto de equilíbrio 

consistia na habilidade preexistente de se adaptarem às condições naturais da área geo-

gráfica na qual se situavam, notadamente, a região tropical do continente americano. 

                                                             
41

 FREYRE, Gilberto. Casa-grande & senzala: formação da familia brasileira sob o regimen de economia 

patriarchal. Rio de Janeiro: Maia & Schmidt, 1933, p. 83-84. 
42

 Para detalhes acerca da relação entre o autor, o editor (Augusto Schmidt) e o redator do contrato (Ro-

drigo Melo Franco de Andrade), cf. LARRETA, Enrique Rodríguez; GIUCCI, Guillermo. Op. cit. 



48 
 

O que se coloca como fundamental em Casa-grande & senzala é o desafio de 

provar, usando ora o método objetivo-dedutivo, ora o método subjetivo-intuitivo, que o 

hibridismo da civilização brasileira (com o seu padrão de comportamento sendo diferen-

te do modelo anglo-saxão e com unidade em meio às diversidades regionais e étnicas do 

país) pode representar uma vantagem para a nação – por antítese à desvantagem, como 

supunham os críticos políticos da Primeira República –, caso o dado da realidade social 

fosse reconhecido e aproveitado na condição de valor plástico que deveria ser preserva-

do, por exemplo, como patrimônio material das culturas regionais. Trata-se de um com-

ponente ideal do pensamento social regionalista. Após a publicação do ensaio, a aplica-

ção desse ideal tornou-se disponível para interpretação dos leitores e para a consequente 

realização das políticas culturais tanto interna quanto externamente. Entretanto, deve-se 

observar que essa é uma compreensão que conscientemente ocultou/edulcorou a memó-

ria do conflito entre as classes sociais por insubordinação, prevalecendo o ponto de vista 

benevolente no tratamento da questão existencial da diferença pelo patriarcado rural. 

Atualmente estão disponíveis muitas (re)leituras críticas acerca da tese do equi-

líbrio de antagonismos associada à tese do patriarcado rural no Brasil. Sendo assim, não 

se trata de construir outra (re)leitura. O que interessa nesse momento é interpretar a inte-

ração texto-contexto para descobrir de que modo o conteúdo de Casa-grande & senzala 

contribuiu significativamente para a inflexão do regionalismo no curso dos eventos dos 

anos 30 – mudança conceitual que se tornou um imperativo para o sociólogo porque seu 

tempo não permitia a associação do regionalismo com a prática estadualista que vigorou 

na República Velha, considerando que o processo revolucionário instaurou o novo subs-

trato social rumo ao qual todo e qualquer projeto político deveria convergir caso visasse 

à negociação de interesses com a nova elite dirigente: a dominância das teses centraliza-

doras associada ao fortalecimento do nacionalismo, que foi gestado sob a designação de 

“República Nova”.
43

 O objetivo é compreender os meios pelos quais Freyre orientou um 

conjunto de reformas modernizadoras da interpretação acerca dos problemas nacionais, 

delimitando o escopo da investigação ao componente antropológico de seu projeto. 

Foi por meio da articulação entre as três perspectivas que caracterizam o plano 

de análise social constante do ensaio, isto é, o estudo do processo da interpenetração de 

etnias e culturas, da adaptação da raça ao meio físico e o legado do patriarcado rural que 

continuou influente na modernidade ibérica,
 44

 que se constituiu o escrutínio do diagnós-
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tico histórico-sociológico produzido por G. Freyre em relação ao processo de formação 

nacional. A produção deste diagnóstico teve o efeito de atualizar sua relação com a clas-

se política no presente revolucionário, atribuindo-lhe o valor de legítimo cientista social 

que compreende a necessidade de contemporizar as disparidades regionais existentes no 

país e notadamente designada de “questão regional”. Não obstante, esta questão sinteti-

zava seu projeto político e constituía o objeto central das negociações, que culminaram 

com a celebração do pacto de poder, sendo a demarcação das áreas de identidade regio-

nal formadas no curso da história do Brasil o primeiro resultado do pacto e da legitima-

ção recíproca entre os projetos de ambos os celebrantes (regionalismo e centralismo). 

Para o processo de publicação do livro, “tudo deveria estar pronto – o texto da-

tilografado – no início de fevereiro [de 1933]. De modo que em abril, antes da Constitu-

inte [em novembro de 33], ‘pode estar na rua Casa-grande & senzala’”
45

: assim registra 

o sociólogo pernambucano em carta dirigida a Rodrigo M. F. de Andrade a intenção de 

publicar seu primeiro livro num momento que coincidisse com o decurso dos trabalhos 

da Assembleia Nacional Constituinte conduzidos no período compreendido entre maio 

de 1933 e novembro do mesmo ano, resultando na promulgação de uma nova Constitui-

ção Federal em julho de 1934 pelos representantes federais eleitos e com a consequente 

eleição por via indireta do novo presidente da República, Getúlio Vargas, de modo que 

o ato constitucional encerraria a vigência do Governo Provisório. 

Certamente, a principal mudança trazida pela reconstitucionalização do país re-

sidiu na reabertura democrática expressa pela vigência do preceito das liberdades civis e 

econômicas que garantiam a viabilidade da celebração de acordos suprapartidários. Para 

além da introdução de direitos inovadores do ponto de vista judiciário, regulamentando 

as condições pelas quais a ordem social e a ordem econômica poderiam vigorar, inclusi-

ve no tangente ao direito de propriedade e de família, o advento da reconstitucionaliza-

ção implicou, sobretudo, a garantia de as forças político-sociais se realinharem em torno 

de temas que consideravam como sendo estratégicos para aquela conjuntura, bem como 

da liberdade de expressão e de mobilização, fosse para endossar, fosse para contestar os 

atos de exceção do regime discricionário, pelos integrantes da opinião pública nacional 

(garantia que foi anulada após a promulgação da Lei de Segurança Nacional em 1935).
46

 

É essa conjuntura de 33 e 34 que demarca o princípio da negociação de interes-

ses entre o projeto político de G. Freyre e o governo Vargas, porque a reabertura demo-
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crática viabilizou a celebração de acordos até mesmo com o presidente eleito. Sendo as-

sim, pode-se observar que o substrato social no qual a ideologia do regionalismo sofreu 

inflexões referia-se ao rumo seguido pelos acontecimentos no campo político. A publi-

cação de Casa-grande & senzala em 33 representou a oportunidade de o sociólogo in-

tervir no rumo das decisões políticas dos anos seguintes, que se relacionavam aos temas 

identificados com a ideologia do nacionalismo e do protecionismo ao mercado interno.  

Há um indício documentado que prova que Vargas conheceu G. Freyre ainda 

antes da promulgação da Constituição de 1934. Trata-se de uma mensagem dirigida ao 

pernambucano para cumprimentá-lo pelo dia de seu aniversário: “Receba vivas congra-

tulações [pela] passagem [de] seu aniversário”.
47

 O envio deste breve telegrama revela, 

no mínimo, que o presidente da República passou a conhecer o intelectual logo após a 

publicação de seu primeiro livro, aproveitando o ensejo de seu aniversário para abrir um 

canal de comunicação. Após esse primeiro contato, a comunicação de G. Freyre com os 

representantes do Estado Novo evoluirá numa linha crescente, mas nem sempre numa 

linha constante, isto é, a relação do sociólogo com as ações políticas do regime autoritá-

rio constituirá uma ambiguidade que significava a oscilação entre os pontos de contato e 

os pontos de atrito no interesse pragmático que estava estabelecido entre as partes.   

No período de 1934 a 1937 a atuação mais proativa de Gilberto Freyre limitou-

se à organização do I Congresso Afro-Brasileiro do Recife, à regência de aulas na cadei-

ra de Sociologia da Universidade do Distrito Federal no Rio de Janeiro e ao proferimen-

to de conferências para públicos especializados na disciplina sociológica, donde se pode 

destacar a conferência realizada na Faculdade de Direito da USP por ocasião do convite 

feito pelos estudantes do Centro Acadêmico XI de Agosto, cujo tema salientava a “insu-

ficiência do método histórico na formação nacional e a necessidade de empregar-se o 

método da antropologia social no estudo das origens brasileiras”.
48

  

Essas considerações servem para perceber o elevado impacto que a publicação 

de seu livro causou no meio intelectual e político da época. Efetivamente, o diagnóstico 

sociológico de Freyre foi imediatamente reconhecido como o responsável pelo “redes-

cobrimento da nação” 
49

 pelo grupo de leitores pertencentes, majoritariamente, à classe 

dirigente e à intelligentsia que sobressaiu dos enfrentamentos políticos durante os anos 

30. Para exemplificar, convém observar o comentário de Gondin da Fonseca referindo-
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se elogiosamente à recente publicação do livro de G. Freyre em carta dirigida ao então 

embaixador do Brasil em Nova York, Oswaldo Aranha, no ano de 1936. Vale a citação: 

 

Antes de eu partir para a Europa o Bouças tinha voado para Nova 

York. Eu poderia ter-lhe mandado por ele uma obra muito curiosa que 

saiu no ano passado, “Casa Grande e Senzala”, de Gilberto Freyre (ora 

preso como comunista, creio eu) [...] Esse livro de Gilberto foi o me-

lhor que se publicou no Brasil ultimamente.
50

 

 

Se o objetivo do livro é diagnosticar as características do ethos nacional, regis-

trando, não por acaso, o subtítulo como “formação da família brasileira sob o regime de 

economia patriarcal”, em que se percebe o predomínio da identidade nordestina como o-

bjeto a ser estudado e como um valor a ser defendido, e se mesmo nessa condição todas 

as primeiras apreciações lhes reconheceram o mérito pela eficácia singular do diagnósti-

co social que contém – Prudente de Moraes Neto disse que o livro revela “a perfeita in-

tuição do fenômeno brasileiro” 
51

 –, portanto a legitimação imediata do “novo” regiona-

lismo derivou mesmo das circunstâncias políticas que influíam no modo de interpretar e 

de pensar a situação dos nexos entre as regiões e a nação na contemporaneidade, em que 

se podia verificar o indício das transformações operadas aos níveis semântico e pragmá-

tico do conceito de região. Mais ainda, a questão da legitimação imediata do diagnóstico 

de G. Freyre ultrapassa a mera formação de afinidades/sociabilidade intelectual entre o 

autor e os outros integrantes da intelligentsia brasileira contemporânea ao Estado Novo. 

Nessa questão, a análise criteriosa do texto de Casa-grande & senzala não dei-

xa dúvidas: seu diagnóstico foi imediatamente legitimado porque contém um claro pla-

no de desenvolvimento social que é bastante útil do ponto de vista racional-científico e 

cujo raio de incidência cobria não somente os problemas nordestinos, mas os problemas 

brasileiros como um todo. Por essa razão, esse livro contém parte importante do projeto 

político de Gilberto Freyre, sendo essa uma das causas de ter sido considerado pelo gru-

po vinculado ao poder central como um “redescobrimento da nação”. O rastreamento da 

trajetória da recepção do livro no curso do Estado Novo revela que lhe foi atribuído um 

lugar privilegiado nas instituições republicanas sob a justificação de ter desenvolvido 

concomitantemente um diagnóstico científico acerca da formação nacional e um prog-

nóstico esclarecedor acerca do futuro das principais instituições político-sociais da na-

ção. Trata-se de um ponto de contato indubitável com os interesses dos estadistas brasi-
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leiros, em que se inscreve a complementaridade entre o conhecimento produzido pelos 

cientistas sociais e o aperfeiçoamento da esfera pública no Brasil republicano. 

Deve-se agora investigar a inter-relação entre o processo de ressignificação do 

regionalismo nordestino e a política de demarcação das áreas de cultura regional a partir 

de 1934 até 1945. A tese que se procura provar é que o novo regionalismo interveio sig-

nificativamente nas ações de política cultural do período compreendido entre o regime 

constitucional e o regime autoritário de Getúlio Vargas.  

Já se constatou que as teses defendidas em Casa-grande & senzala, além de vi-

sarem o esclarecimento científico da formação do hibridismo da cultura brasileira, colo-

cando a questão racial em outro patamar de compreensão, estendem-se à busca constan-

te por sua realização no sentido instrumental mediante a intervenção nas discussões po-

líticas que estavam inseridas na conjuntura na qual foram originalmente concebidas.
52

 O 

que significa que, no caso da produção do diagnóstico sociológico, a observação dos ru-

mos dos enfrentamentos políticos suprapartidários tornou-se um imperativo para o crité-

rio de sua performatividade imediata como um discurso de poder. A inter-relação entre 

a ressignificação do regionalismo e a demarcação das áreas de cultura regional no Brasil 

ocorreu, portanto, em decorrência da estreita relação de complementaridade entre o pro-

jeto de Gilberto Freyre e a ideologia antiliberal de governo, vigente após 1930. 

Segundo Koselleck, “a história dos conceitos mostra que novos conceitos, arti-

culados a conteúdos, são produzidos/pensados ainda que as palavras empregadas pos-

sam ser as mesmas”.
53

 Portanto, “dificilmente pode-se pressupor que numa situação re-

volucionária haja possibilidade de formulação de conceitos absolutamente novos em ter-

mos de semântica”.
54

 A premissa teórica com a qual a história dos conceitos investiga as 

fontes documentais textuais consiste na seguinte constatação: a diacronia está contida na 

sincronia. Ou seja, porque o elemento do novo sempre conserva partes do elemento do 

velho, os conceitos não fogem à regra e incorporam um coeficiente de variação tempo-

ral, que pode ser definido como o resultado do uso pragmático da linguagem mediante a 

estrutura sincrônica – buscando demonstração e convencimento –, somado às estruturas 

formais de continuidade que estão ocultas na semântica do conceito.
55

  

“Portanto, o que a semântica indica é que ela é repetível. Trata-se de estruturas 

linguísticas que se repetem e cuja repetição é necessária para que o conteúdo seja com-
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preensível, ainda que uma única vez. Eu só posso ser compreendido se um mínimo de 

semântica estiver pressuposto [...] [Assim] toda sincronia contém sempre uma diacronia 

presente na semântica, indicando temporalidades diversas que não posso alterar.” 
56

 

A formulação conceitual é o resultado de um complexo processo de teorização 

inserido numa situação histórica empírica que tende a estimular a atividade da formula-

ção. Assim, para se tornarem conceitos, as palavras devem passar por esse processo, de-

pendendo de uma construção abstrata que consubstancia o conceito como modelo cog-

nitivo com elevado grau de generalização. Trata-se da complementaridade entre concei-

tualização e processo histórico, em que se pode constatar que o conceito forjado é sem-

pre concomitantemente ‘fato’ e ‘indicador’. ‘Fato’, porque é efetivo enquanto fenômeno 

linguístico (o processo de teorização). ‘Indicador’, porque indica algo que se situa além 

da língua (o substrato social no qual foi forjado).
57

 

Ora, este conjunto de pressupostos não se aplica ao caso de que estamos tratan-

do? Na situação revolucionária entre 1930 e 1937 tornou-se possível verificar que ‘regi-

ão’ é o conceito-fato, ‘regiões’ é o conceito-indicador e ‘regionalismo’ é o pensamen-

to/projeto que sustenta a mudança de paradigma quanto à compreensão do problema. A 

semântica do conceito foi mantida parcialmente, porque se fazia necessário que os leito-

res de Casa-grande & senzala compreendessem o modo pelo qual o problema da desin-

tegração foi equacionado mediante o uso pragmático da linguagem sociológica. 

Deve-se observar que o plano de análise do livro uniu a completa ressignifica-

ção do regionalismo à construção de um plano de desenvolvimento social para o Brasil, 

cuja inspiração adveio da observação dos vícios cometidos pela interação dominadores-

dominados no curso da experiência histórica dos séculos 16, 17 e 18. Por isso, pode-se 

concluir que a mudança conceitual ocorreu no próprio léxico de suas teses. 

Não por acaso, o autor fornece a explicação sincrônica sobre o sentido da for-

mação nacional por meio da perspectiva da regionalização da sociedade brasileira em 

seus quadrantes cultural e geográfico. Concomitantemente, Freyre aproveita a situação 

revolucionária para provar que o regionalismo nordestino não fazia apologia à experiên-

cia separatista/territorialista da Primeira República – que passou a ser designada de “ve-

lha” e identificada como “ruína” por uma série de operações –, e atesta que o movimen-

to intelectual estava se consolidando como ideologia revitalizadora das tradições regio-

nais e fomentadora da integração nacional, rejeitando o significado do sectarismo políti-

co implícito no federalismo para a construção do Estado-nação na contemporaneidade. 
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As condições físicas no Brasil, que poderiam ter concorrido para apro-

fundar a extremos perigosos as divergências regionais, não só tolera-

das como até extensa a relativa saúde política de que sempre gozou, – 

as condições físicas não agiram senão fracamente no sentido separatis-

ta, através de diferenças, consideráveis porém não dominadoras, de 

clima e de qualidade física e química do solo, de sistema de alimenta-

ção e de forma de cultura agrícola. Pode-se antes afirmar que tais con-

dições concorreram no Brasil para que as colônias se conservassem 

unidas e dentro do parentesco, da solidariedade assegurada pelas ten-

dências e pelos processos da colonização portuguesa – regionalista, 

mas não separatista – unionista no melhor sentido, no que justamente 

coincidia com o interesse da catequese católica.
58

 

 

A assimilação da diferença existente entre regionalismo e federalismo tornou-

se uma condição sine qua non para o reconhecimento do projeto de Gilberto Freyre, e o 

recurso à observação da experiência histórica apresentou-se como o método mais eficaz 

para provar a diferença entre um e outro. Daí a utilidade da afirmação de que “os portu-

gueses não trouxeram para o Brasil os separatismos políticos, como os espanhóis ao seu 

domínio americano, nem divergências religiosas, como os ingleses e franceses para suas 

colônias”.
59

 E assim a razão de identificar que é “tão difícil, na verdade, separar o brasi-

leiro do católico: o catolicismo foi realmente o cimento da nossa unidade”.
60

 

Associada ao imperativo da prova de caráter historiográfico estava o projeto et-

nográfico de mapeamento das áreas de identidade regional constitutivas da “cultura bra-

sileira”, de cuja associação entre historiografia e antropologia resulta a conformação dos 

ideais de brasilidade como valores intrínsecos ao “novo” regionalismo, e para os quais o 

plano de desenvolvimento social prestou contribuição para que, finalmente, o projeto re-

gionalista estivesse, com a publicação de Casa-grande & senzala,
61

 suscetível de aplica-

ção/fundamentação num conjunto de ações já iniciadas que visavam o fortalecimento da 

ideologia do nacionalismo integrador, expressa sobretudo na política moderna de nacio-

nalização do território, do povo e do poder. Foi mediante essa série de operações que o 

projeto regionalista adquiriu importância do ponto de vista instrumental para o Estado. 

O princípio fundamental do projeto regionalista como um sistema ideológico é 

a orientação científica do sentido da nacionalização no Brasil contemporâneo, de 1933 

até a atualidade. Exemplificando: Freyre identificou em meio ao processo expansionista 
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das fronteiras no período colonial a reação cautelar dos administradores aos possíveis e-

feitos de dispersão/desagregação, e concluiu isto sobre o sentido da ação administrativa: 

 
Se é certo que o furor expansionista dos bandeirantes conquistou-nos 

verdadeiros luxos de terras, é também exato que nesse desadoro de 

expansão comprometeu-se a nossa saúde [integração] econômica e 

quase que se comprometia a nossa unidade política. Felizmente aos 

impulsos de dispersão e aos perigos, deles decorrentes, de diferencia-

ção e de separatismo, opuseram-se desde o início da nossa vida colo-

nial forças que eram quase da mesma agressividade, neutralizando-os 

ou pelo menos amolecendo-os.
62

 

 

Os ideais de brasilidade integram as diretrizes de interpretação das tradições re-

gionais e históricas da sociedade brasileira, e constam com evidência do primeiro capí-

tulo de Casa-grande & senzala: “Tendências gerais da colonização portuguesa do Bra-

sil: formação de uma sociedade agrária, escravocrata e híbrida”. Trata-se das três carac-

terísticas que o autor avalia como sendo constitutivas do ethos nacional, ao qual perma-

necem associados determinados vícios e virtudes que se formaram no curso do processo 

histórico. Nesse sentido, segundo o autor, é em função do dado do agrarismo, do escra-

vismo e do hibridismo que se deve pensar o conceito de região na sociedade brasileira, 

isto para torná-lo um modelo válido para a interpretação da realidade nacional. Ou seja, 

G. Freyre está afirmando que a realidade nacional só pode ser interpretada pelo parâme-

tro básico das “especializações regionais de cultura humana”,
63

 o que inclui a técnica de 

produção, a interação natureza e cultura e o amálgama interétnico para formar modos de 

sociabilidade que, no território nacional, são mais ou menos regionalmente diferentes.
64
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Na medida em que a revolução construía a nova ordem da sociedade brasileira, 

instituindo o governo da União, centralizando o poder político, induzindo a industriali-

zação do espaço urbano, mas conservando os setores tradicionais da economia agrária – 

enfim, na medida em que a revolução construía a modernidade capitalista nacional –, o 

projeto de mapeamento antropológico e geográfico das regiões do país tornava-se algo 

interessante do ponto de vista político para a nova classe dirigente dos anos 30, porque 

representava o surgimento da oportunidade de fortalecer o vínculo dos grupos sociais a-

tingidos pela agressividade das mudanças operadas no presente revolucionário com a re-

presentação do passado histórico, de modo a reinventar o vínculo, a um só tempo políti-

co e afetivo, com a tradição agropatriarcal e com os “fundamentos da cultura nacional”. 

É nesse contexto que o projeto regionalista tornou-se interessante, consideran-

do que um dos postulados com os quais G. Freyre buscava negociação era o diagnóstico 

que abordou os seguintes objetos entrecruzados: etnicidade, região e nação. Ademais, é 

nesse contexto que parte de seu projeto passou a interessar à ideologização da mudança 

de paradigma em relação à governabilidade da nação – prática que, não obstante o pro-

cesso de transformação social do século 20, também sofreu mudanças para forjar os la-

ços de afetividade entre o povo e o presidente da República (raça e classe em que negros 

e mulatos constituíam a ampla maioria). Daí a necessidade da tese de que “todo brasilei-

ro, mesmo o alvo, de cabelo louro, traz na alma, quando não na alma e no corpo a som-

bra, ou ao menos a pinta, do negro. Na ternura, na mímica excessiva, no catolicismo em 

que se deliciam nossos sentidos, na música, no andar, na fala, no canto de ninar menino 

pequeno, em tudo que é expressão sincera de vida, trazemos todos a marca inconfundí-

vel da influência negra”.
65

 Assim estava identificada a característica do ethos nacional. 

O conceito de região é fundamental nesse processo de negociação. Através de-

le, o diagnóstico sociológico adquire sua força argumentativa máxima e impele a classe 

dirigente para a observação imediata dos problemas sociais que descreve. Portanto, após 

o processo de inflexão em sua estrutura semântica (em que há continuidade na desconti-

nuidade, mas que foi capaz de adaptá-lo à nova realidade de mudanças político-sociais 

aceleradas, erradicando-lhe todo o significado alusivo ao federalismo oligárquico), esta-

va preparada a etapa preliminar da fundamentação ideológica para legitimar o processo 

de integração nacional que agia em três frentes complementares: 1ª) No reconhecimento 

da existência da diversidade regional do Brasil, que passou a ser entendida como vanta-

gem; 2ª) Na demarcação dessas áreas de cultura/identidade regional; 3ª) Na política de 

expansão da fronteira agrícola em direção aos “sertões” expressa na Marcha para Oeste. 
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A Constituição de 1934 restaurou a forma de governo como República Federa-

tiva sob o regime democrático e representativo (art. 1º), durando somente três anos. Tal 

restauração foi importante para G. Freyre porque significou a reabertura necessária para 

que seu projeto pudesse intervir nas decisões políticas não apenas do futuro, mas do pre-

sente também, especialmente nas ações de política cultural e de política econômica pelo 

governo. Assim, a promulgação da nova Carta proporcionou a confluência de interesses. 

No interior da Assembleia Constituinte havia a discussão sobre matérias consti-

tucionais adeptas da tradição jurídica brasileira (o direito privado) e matérias não-cons-

titucionais em relação a essa tradição, sendo consideradas inovadoras para a época (o di-

reito de família, por exemplo).
66

 De qualquer modo, o que importa analisar é o tema do 

reconhecimento da diversidade regional, porque é nesse tema que o projeto regionalista 

interveio significativamente ao mapear o fenômeno do ponto de vista antropológico. 

Em Casa-grande & senzala Gilberto Freyre mapeia as regiões brasileiras a par-

tir da categoria de “áreas de cultura”, que não são equivalentes à categoria de “macror-

regiões” definida pela geografia física. Isso significa que o critério de mapeamento das 

regiões consiste nos condicionamentos simbólicos da dinâmica cultural que sirvam para 

a observação de sua disseminação/adaptação para formar um “complexo cultural”. Em 

seu projeto há a divisão espacial em termos de zonas e de subzonas no sentido econômi-

co, por isso havia identidade entre o critério antropológico e o critério da geografia hu-

mana. Enfim, as áreas de cultura regional do Brasil figuram em seu projeto a partir da 

seguinte hierarquia de prioridades (da mais frequente a menos frequente no estudo): 

 

 

 

 

 

 

 

Observe-se que a demarcação das áreas de cultura regional no curso do proces-

so histórico implicou também a identificação do ponto de equilíbrio da complexa intera-

ção ‘cidade-campo’, que, segundo o sociólogo, foi rompido no século 19 com o advento 

da urbanização. Ao proceder assim, Freyre identificou o sentido da formação da divisão 

regional do trabalho no elemento da contemporização proporcionada pela continuidade 

do trabalho escravo. Por meio do objetivo de identificar o ponto de equilíbrio ou de i-
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gualdade dos interesses regionais no Brasil colonial do ponto de vista econômico, con-

seguiu avançar no projeto de mapeamento das regiões brasileiras pela perspectiva da 

relação entre a técnica de produção, o fenômeno do expansionismo e a miscigenação, de 

modo que concluiu que o equilíbrio interregional desenvolveu-se no processo de forma-

ção do país mediante a especialização do processo produtivo seguida pelo fenômeno da 

expansão da fronteira agrícola nos estados de colonização tardia. Desse modo, o projeto 

regionalista apresentou sua primeira contribuição para a reforma da questão regional. 

Primeiro, demarcando a zona de expansão da fronteira agrícola rumo ao sertão: 

 

A cana-de-açúcar começou a ser cultivada igualmente em São Vicente 

e em Pernambuco, estendendo-se depois à Bahia e ao Maranhão e a 

sua cultura, que onde logrou êxito – medíocre em São Vicente ou má-

ximo como em Pernambuco, no Recôncavo [Baiano] e no Maranhão – 

trouxe em consequência uma sociedade e um gênero de vida de ten-

dências mais ou menos aristocráticas e escravocratas. Por conseguinte 

de interesses econômicos semelhantes. O antagonismo econômico se 

esboçaria mais tarde entre os homens de maior capital, que podiam 

suportar os custos da agricultura da cana e da indústria do açúcar, e os 

menos favorecidos de recursos, obrigados a se espalharem pelos ser-

tões em busca de escravos – espécie de capital vivo – ou a ficarem por 

lá, como criadores de gado. Antagonismo que a terra vasta pôde su-

portar sem quebra do equilíbrio econômico. Dele resultaria entretanto 

o Brasil antiescravocrata ou indiferente aos interesses da escravidão 

representado pelo Ceará em particular, e de modo geral pelo sertanejo 

ou vaqueiro.
67

 

 

Depois, indicando a contemporização das grandes propriedades rurais do país: 

 

A igualdade de interesses agrários e escravocratas que através dos sé-

culos XVI e XVII predominou na colônia, toda ela dedicada com mai-

or ou menor intensidade à cultura do açúcar, não a perturbou tão pro-

fundamente, como à primeira vista parece, a descoberta das minas ou 

a introdução do cafeeiro. Se o ponto de apoio econômico da aristocra-

cia colonial deslocou-se da cana-de-açúcar para o ouro e mais tarde 

para o café, manteve-se o instrumento de exploração: o braço escravo. 

Mesmo porque a divergência de interesses que se definiu, a diferença 

de técnica de exploração econômica entre o Nordeste persistentemente 

açucareiro e a capitania de Minas Gerais, e entre estes e São Paulo ca-

feeiro, de algum modo compensou-se nos seus efeitos separatistas pela 

migração humana que o próprio fenômeno econômico provocou, divi-

dindo entre a zona açucareira do Nordeste e a mineira e a cafeeira ao 

sul um elemento étnico – o escravo de origem africana – que conser-

vado em bloco pelo Nordeste – até então a região mais escravocrata 

das três, por ser a terra por excelência da cana-de-açúcar – teria resul-

tado em profunda diferença regional de cultura humana.
68
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O texto da Constituição é uma fonte segura para se verificar o reconhecimento 

da diversidade regional do país, do novo conceito de região seu diagnosticador e do pro-

blema da disparidade regional que o advento da República em 1889 recrudesceu, porque 

esse documento prova que a Comissão Constitucional foi capaz de assimilar, ainda que 

parcialmente, os mecanismos políticos para a regulação do problema que foi denunciado 

pela comunidade de sociólogos, historiadores, literatos e folcloristas com atuação desde 

a crise do Império, com a chamada geração 1870, à nova geração de 30. Vale a citação: 

 

Título IV (Da ordem econômica e social) [...] 

Art. 115: A ordem econômica deve ser organizada conforme os prin-

cípios da justiça e as necessidades da vida nacional, de modo que pos-

sibilite a todos existência digna. Dentro desses limites, é garantida a 

liberdade econômica. 

§ único: Os poderes públicos verificarão, periodicamente, o padrão de 

vida nas várias regiões do País [...]. 

Art. 121: A lei promoverá o amparo da produção e estabelecerá as 

condições do trabalho, na cidade e nos campos, tendo em vista a pro-

teção social do trabalhador e os interesses econômicos do País. 

§1º: A legislação do trabalho observará os seguintes preceitos, além de 

outros que colimem melhorar as condições do trabalhador [...]: 

b) salário mínimo, capaz de satisfazer, conforme as condições de cada 

região, as necessidades normais do trabalhador.
69

 

 

Ora, se até 1940 a divisão regional do país vigorava dualisticamente, sob a con-

figuração do território judiciário basicamente entre Norte e Sul, a afirmação da existên-

cia de “várias regiões do País” ou de “condições de cada região” revela o reconhecimen-

to imediato do fenômeno da diversidade regional brasileira, que se tornou acessível por 

meio da linguagem do novo conceito de região, mesmo que esse reconhecimento acon-

tecesse de forma vaga como está expressa no texto; revela, por conseguinte, a atenção 

conferida ao problema das disparidades entre o Nordeste e o Sudeste do ponto de vista 

da dinâmica produtiva e entre o Leste (o litoral) e o Oeste (o sertão) do ponto de vista 

civilizacional – recrudescido pela experiência republicana, de modo a causar o desequi-

líbrio na interação ‘cidade-campo’ e na qualidade de vida das regiões – denunciado pelo 

conteúdo semântico do novo conceito sociológico que foi formulado pelo regionalismo.  

No entanto, a reforma na divisão regional do trabalho visando à desconcentra-

ção do processo produtivo no país não apresentou resultados significativos do ponto de 

vista da efetiva redução das desigualdades sociais e regionais no curso do século 20.
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A política de legitimação do projeto regionalista ainda não está completa. Falta 

a verificação do dado semântico na inflexão do conceito sociológico. E falta, também, a 

identificação da aliança efetuada por Gilberto Freyre com o grupo de correligionários do 

Estado Novo em regime de reciprocidade, daí resultando a prática da seleção e apropri-

ação de partes de seu pensamento/projeto político para o curso da construção nacional. 

A comparação lexicográfica de dois documentos preciosos permite a conclusão 

acerca do meio pelo qual o novo regionalismo foi representado na linguagem (a princí-

pio na língua portuguesa), durante um período de tempo de onze anos, estando pratica-

mente concluída a legitimação do projeto político no contexto de redemocratização com 

a queda do Estado Novo em 1945. Trata-se da comparação entre o léxico de dois dicio-

nários da Língua Portuguesa que foram produzidos em contextos históricos diametral-

mente distintos. Na primeira fonte cumpre recuperar o significado atribuído pelo autor 

do Novo dicionário da língua portuguesa ao conceito de região, à ideologia regionalista 

e a seus partidários no contexto de revigoramento do pacto oligárquico, com o propósito 

de compará-lo com o significado atribuído pelo autor do Grande dicionário da língua 

portuguesa aos mesmos referentes selecionados, entretanto no contexto de recomposi-

ção dos partidos políticos visando o enfrentamento do processo eleitoral em 1945. 

O conceito de região (1), a ideologia regionalista (2) e o indivíduo regionalista 

(3) são definidos da seguinte forma na entrada dos vocábulos do dicionário de 1913:   

 
(1). Grande extensão de território. Território ou porção de território 

que, por seu clima, produções ou por outros caracteres, se distingue 

dos territórios contíguos. Cada uma das ramificações da administração 

pública, das ciências, das artes etc. Cada uma das divisões que se ima-

ginam na atmosfera. Cada uma das seções em que, convencionalmen-

te, se divide o corpo humano [...] Fig. Cada uma das esferas da ativi-

dade humana. (Lat. regio). 

(2). Partido ou sistema dos que pugnam vigorosamente pelos interes-

ses de uma região. (De regional). 

(3). Defensor de interesses regionais.
 71

 

 

O conceito de região (4), a ideologia regionalista (5) e o indivíduo regionalista 

(6) são definidos da seguinte forma na entrada dos vocábulos do dicionário de 1945: 

 

(4). Grande extensão de terra do país, extensa parte da superfície ter-

restre: “[...] fervura de sol que sempre reina naquele período solstício 

do trópico de Cancro que passa por cima daquela região”, J. de Bar-

ros, Décadas, p. 38. [...] “Aproveitemos a oportunidade para dizer al-

guma coisa acerca dos outros perlustradores da região”, Gastão Cruls, 
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A Amazônia que eu vi, p. 76. [...] “Mas produzem ainda enormes pre-

juízos na economia da região pauperizando o solo”, Ramalho Ortigão, 

Farpas, p. 59. 

(5). Opinião, tendência para considerar unicamente ou para fazer pre-

valecer os interesses da região em que se vive. ||Doutrina política e so-

cial, cujo princípio consiste em favorecer, no próprio seio da nação, os 

agrupamentos regionais, de harmonia com as divisões impostas pela 

geografia e pela história das regiões. ||Vocábulo regional; dialetismo, 

provincialismo. 

(6). (de regional) 1. Relativo ao regionalismo: “[...] bem pode tornar-

se de uma política de cultura interamericana que seja ao mesmo tempo 

um movimento unionista e pluralista, ecologista e universalista, conti-

nentalista e regionalista”. Gilberto Freyre, Problemas brasileiros de 

antropologia, p. 195-196. 2. Pessoa que defende os interesses regio-

nais, que é partidária do regionalismo.
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Da comparação entre o significado do conceito 1 e o significado do conceito 4 

depreende-se que a estrutura linguística sofreu uma mudança de caráter inter-relacional, 

isto é, ao introduzir no léxico novas unidades de sentido articuladas linguisticamente, e 

que foram extraídas da literatura regionalista mais recente, a estrutura sincrônica do ato 

de linguagem imediatamente redefiniu seu nexo com a ideologia do nacionalismo. À es-

sa mudança na semântica se seguiu a repetição do principal significado do conceito in-

serido na profundidade temporal da diacronia, que é dedutível da perspectiva geográfica 

decorrente da expressão “grande extensão de terra”, o que o conservou na qualidade de 

categoria do espaço físico e social. É plausível concluir, portanto, que a situação revolu-

cionária não mudou totalmente a semântica do conceito, considerando que a diacronia 

(a questão regional) permaneceu contida na sincronia, tornando viável sua compreensão. 

Da comparação entre o significado da ideologia 2 e o significado da ideologia 

5 depreende-se que a mudança de paradigma ocorreu em função do reconhecimento da 

inovação resultante do sistema de pensamento do novo regionalismo. Porque o contexto 

linguístico regula o alcance do conteúdo semântico do conceito, percebe-se que o novo 

sentido de “agrupamentos regionais” pôde generalizar-se com a introdução do conheci-

mento a seu respeito, ou seja, pôde se transformar em modelo cognitivo, complexifican-

do-se na sistemática de sua semântica mediante a articulação entre forma e conteúdo. 

Da comparação entre o significado do indivíduo 3 e o significado do indivíduo 

6 depreende-se que o índice de adesão individual ao regionalismo cresceu rapidamente. 

No intervalo médio entre a publicação de Casa-grande & senzala em 1933 e Problemas 

brasileiros de antropologia em 1943 o conceito de região foi ratificado no campo inte-

lectual e no campo político, o que viabilizou a defesa da mudança de paradigma prévia. 
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Concluindo, verifica-se que o texto mais recente introduziu outro vocábulo, de 

caráter ainda mais generalizante, qual seja, a regionalidade, definida como a “qualidade 

de regional”.
73

 Trata-se da evidência linguística de toda a mudança conceitual, realizada 

mediante o ato de linguagem que conferiu inteligibilidade à correlação entre o discurso 

e a ação, admitindo que “uma palavra geralmente aciona consequências irrevogáveis”.
74

 

O Estado Novo apropriou-se do componente antropológico do novo conceito 

de região para atribuir racionalidade a seu programa de políticas culturais e econômicas, 

vinculando-as ao projeto hegemônico de modernização autoritária que causou a mudan-

ça no nexo entre região e nação para consolidar a unidade política e social do território. 

Em 1938, a Marcha para Oeste, empreendimento do Governo Federal para o-

cupação das regiões semicolonizadas do território nacional e para a expansão da frontei-

ra agrícola em benefício das classes produtoras dos estados sob ocupação – preparando, 

com a ação política, sua integração econômica com o mercado nacional 
75

 – contou com 

o projeto regionalista para a caracterização etnológica dos tipos humanos formadores da 

sociedade sertaneja situada no Brasil Central. Nessa caracterização, optou-se por escon-

jurar qualquer significado que fosse alusivo à experiência social mais recente – indubi-

tavelmente, à República Velha – para recuperar no bandeirismo paulista do século 18 a 

fonte de orientação para a realização do empreendimento expansionista do século 20. 

 
A suposta imunidade absoluta do sertanejo do sangue ou da influência 

africana não resiste a exame demorado. Se são numerosos os brancos 

puros em certas zonas sertanejas, noutras se fazem notar resíduos afri-

canos. Um estudo interessantíssimo a fazer seria a localização de re-

dutos de antigos escravos que teriam borrado de preto, hoje empalide-

cido, muita região central do Brasil. Essas concentrações de negros 

puros correspondem necessariamente a manchas negróides no seio de 

populações afastadas dos centros de escravaria. Escasseavam entre os 

escravos fugidos as mulheres de sua cor, recorrendo eles, para suprir a 

falta, “ao rapto de índias” ou caboclas de povoados e aldeamentos 

próximos: teriam assim espalhado o seu sangue por muita zona consi-

derada depois virgem de influência negra. Aliás, os movimentos, ser-

tões a dentro ou rio Amazonas acima, de negros fugidos representam 

quase arrojo igual ao dos bandeirantes paulistas ou dos povoadores 

cearenses.
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Como se observa, é bastante plausível identificar no mapeamento das áreas de 

identidade regional desenvolvido em Casa-grande & senzala o primeiro ponto de conta-

to que resultou na celebração de um pacto entre o projeto regionalista e o projeto centra-

lista logo após a promulgação da Constituição de 1934. Nesse sentido, verifica-se que o 

foco de interesse que passou pelo processo de negociação referia-se à ideologia da inte-

gração nacional sobretudo no sentido cultural, que se tornou exequível após a produção 

do diagnóstico indutor dos ideais de brasilidade nos anos 30 e 40. Cabe lembrar que, a 

despeito das disputas simbólicas pela representação/imposição da matriz para a “cultura 

brasileira”, o diagnóstico da formação nacional operado por G. Freyre obteve o êxito do 

ponto de vista empírico ao representá-la com base na visão da “história social da família 

patriarcal brasileira”, em que a identidade do agrarismo, do escravismo e do hibridismo 

popular expandiu-se do litoral civilizado rumo ao sertão em nova fase de colonização. 

Não por acaso, o componente antropológico de seu projeto estava inteiramente 

relacionado às manifestações simbólicas do regime autoritário. Sendo assim, seu projeto 

interveio na modernização da sociedade brasileira como um processo equivalente de 

hierarquização das classes sociais sob a dominância da nova ordem que exigia unidade e 

coesão; interveio, portanto, para atribuir sentido ao curso da Revolução de 1930 e para a 

fundamentação ideológica do projeto de modernização da estrutura institucional federal 

desenvolvida pelo Estado Novo, o que não significa que as manifestações simbólicas do 

regime tenham implicado o predomínio da ideia de branqueamento da população negra 

brasileira, considerando que o princípio fundante do pacto de poder residia na valoriza-

ção do invento da identidade nacional sob a representação das práticas culturais manti-

das pelas tradições híbridas – invento do qual o novo sistema de governo foi tributário. 

Enfim, pode-se afirmar que a transformação dos nexos entre região e nação nos 

anos 1930 – processo conduzido pela revolução, mas para o qual o projeto regionalista 

contribuiu decisivamente – derivou da reestruturação do sistema político brasileiro, des-

locando-se do modelo de federação centrífuga para o modelo de centralização política. 

Sendo assim, o que estava em tensão era a redefinição do nexo entre passado e presente, 

em que a escrita da história em perspectiva sincrônica constante de Casa-grande & sen-

zala funcionou como fonte de orientação para a ação da elite dirigente do poder central. 

Afirmar que a tendência para a disponibilidade para o uso político de seu pensamento 

era algo que não integrava os objetivos práticos de G. Freyre em relação à representação 

do passado é incorrer num erro interpretativo sem fundamento. Porque no plano da polí-

tica o sociólogo restringiu-se conscientemente ao ideário antiliberal de governo, para o 

qual direcionou a totalidade do funcionalismo intrínseco ao seu pensamento social. 
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2.2. A contemporização das disparidades regionais existentes no Brasil moderno como 

síntese da ideologia do projeto político (Sobrados e mucambos – 1936) 

 

A publicação de Sobrados e mucambos está inserida no contexto do debate po-

lítico sobre a questão social na modernidade brasileira, cuja efervescência se estende da 

Assembleia Constituinte de 1933 à promulgação da Consolidação das Leis do Trabalho 

em 1943. Do ponto de vista interno e geral, pode-se afirmar que sua problemática reside 

na compreensão dos fatos sociais resultantes do processo de transformação da sociedade 

patriarcal concomitantemente à modernização do Império no século 19, tornando-se rea-

lizável mediante a simultaneidade dos processos de centralização do poder monárquico 

e de urbanização das principais cidades brasileiras, fundamentalmente do Recife, Salva-

dor, Rio de Janeiro, São Paulo e de Ouro Preto (quer dizer, essas são as cidades a que o 

autor conferiu profundidade analítica para operacionalizar seu diagnóstico).  

Certamente, G. Freyre está interessado em compreender o sentido da mudança 

social operada na estrutura de poder das classes dominantes de determinados estados da 

federação, dedutível da decadência do patriarcado rural (cujo esteio é a casa-grande pa-

triarcal) e no subsequente desenvolvimento do patriarcado urbano (cujo esteio é o sobra-

do burguês). Na primeira perspectiva, visa a esclarecer o caráter conciliador de conflitos 

da instituição tradicional do patriarcalismo por meio da decifração da linha de continui-

dade dos valores do agrarismo, escravismo e hibridismo. Para tanto, estuda “os proces-

sos de subordinação e, ao mesmo tempo, os de acomodação, de uma raça a outra, de 

várias religiões e tradições de cultura a uma só, que caracterizaram a formação do nosso 

patriarcado rural e, a partir dos fins do século XVIII, o seu declínio e o desenvolvimento 

das cidades; a formação do Império; ia quase dizendo, a formação do povo brasileiro”.
77

  

Nesse sentido, a função de seu projeto estende-se à orientação das elites quanto ao dado 

da conservação do privatismo patriarcal em meio às transformações da sociedade brasi-

leira nas cidades, e infere que na maioria das regiões do país ainda se prefere o conforto 

do ambiente privado ao associativismo do espaço público. Logo, “o privatismo patriar-

cal ou semipatriarcal ainda nos domina. Mesmo que a casa seja mucambo – o aliás tão 

caluniado mucambo”.
78

 E não negligencia os aspectos da situação social em que a práti-

ca do privatismo tende a resvalar para a corrupção do patrimonialismo familista na atua-

lidade e que a Justiça torna-se incapaz de coibir os crimes de compadrio e de nepotismo. 
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Na segunda perspectiva, visa a perscrutar os processos pelos quais a sociedade 

brasileira se diferenciou nas suas estruturas de dominação material e simbólica, identifi-

cando no movimento de transferência da Corte Portuguesa em 1808 e no movimento de 

emancipação política em 1822 a origem histórica do processo de modernização que via-

bilizou o êxito da revolução burguesa, introduzindo o ideário liberal da ordem competi-

tiva em meio às cidades em desenvolvimento; identifica nessa conjuntura o fenômeno 

social da supervalorização do individualismo moderno (com seu conceito de contrato) e 

a consequente proscrição da tradição familista (com seu conceito de comunidade) por e-

feito da mudança operada no inconsciente coletivo em seus níveis cultural (introduzindo 

o eurocentrismo discriminador da cultura afro-brasileira) e político (diminuindo o poder 

político dos senhores). Enfim, nesta perspectiva G. Freyre se interessa por pensar o pro-

cesso de formação da sociedade industrial de classes, e explica as causas e os efeitos do 

surgimento dos desequilíbrios na interação cidade-campo pela urbanização irregular das 

cidades e da desigualdade em três parâmetros conjugados: de raça, de classe e de região.  

Em síntese, com a perspectiva da modernidade, G. Freyre pretendeu orientar a 

classe dirigente para os prejuízos da supervalorização da sociedade e cultura de massas 

urbanas em detrimento da instituição do patriarcado rural, indicando que “o período de 

história social do Brasil que procuramos estudar nestas páginas, por um lado, continuou 

um período de integração: durante esse é que se consolidou a sociedade brasileira, em 

torno de um Governo mais forte, de uma Justiça mais livre da pressão dos indivíduos 

poderosos, de uma Igreja também mais independente das oligarquias regionais e mais 

pura na vida dos seus padres [...] Por outro, foi um período de diferenciação profunda – 

menos patriarcalismo, menos absorção do filho pelo pai, da mulher pelo homem, do 

indivíduo pela família, da família pelo chefe, do escravo pelo proprietário, e mais indi-

vidualismo, da mulher, do menino, do negro, ao mesmo tempo que mais prostituição, 

mais miséria e mais doença. Mais velhice desamparada. Período terrível de transição”.
79

 

Essa introdução ao conteúdo do livro permite que se constate que há uma evi-

dente relação de intertextualidade entre seu primeiro livro e o atual quanto ao diagnósti-

co/prognóstico de um conjunto importante de problemas sociais causados pela moderni-

zação das áreas urbanas nos séculos 18 e 19, como é o caso da controvérsia estabelecida 

em torno da salubridade da habitação popular rural designada de mucambo no Nordeste. 

Em Sobrados e mucambos, entretanto, o diagnóstico histórico-sociológico está centrado 

fundamentalmente na gênese do problema da disparidade entre a produtividade da eco-

nomia cafeeira de São Paulo e a produtividade da economia canavieira de Pernambuco. 
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Trata-se do interesse econômico defendido pelo projeto regionalista a partir de 

1936, mas prolongando-se no tempo até sua efetivação, que consiste na convergência de 

forças sociais para lutarem pela contemporização da disparidade regional causada pelo 

processo de modernização industrial iniciada de modo incipiente na duração do Segun-

do Reinado do Império, em que houve o deslocamento do centro dinâmico da economia 

do Norte (liderado por Pernambuco canavieiro) em direção à economia do Sul (liderado 

por São Paulo cafeeiro), porque a mudança na ordem econômica implicou a concentra-

ção distintiva de benefícios comerciais para a classe produtora do café em comparação 

com a situação decadente dos produtores do açúcar – situação que é interpretada pelo 

grupo de regionalistas como a origem histórica da desigualdade de renda, de desenvol-

vimento e de produtividade do ponto de vista da equidade na balança comercial regio-

nal. É nesse sentido que a reivindicação pelo aprimoramento do sistema de crédito agrí-

cola torna-se inteligível em Sobrados e mucambos. Nesse particular, G. Freyre valeu-se 

da situação de crise de hegemonia da classe agroexportadora nordestina no século 19 

para reivindicar o reajustamento na concessão de crédito à produção do gênero agrícola. 

 

O Banco do Brasil – estabelecido por Dom João VI – emprestando ao 

agricultor do século XIX a 9%, com 8% de amortização e com hipote-

ca no valor duplo da quantia emprestada, reformáveis as letras de seis 

em seis meses improrrogavelmente, alegavam os agricultores que não 

se tornara nenhum apoio para a lavoura. Ao contrário: impunha-lhe 

“prazos fatais” para suas dívidas, enquanto o comércio, descansado de 

seu compromisso, gozava “o favor das moratórias”. E entretanto era 

um comércio – dizia um apologista da agricultura – que ainda por ci-

ma “recorria ao contrabando e à fraude”. Bons tinham sido, para a la-

voura, os primeiros tempos coloniais, com os privilégios concedidos 

aos senhores de engenho, privilégios – deve-se acentuar – que iam ao 

ponto de favorecer o calote, quando praticado por um senhor graúdo.
80

 

 

 

Por conseguinte, G. Freyre percebe na ascensão concentrada do setor cafeeiro, 

concomitantemente ao incipiente empresariado industrial – atribuindo força à revolução 

burguesa na sociedade brasileira –, a causa de dois problemas contemporâneos relativos, 

em primeiro lugar, à plutocracia dominante do estado de São Paulo, estrutura que invia-

bilizou, na experiência do século 19 e início do 20, a realização do projeto de consolida-

ção da unidade nacional no sentido do congraçamento de forças pelas entidades da fede-

ração, o que configurou o interesse de S. Paulo pela defesa da hegemonia do federalis-

mo oligárquico na organização do sistema político brasileiro. Em segundo lugar, o pro-

blema da descaracterização da “cultura brasileira” em sua dimensão material (como pa-
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trimônio histórico) e em sua dimensão imaterial (como valores e tradições) por decor-

rência da ocidentalização/industrialização das cidades brasileiras, implicando o extermí-

nio gradual de alguns valores tradicionalmente rurais que seriam imbuídos da capacida-

de de se contemporizarem com a natureza sui generis dos trópicos. Ou seja, por meio de 

toda essa perspectiva crítica o sociólogo pretendeu advertir a classe dirigente contempo-

rânea para a questão da desvantagem, no futuro, da descaracterização da “cultura brasi-

leira” causada pela excessiva industrialização da sociedade no passado e no presente. 

Basta desta revisão de literatura. O que se pretende analisar daqui em diante é o 

patamar mais avançado do ponto de vista da teorização do conceito de região que o pro-

jeto regionalista logrou com a publicação de Sobrados e mucambos, instituindo no siste-

ma político uma espécie de doutrina teórica sobre a matéria do pacto interregional e re-

lacionando-a com a mudança dos nexos entre região e nação no presente estadonovista. 

A leitura exegética do documento revela que foi por meio da concatenação en-

tre a perspectiva da estrutura do sistema patriarcal rural e a perspectiva da industrializa-

ção regionalmente concentrada que a publicação de Sobrados e mucambos logrou efeti-

var alguns interesses do projeto regionalista no sistema política nacional, por conseguin-

te, exerceu poder performativo de intervenção nas decisões políticas do Governo Fede-

ral acerca do problema da disparidade regional que foi diagnosticado por G. Freyre. 

Com a publicação de Sobrados e mucambos em 1936, o projeto regionalista lo-

grou êxito ao transcender o objetivo de construir uma técnica rígida de equacionamento 

da questão regional – dedutível fundamentalmente do problema da guerra fiscal entre os 

estados da federação resultante da disparidade na dinâmica produtiva 
81

 – para formular 

uma doutrina política referente aos meios de concreção da nacionalidade no sentido do 

equilíbrio entre diversidade (regional) e unidade (nacional) na modernidade brasileira.  
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Com a publicação de Sobrados e mucambos, o projeto regionalista atinge o es-

tágio elevado e atualizado quanto ao processo de desenvolvimento do conceito de região 

para modernizar a ideia de unidade nacional do ponto de vista sociológico; o projeto do 

cientista social atingiu o patamar máximo quanto ao conteúdo racional-científico de seu 

discurso prescritivo, que foi centrado na relação de equilíbrio entre cidade-campo e en-

tre o conteúdo legal do Estado e a realidade da sociedade no Brasil contemporâneo. 

Nesse sentido, formula-se uma doutrina teórica e política acerca dos meios ins-

titucionais formais para o estreitamento do pacto entre a diversidade regional e a unida-

de nacional pelo princípio da contemporização no sentido econômico e cultural, que de-

veria ser levado a efeito pelo poder central vigente. Trata-se da orientação quanto à ob-

servância da interdependência existente entre ‘tradição regional’ e ‘realidade nacional’, 

que se tornou inteligível mediante o estágio elevado da teorização do novo conceito de 

região em Sobrados e mucambos também. Este se inscreve como o estágio final da con-

ciliação entre tradição e modernidade no Estado Novo, em que houve a orientação quan-

to à demanda pela conservação dos estilos de vida, padrões culturais e expressões psi-

cossociológicas do “povo brasileiro” para garantir a inviolabilidade dos fundamentos da 

unidade de cultura e de sociedade pertencentes ao Estado-nação, por conseguinte, para 

corrigir os excessos na “alteração da paisagem brasileira em todos os seus valores”.
82

 

Convertendo o plano teórico da doutrina política em termos materiais e ideoló-

gicos, pode-se concluir que este componente do projeto regionalista advertia para a real 

necessidade de se estreitar o nexo básico sociológico dos tipos de legislação social com 

o programa de políticas públicas que fosse desenvolvido pelo Poder Legislativo, o qual 

deve fazer sentido e ser útil para cada contexto social específico. Pode-se concluir, com-

plementarmente, que a elevação máxima na teorização do conceito de região em Sobra-

do e mucambos implicou o reatamento, a partir do Estado Novo, com a representação da 

tradição agropatriarcal, cuja substância consistia na contínua estabilidade da hierarquia 

social em meio ao desenvolvimento da organização do patriarcalismo tutelar (hierarquia 

e autoridade nas relações desiguais de gênero, raciais e de trabalho), que logrou êxito ao 

incidir sobretudo nas áreas de interior do Nordeste agrário e pastoril, nas áreas de interi-

or da região central (Goiás e Mato Grosso) e nas áreas de interior das regiões Sul e Su-

deste do país (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul). 

No entanto, deve-se considerar que esta formulação do pacto interregional pela 

perspectiva da forma cultural da sociedade brasileira como sendo patriarcalista e tutelar 

relacionou-se difícil e incompletamente com a construção social das cidades modernas. 

                                                             
82

 Ibid., p. 260. 



69 
 

Em um artigo publicado em 1937, em pleno contexto de campanha eleitoral pa-

ra a sucessão presidencial em disputa entre Getúlio Vargas e José Américo de Almeida 

– este último sendo a preferência imediata do grupo de regionalistas nordestinos – Fre-

yre utiliza o princípio da contemporização – que é aqui designado de “reajustamento” – 

para construir a síntese do projeto regionalista, orientando o leitor quanto ao sentido que 

considera correto para a modernização da ideia de unidade nacional. Vale a citação:  

 
Seria um absurdo que num país vasto como o Brasil procurássemos 

abafar as expressões regionais de vida, as diferenças de Norte para 

Sul, de litoral para centro, visando uma temperatura única para a na-

ção inteira, uma cor exclusiva de paisagem e de homem [...] O pro-

blema de relações entre as regiões do Brasil é um tanto diverso do 

problema norte-americano, sem que deixem de haver pontos de seme-

lhança. Também aqui a transição da economia escravocrata para a li-

vre concorreu, junto com outras influências, para acentuar condições 

de clima desfavoráveis ao desenvolvimento industrial, em particular, e 

social, em geral, da nação. Concorreu para estagnações que uma polí-

tica, nem sempre de equilíbrio nacional, deixou que se prolongassem 

tristonhamente a extremos de decadência [...] [Por isso,] no Brasil, um 

reajustamento semelhante se impõe. Reajustamento mas não estandar-

dização. Reajustamento de umas regiões a outras e de todas ao ritmo 

nacional de economia e de cultura. Mas de modo nenhum a sacrifício 

das diferenças regionais a um ideal esterilizante de unitarismo. Consi-

derado o regionalismo como a variedade de climas que dentro de um 

país permite que a vida se exprima e a cultura se afirme dentro das 

mesmas oportunidades econômicas e políticas, mas de modo sempre 

diverso e correspondente a aspirações e a necessidades e tradições di-

ferentes de região, não há motivo para o clima regional no Brasil ser 

um clima caluniado.
83

 
 

O uso da documentação externa à fonte primária justifica-se na medida em que 

se percebe que a atividade jornalística de G. Freyre também contribuiu para a sintetiza-

ção do conteúdo racional do projeto regionalista, porque os temas abordados nos artigos 

de jornal correlacionavam-se aos temas de sua obra sociológica. Nesse sentido, a especi-

ficidade informativa desse tipo de fonte refere-se à situação concreta em que a escrita do 

texto obedece a um determinado contexto. Não por acaso, uma parte significativa de sua 

produção jornalística na duração do Estado Novo estava centrada no contexto dominan-

te de construção nacional que enfrentava o impasse político resultante da questão social 

que ainda não havia sido solucionada pela classe dirigente do regime autoritário. Por is-

so, G. Freyre começa a diagnosticar o problema quando salienta o fato de que, no Brasil 

moderno, ainda ocorre a “supremacia da economia privada sobre a pública; dos interes-

ses particulares, sobre os gerais. Supremacia tão ostensiva na formação brasileira”.
84
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Em 1939 – dois anos após o golpe de Estado que originou o Estado Novo –, G. 

Freyre insiste com a denúncia no Correio da Manhã segundo a qual o trabalhador rural 

teria sido subitamente abandonado pelo poder público ainda na vigência do regime mo-

nárquico por decorrência da reestruturação da ordem socioeconômica, que passou a pri-

vilegiar o aceleramento da produção com base no desenvolvimento industrial concentra-

do nos estados do Sul do país, sendo que a economia agrária do Norte, com sua massa 

de trabalhadores escravos, teria sido negligenciada do ponto de vista das condições ma-

teriais e morais necessárias a sua subsistência. Assim, em meio ao curso da mudança so-

cial percebe a “necessidade de valorização do homem rural como ‘resgate de um desvio 

histórico’ [...] Realmente, é curioso notar como o homem rural – refiro-me ao trabalha-

dor – tem sido uma vítima do progresso – no Norte, da indústria do açúcar, no Sul, da 

cultura do café – do ponto de vista de sua saúde, de sua alimentação, de seu vigor físico, 

de suas condições de vida material e moral”.
85

 Aqui o autor alude ao trabalho agrícola. 

Ao publicar esse diagnóstico no jornal de circulação nacional, Freyre converge 

a doutrina política constante de Sobrados e mucambos com a série da produção jornalís-

tica que focaliza a mesma ordem de problemas sociais contemporâneos, aproveitando de 

fato o contexto reformista da política nacional para dirigir uma mensagem a Vargas.  

 

A valorização do homem no Brasil – principalmente nas zonas onde a 

paisagem, e com a paisagem, o elemento humano e os valores de cul-

tura foram mais deformados, pervertidos e desprestigiados por uma 

economia parasitária não só da natureza como do trabalhador – está a 

se impor como uma das tarefas mais sérias da nossa geração. O sr. 

Maragilano Júnior tem razão quando diz que a política do Império não 

correspondeu, neste ponto – da assistência sanitária à gente rural – às 

necessidades brasileiras, nem a do Império nem da Primeira Repúbli-

ca. Ao contrário: o progresso republicano baseou-se, em grande parte, 

naquela desvalorização. Vejamos o que vai fazer pelo homem e pela 

paisagem rural do Brasil a Segunda República [o Estado Novo], vol-

tada, muito mais que a primeira, para os problemas sociais que, aliás, 

já iniciou na baixada fluminense uma obra de verdadeira retificação da 

paisagem.
86

 
 

Primeiramente, aqui se deve questionar: qual é o interesse pragmático com este 

diagnóstico do fato social referente à desvalorização do homem e da paisagem rural nos 

séculos 19 e 20? Ora, esse diagnóstico nada tem de ingênuo. Por meio dele, a formação 

do projeto regionalista está praticamente completa, sendo que a doutrinação política so-

bre a matéria do pacto interregional adquiriu o nível máximo quanto à materialidade so-

cioeconômica do ponto de vista do discurso prescritivo ou performativo que encerra. 
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Sabe-se que a fundação do Estado Novo representou a oportunidade particular 

e concreta para a negociação de interesses entre distintos projetos políticos que visavam 

seu uso no processo de reconfiguração do poder nos anos 1930.
87

 Esta é uma evidência 

clara da possibilidade de participação ativa do projeto regionalista no regime autoritário, 

garantindo a G. Freyre sua acomodação num lugar significativo no arranjo institucional 

resultante do novo pacto político que foi parcialmente celebrado em 1934 e que foi rea-

firmado em 1937, sendo que em 1941 foi completamente realizado mediante a promul-

gação do Estatuto da Lavoura Canavieira previsto pelo decreto-lei nº 3.855 de 21/11/41. 

O que está em negociação política entre 1934 e 1941 é a reforma da divisão re-

gional do trabalho que, se fosse conservada do modo como se encontrava, recrudesceria 

ainda mais os problemas gerados nas cidades, mas principalmente no campo, pela ques-

tão social, porque se referia às regiões onde o regime de trabalho predominante, além do 

fato de ser ex/neo-escravo, degradava-se do ponto de vista das condições objetivas para 

a lavoura, ao passo que a população de trabalhadores rurais estava sendo desvirtuada de 

sua função. Em síntese, pode-se argumentar que a reforma na divisão regional do traba-

lho tornou-se um imperativo tanto para a elite nordestina quanto para a classe dirigente 

do Estado Novo porque a região produtora do açúcar enfrentava desde o final do século 

19 grave crise de natureza comercial assim como na estrutura das relações de trabalho. 

O efeito imediato de Sobrados e mucambos, ao confluir com a produção jorna-

lística de G. Freyre, foi avançar na ideologização da doutrina teórica sobre o pacto inter-

regional visando a orientação do projeto revolucionário dominante no processo político, 

vale dizer, com a estruturação trabalhista do proletariado brasileiro pelo Estado Novo.  

O interesse pragmático estabelecido entre as partes consistia na tentativa de re-

versão do processo de decadência do valor social do trabalho rural no sentido manual do 

termo, isto é, do trabalho com a lavoura ou com a terra nas áreas de cultivo regular, cujo 

valor material tanto para o mercado quanto para a sociedade foi, segundo Freyre, desvir-

tuado por efeito da crescente hegemonia conquistada pelas técnicas de produção que es-

tavam sendo utilizadas pelo empresariado cafeicultor e industrial de São Paulo.  

O ponto de contato entre o projeto regionalista e o projeto centralista na maté-

ria da decadência consistiu, portanto, na produção de uma fórmula conciliatória de inte-

resses que potencializou a reforma na divisão regional do trabalho por via da liberaliza-

ção regulada da integração capitalista no estado de S. Paulo e da revalorização da classe 

agroexportadora nordestina, de modo que o corporativismo trabalhista pudesse avançar. 
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Do ponto de vista institucional, pode-se inferir que o efeito de Sobrados e mu-

cambos sobre o processo de estruturação do trabalhismo no Brasil residiu na orientação 

sociológica quanto aos métodos de reformar a questão social no campo, na qual se privi-

legiou a recordação dos valores constitutivos da paisagem rural dos séculos 16, 17 e 18 

para argumentar acerca do caráter de “autorregulação confraternizadora” das relações de 

trabalho entre os proprietários rurais e a classe de trabalhadores escravos, isto para justi-

ficar a impertinência às zonas rurais do Brasil de qualquer tipo de legislação que atribu-

ísse direitos sociais à classe trabalhadora do eito durante o regime do Estado Novo.  

Com efeito, da negociação de interesses entre classes e intelectuais dominantes 

no regime (mediante as instâncias decisórias do poder
88

) resultou a exclusão do meio ru-

ral do todo país na área de abrangência prevista pela Consolidação das Leis do Trabalho 

de 1943, de modo que o estatuto de cidadania não se estendeu à classe trabalhadora das 

zonas rurais porque estabelecia o corporativismo do setor industrial e do setor comercial 

nas cidades como o direito normativo para a observância imediata pela sociedade civil. 

O reformismo “valorizador” da paisagem rural no Estado Novo implicou, real-

mente, a conservação do trabalhador rural sob a identidade jurídica de mero agregado da 

família patriarcal brasileira, portanto de modo desprovido/sem titularidade de direitos, e 

lembrava, por contraste ao processo acelerado de modernização autoritária, antigas prá-

ticas escravistas remissíveis à formação do patriarcado rural interpretada por Freyre. O 

passado, no caso da Justiça do Trabalho, foi usado politicamente visando à consecução 

do “equilíbrio interregional” de modo a não causar rupturas ou sedições na sociedade.
89

 

Não obstante o debate político sobre a relação entre ‘cidade-campo’ e entre di-

versidade e unidade para a construção do Estado nacional moderno, a doutrina teórica 

desenvolvida por Casa-grande & senzala, Sobrados e mucambos e por parte majoritária 

dos artigos de jornal – sobre o pacto interregional como imediata superação do estadua-

lismo e como o meio de programação da contemporização das disparidades regionais do 

país –, passou pelo processo de legitimação de modo simultâneo a seu desenvolvimento, 

para logo em seguida receber apoio político de parte significativa da elite intelectual sua 

contemporânea. A explicitação da compreensão da doutrina política por Afonso Arinos 

de Melo Franco, mesmo tendo sido um opositor do varguismo durante o período ditato-

rial,
90

 serve de fato como parâmetro para a prova documental. Num texto de 1939 Afon-

so Arinos salientava a ideia moderna de unidade como contemporização, ao dizer: 

                                                             
88

 DINIZ, Eli. O Estado Novo: estrutura de poder. Relações de classes. In: FAUSTO, Boris (Org.). O Bra-

sil Republicano: sociedade e política (1930-1964). 8ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006 (HGCB). 
89

 BASTOS, Elide Rugai. Op. cit. 
90

 POLLETI, Ronaldo. Op. cit. 



73 
 

Hoje a unidade da pátria é principalmente isto: inteligência e senti-

mento. O federalismo é, no Brasil, uma realidade; o regionalismo, 

bem compreendido, uma verdadeira condição de vida. Erram crassa-

mente os que pretendem combater, às cegas, o bom regionalismo. E 

este erro repercutirá dolorosamente contra a unidade nacional. Porque 

o Brasil se forma como um organismo da junção harmoniosa de enti-

dades que, além da vida nacional, possuem a sua vida própria. Da 

mesma maneira, um meio social não se pode formar solidamente, se 

seus componentes, além da vida da relação social, não possuem uma 

vida íntima, uma vida de mesa e lareira, em que se opinem as virtudes 

privadas que deverão ser empregadas na obra comum. Eu vos digo, 

paulistas, que o meu maior receio está precisamente na ação brutaliza-

dora dos que pretendem suprimir a cooperação dos sentimentos regio-

nais, na formação da ideia nacional. Pois isto é não compreender que 

esta só existe, só se forma, porque aqueles se integram e convergem 

para a formação [...] Quando penso em Brasil, elaboro um complexo 

esforço intelectual em que se fundem ideias de Pernambuco, de Minas 

[Gerais], de São Paulo, do Rio Grande [do Sul] e de todos os outros 

estados. Brasil é uma síntese orgânica dessa diversidade básica. É a 

reunião superior dessas forças particularistas. Elas não existem sem 

ele, mas ele não é nada sem elas.
91

 

 

As ideias de A. Arinos contribuíram para o reconhecimento do nexo básico en-

tre a doutrina do pacto interregional e a ideologia nacionalista, que, como já se deduziu, 

constituía o núcleo do debate e da ação política nos anos 30. Nesse sentido, seu discurso 

plasmou o conteúdo racional-científico de Casa-grande & senzala com o conteúdo de 

igual teor de Sobrados e mucambos com a intenção objetiva de legitimar a doutrina teó-

rica para intervir no processo de modernização institucional que estava em curso. 

Ora, o interesse mais amplo que mobilizava Afonso Arinos juntamente com os 

outros intelectuais participantes da luta política a favor ou contra o Estado Novo era a o-

portunidade única de redescobrir o tempo das tradições regionais para reatá-lo ao tempo 

da transformação na estrutura social, econômica e institucional do país, cuja legitimação 

dependia da remissão ao tempo mitológico imaginado (e postulado) por G. Freyre como 

sendo a ordem patriarcal em que os estratos sociais formaram-se sob bases equilibradas.   

Pode-se concluir que, com Sobrados e mucambos, o projeto regionalista inter-

veio na definição da forma conciliatória da negociação entre classes no Estado Novo, o 

que significa que a síntese de seu efeito político residiu na estruturação da sociedade de 

classes no Brasil moderno por meio da interpretação e defesa da tradição como memória 

social da formação agrária, restabelecendo o status quo moderno mediante a reforma na 

divisão regional do trabalho. Vale dizer que a explicação segundo a qual o meio de ma-

terialização dos interesses do regionalismo na realidade social era (e ainda é) o progres-

so da revolução burguesa no meio urbano está correta e pode ser empiricamente aferida. 
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2.3. Relações centro-periferia na ordem nacional: a decadência da civilização do açúcar 

e o restabelecimento da classe agroexportadora nordestina (Nordeste – 1937) 

 

Com todos os seus defeitos, a civilização do açúcar que se especiali-

zou, ou antes, se exagerou no Nordeste do massapé, e dentro do Nor-

deste, em Pernambuco – seu foco, seu centro, seu ponto de maior in-

tensidade – em civilização aristocrática e escravocrata – deu ao Brasil 

alguns dos maiores valores de cultura, hoje caracteristicamente brasi-

leiros, dissolvidos noutras civilizações, distribuídos por outras áreas, 

diluídos noutros estilos de vida, mas com a marca de origem ainda vi-

sível a olho nú. Outros valores não sofreram transformações e morre-

ram, ou existem em resíduos muito vagos. Mas foi justamente essa ci-

vilização nordestina do açúcar – talvez a mais patológica, socialmente 

falando, de quantas floresceram no Brasil – que enriqueceu de ele-

mentos mais característicos a cultura brasileira. O que nos faz pensar 

nas ostras que dão pérolas. Abaixo da grega, outras civilizações parece 

que têm reproduzido, em termos maciços, o caso estranho dos gênios 

individuais, tanto deles como as ostras: doentes é que dão pérolas. A 

antiga civilização de açúcar no Nordeste, de uma patologia social tão 

numerosa, dá-nos essa mesma impressão, em confronto com as de-

mais civilizações brasileiras – a pastoril, a das minas, a da fronteira, a 

do café. Civilizações mais saudáveis, mais democráticas, mais equili-

bradas quanto à distribuição da riqueza e dos bens. Mas nenhuma mais 

criadora do que ela de valores políticos, estéticos e intelectuais.
92

 
 

A publicação de Nordeste está inserida no contexto do debate político sobre as 

relações comerciais entre os fornecedores da cana-de-açúcar e os proprietários usineiros 

da fabricação sucroalcooleira, cuja efervescência se estende dos trabalhos no interior da 

Assembleia Nacional Constituinte de 1933 à promulgação do Estatuto da Lavoura Ca-

navieira em 1941 por efeito do decreto presidencial. Nessa direção, a publicação da obra 

em 1937 indica claramente a coincidência com o golpe de Estado que originou o Estado 

Novo, bem como a linha de continuidade com a perspectiva regenerativa do patriarcado 

rural em Sobrados e mucambos. Ao se entrever que o conceito político-social que cons-

tituía o alicerce da forma de governo gerida por Getúlio Vargas e pelo grupo de correli-

gionários do Estado Novo era o paradigma positivista do intervencionismo no setor pri-

vado e do nacionalismo estatizante – impelindo o predomínio do ideário antiliberal que 

orientava o protecionismo do mercado consumidor interno
93

 –, pode-se perceber, clara-

mente, que há um sentido implícito na coincidência entre as datas, vale dizer, o aprovei-

tamento da dominância do intervencionismo antiliberal na nova estrutura de governabi-

lidade do país para reivindicar a regulação do problema relativo à economia canavieira.  
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O conteúdo de Nordeste foi pensado para enfatizar o ponto de vista da exube-

rância do processo de criação dos valores culturais que engendraram as tradições da re-

gião, donde se destaca a capacidade de o sistema patriarcal rural (tanto ao nível aristo-

crático quanto ao nível popular) se desenvolver mediante o princípio autóctone da con-

temporização com a condição agreste da natureza tropical para a vida humana. Nordeste 

investiga o processo de formação social da região pelo procedimento da interdependên-

cia de relações: a) homem e natureza (interpretada pelo parâmetro do solo, água, mata e 

animais); b) cultura e natureza (interpretada pelo parâmetro das tradições híbridas e das 

tradições rurais); c) território e natureza (interpretada pelo parâmetro da demarcação da 

área da economia canavieira). Pode-se afirmar, nessa direção, que a base epistemológica 

do conteúdo de Nordeste é orientada pela Ecologia Humana ou Social, ao passo que a 

base epistemológica de Sobrados e mucambos é orientada pela Sociologia Histórica e a 

base epistemológica de Casa-grande & senzala é orientada pela Antropologia Histórica.  

Do ponto de vista da razão instrumental que G. Freyre desenvolve, pode-se ar-

gumentar que a partir de 1937 o projeto regionalista estava em condições de prescrever 

à comunidade nacional os métodos para se restabelecer a relação pura complementar en-

tre sociedade e meio ambiente, que segundo o sociólogo foi artificializada por decorrên-

cia do processo histórico de transformação no inconsciente coletivo visando a separação 

total da complementaridade entre os mundos. As características da natureza regional e o 

método pelo qual os homens se relacionam com ela formam o núcleo duro do discurso 

de Nordeste. Sendo assim, verifica-se que neste livro o sociólogo produziu a ideia tropi-

cológica em estágio rudimentar de “rurbanização”, que consiste basicamente no planeja-

mento da construção do espaço urbano por meio do modelo de arborização, de criação 

de parques naturais, reservas florestais e reservas hídricas; de preservação das matas ci-

liares dos rios, em síntese, a construção das cidades modernas mediante a adequação ao 

clima tropical do Brasil – eis todo o significado de modernidade ibérica para G. Freyre. 

Cumpre explicar que o Nordeste agrário foi interpretado com o objetivo explí-

cito de afirmar a identidade regional, visando sua invenção para conservá-la na contem-

poraneidade via definição do status quo mantido sob a regra da dominação aristocrática 

do passado. O diagnóstico ecológico estava subordinado ao objetivo maior da afirmação 

da identidade regional, para o qual prescreveu um conjunto significativo de recomenda-

ções acerca da instrumentalização da ecologia humana para ser utilizada pela sociedade 

nordestina atual. O objetivo de inventar a identidade regional implicou, portanto, a su-

bordinação do componente ecológico do projeto regionalista a seu uso instrumental para 

o equacionamento dos problemas ambientais causados pela monocultura do açúcar. 
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Sente-se nesses nomes de engenhos antigos [Noruega, Gaiapó, Mas-

sangana] o quase culto e certamente a poetização da água pela gente 

dos canaviais e das várzeas. A água foi elemento nobre na velha pai-

sagem de engenho do Nordeste, onde a usina degradaria principalmen-

te os rios. O engenho honrou a água; não se limitou a servir-se dela.
94

 

 

O solo africano vem sofrendo influências semelhantes as que atuaram, 

desde os primeiros dias da colonização europeia, sobre o Nordeste do 

Brasil. Região hoje tão seca e tão sem água em trechos de solo outrora 

podre de lama, empapado de húmus, coberto de camadas profundas de 

mato grosso. O estudo das influências erosivas no Nordeste do Brasil 

é um estudo que se impõe com a maior urgência. É preciso que os bra-

sileiros de amanhã não nasçam em terras reduzidas a ossos [...] Levan-

tar dentro delas barreiras antierosivas que salvem, para melhor utiliza-

ção humana, seus restos magníficos de força, é um dos grandes deve-

res das novas gerações brasileiras menos individualistas nos seus de-

sejos de posse e mais coletivistas nos seus impulsos de conservação 

dos valores fundamentais do país: as terras, as águas, as matas.
95

 
 

O componente ecológico de seu projeto político refere-se ao complexo proces-

so científico que abrange a orientação sobre a prática de planejamento do tempo futuro, 

para a qual se prescreve o uso racional das ciências humanas para o desenvolvimento da 

sociedade no presente e no futuro no sentido da convergência entre o uso dos recursos 

naturais e a valorização do meio ambiente. Entretanto, deve-se considerar que, do ponto 

de vista do planejamento ecológico do tempo, o posicionamento de Gilberto Freyre es-

tava restrito, durante a conjuntura do Estado Novo, aos problemas ambientais que foram 

causados pela atividade agrícola da lavoura canavieira no limite da área circunscrita en-

tre o Recôncavo da Bahia e o extremo Norte do Maranhão. Qual é o interesse pragmáti-

co com essa limitação geográfica e político-econômica do planejamento ecológico? 

Esta é uma questão de natureza mista, isto é, simultaneamente epistemológica e 

política, que revela a fronteira tênue entre as descobertas das ciências humanas e as ide-

ologias originárias do mundo social. A fronteira confere significado particular à relação 

de complementaridade entre os domínios (a ciência e a ideologia), resultando na efeti-

vação dos meios práticos para os usos sociais da ciência, em que prevalece os interesses 

materiais e simbólicos das classes sociais e em que – a despeito da exigência do discur-

so retórico pela “neutralidade axiológica” –, se identifica a flagrante hierarquia de prio-

ridades de natureza utilitarista que é estabelecida pelo poder público para a negociação 

com os grupos dominantes quanto ao uso político dos resultados obtidos pela ciência. 

Invariavelmente, este é o caso de que se busca explicação. A questão ambiental 

no Nordeste tanto agrário quanto pastoril – fundamentalmente o processo de desertifica-
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ção do solo – encontrou no componente ecológico do projeto regionalista sua real pos-

sibilidade de solução, tanto do ponto de vista material (com a redefinição dos custos que 

contabilizavam o insumo para a produção do açúcar e para a mudança nas relações co-

merciais entre fornecedores e usineiros), quanto do ponto de vista simbólico (com a afir-

mação da identidade regional fundada na memória social do ruralismo, que legitimou a 

manutenção da dominação simbólica da aristocracia pernambucana no Nordeste). 

Ao se perceber que a questão ambiental estendia-se facilmente ao impasse eco-

nômico gerado nas relações comerciais entre fornecedores e usineiros nos anos 30 e 40, 

torna-se possível verificar que a ideologização das técnicas ecológicas de controle e re-

versão do problema do solo e das secas – que integrava inclusive a produção jornalística 

e o livro de 1937 de G. Freyre – funcionou como o meio intelectual propício para criti-

car a debilidade da burguesia industrial quanto aos investimentos na área de gestão am-

biental que foi ecologicamente considerada como obrigatória para o controle dos danos 

causados pela fabricação sucroalcooleira nas usinas. Na realidade, em Nordeste G. Fre-

yre dirigiu sua crítica contra o núcleo do impasse ambiental que o modo de produção in-

dustrial necessariamente implica, qual seja, a poluição invariável do meio ambiente, por 

forte contraste ao valor cultural do “respeito indelével” à natureza regional que seria in-

trínseco à civilização do açúcar fundada na produção agrária pelos engenhos banguê.  

O interesse final de sua crítica ecológica (e politicamente compromissada) era 

exigir do Governo Federal a intervenção na questão do entrave nas relações comerciais 

entre as distintas classes dominantes da região, isto com o objetivo implícito de estimu-

lar o restabelecimento da classe fornecedora da cana-de-açúcar na ordem econômica de 

todo o país, entretanto de tal modo que a política de restabelecimento não resultasse da 

repetição dos mesmos erros cometidos no passado histórico, servindo como lição. Sen-

do assim, identifica-se o interesse em comum acordo quanto à tomada de decisões para 

a reforma da questão ambiental e do problema econômico no Nordeste, ao se constatar 

que o Estado Novo apropriou-se da racionalidade ecológica que foi ideologizada pelo 

projeto regionalista para aperfeiçoar seu programa institucional de combate às secas nas 

zonas do semiárido nordestino. Mais ainda, o Governo Federal, sob o mandato ditatorial 

de Vargas, empenhou instrumentos jurídicos e políticos para aditar novas regras de con-

trole tributário sob as relações comerciais entre classes por meio de decretos-lei presi-

denciais. Cumpre observar que este processo de negociação política percorreu etapas. 

 

1. A Assembleia Nacional Constituinte de 1933. A crise do setor açucareiro do 

Nordeste e principalmente de Pernambuco remonta ao contexto de centralização política 
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do Império com o projeto de construção da autoridade nacional, em que se reestrutura a 

relação política entre poderes locais e poder central, e da qual resultou a perda de auto-

nomia administrativa e de mercado para a classe proprietária rural da região. Entretanto, 

foi no contexto da Primeira República que a “decadência da civilização do açúcar” re-

crudesceu e perdeu sua antiga posição de hegemonia na economia nacional para o setor 

cafeeiro de São Paulo; fato este que produziu a conjuntura política na qual os represen-

tantes eleitos dos estados nordestinos estavam sendo criticados pela classe produtora do 

açúcar sob a alegação de que não conseguiam obter acordos estaduais e/ou federais que 

visassem o desenvolvimento de políticas econômicas de incentivo fiscal que restabele-

cessem as condições gerais para o crescimento regular da produtividade e para a conse-

quente reascensão capitalista dos proprietários ruralistas. Em termos numéricos, pode-se 

afirmar que no contexto de decadência da economia agrária do Norte a alíquota da pro-

dutividade do açúcar pernambucano (o estado mais rico e produtivo da região), no com-

parativo com a produção do mesmo gênero agrícola inserida na escala nacional, decres-

ceu de 41,5% para 25% no período de trinta anos entre 1907 e 1937.
96

 

A situação de crise não alterou a posição conformista de Estácio Coimbra – en-

tão presidente de Pernambuco – na hierarquia estadualista produzida pelo sistema polí-

tico do pacto oligárquico durante o período de seu mandato entre 1926 e 1930, ao passo 

que as complicações técnicas com o comércio do açúcar do Nordeste por decorrência da 

recessão no mercado internacional implicou o agravamento da crise instalada no gover-

no estadual, manifestada na oposição advinda sobretudo da classe de usineiros – propri-

etários da indústria do álcool –  ao conjunto de reações protecionistas que foram direcio-

nadas fundamentalmente ao setor que lhe era tradicionalmente antagônico: a classe pro-

prietária do meio de produção agrícola, qual seja, os engenhos banguês. 

A dinâmica reformista da Revolução de 1930 representou, no contexto da de-

cadência regional a que se refere, a ambiguidade constitutiva de dois rumos distintos pa-

ra a estabilização da economia nordestina: ou a revolução penderia para a celebração de 

um novo pacto com o empresariado industrial de Pernambuco e adjacências, extinguin-

do a ordem de longa duração estabelecida em torno da estrutura da monocultura latifun-

diária e escravocrata, ou a revolução penderia para a iniciativa de observar a situação 

decadente da classe agroexportadora nordestina com o objetivo de restabelecer o status 

quo fundado sobre aquela estrutura “tradicional” de poder econômico, embora determi-
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nando a subtração da força oriunda da variante de seu poder econômico, ou seja, o po-

der de dominação política, para que houvesse clareza quanto à legitimidade e soberania 

dos novos “donos do poder”, isto é, a nova elite dirigente do Governo Provisório. Isso 

significa que o acerto com o espectro de opções modernizadoras suscitadas pela dinâmi-

ca revolucionária dependia da aceitação dos princípios da nova ordem política, funda-

mentalmente do princípio da subordinação das classes produtoras ao Executivo Federal. 

A situação de obsolescência dos meios de produção do engenho banguê em re-

lação às novas tecnologias implantadas pelo setor usineiro na produção sucroalcooleira 

para dinamizá-la – o que representava vantagem na produtividade em termos compara-

tivos – constituiu, no primeiro momento do pós-revolução, um verdadeiro entrave à ar-

ticulação ideológica dos interesses regionais que seria fundamental para o enfrentamen-

to com coesão do processo de mudanças estruturais iniciado com o golpe de 1930. Nes-

se sentido, embora houvesse conflito em termos de ajustamento das relações comerciais 

entre as classes produtoras, no pós-30 a totalidade dos estados nordestinos começavam a 

se unir com o objetivo de aproveitar a oportunidade de enfrentar a crescente dominação 

dos interesses do Sul, sobretudo de São Paulo, na economia política nacional. À situa-

ção anterior de desarticulação dos interesses regionais se sobrepôs a identificação com a 

ideologia ou programa político do regime de exceção instalado com o golpe. Desse mo-

do, o Governo Provisório obteve crescente penetração nos estados do Norte no sentido 

de arregimentar forças político-sociais para o fortalecimento do programa da revolução. 

Efetivamente, o regime de exceção necessitava de amplas bases de apoio polí-

tico nos estados porque estava inserido num momento de redefinição das forças oposito-

ras, sobretudo da oligarquia paulista, e das forças aliancistas que não vislumbravam nos 

atos de exceção de Getúlio Vargas uma ameaça ao interesse dos grupos dominantes; ao 

contrário, vislumbravam na revolução a oportunidade de reatar compromissos com a no-

va elite dirigente para solucionarem o problema da crise da economia nordestina.
97

 

O movimento do tenentismo contava com a simpatia das lideranças do Nordes-

te, por isso havia identificação no projeto de desmantelamento do pacto oligárquico. Lo-

go após a implantação do Governo Provisório foi criada a “delegacia do Norte” sob a li-

derança política do tenente Juarez Távora, cuja função era consolidar o elo entre os pro-

blemas e demandas da economia nordestina ao presidente da República, por via basica-

mente da atuação dos interventores federais nos estados. Enfim, o objetivo maior de Ju-

arez Távora era realinhar os interesses regionais ao programa revolucionário de ação.
98
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Ademais, era apenas mediante o acordo com as lideranças do Nordeste (Carlos 

Lima Cavalcanti como interventor federal de Pernambuco, Juraci Magalhães como in-

terventor federal da Bahia e Juarez Távora como articulador entre os agentes da política 

nacional) que as mobilizações populares eram feitas em apoio a G. Vargas e em protesto 

ao movimento paulista a favor da convocação da Constituinte visando à anulação do re-

gime de exceção em que prevalecia a inconstitucionalidade dos atos presidenciais, obri-

gando a revolução a passar por todo um processo de reorganização político-partidária.
99

 

A convocação da Assembleia Nacional Constituinte tornou-se exigência para a 

manutenção da ordem no país por efeito da função contestatória desempenhada pela oli-

garquia paulista contra os atos autoritários do regime político. Sendo assim, o que cum-

pre verificar na experiência constitucional refere-se aos resultados obtidos pela bancada 

pernambucana na matéria da esfera de competências da União sob o modelo federativo. 

Considerada de modo geral, a bancada pernambucana obteve êxito ao defender 

o fortalecimento do federalismo para atrair recursos federais para regulação de um con-

junto de problemas estruturais dos estados nordestinos, como a obtenção de recursos pa-

ra o controle das secas no semiárido e para a estabilização da economia agrária e indus-

trial da região, de modo que passou com êxito pelo enfrentamento do interesse liberal da 

bancada paulista no que se refere à delimitação da esfera de competências da União nas 

matérias de política econômica e de política tributária em âmbito estadual, isto porque a 

bancada pernambucana se unificou em torno de um mesmo pacto político que fortalecia 

a aliança de interesses revolucionários/antiliberais entre o partido do interventor e a ban-

cada dos deputados constituintes, obtendo a arregimentação partidária necessária para o 

enfrentamento das forças oposicionistas, sobretudo da bancada paulista.
100

 

A bancada pernambucana – cujos expoentes foram Alde Sampaio, Arruda Fal-

cão, Augusto Cavalcanti, Luís Cedro e Agamenon Magalhães – atuava na Constituinte 

com relativa margem de consenso e de coesão, prevalecendo em sua atuação a ideologia 

do partido político do interventor federal de Pernambuco, o Partido Social Democrático 

de Lima Cavalcanti, que pretendia consolidar um “verdadeiro partido revolucionário” – 

portanto aliado importante de Vargas durante o processo político constituinte – para cor-

rigir os vícios do governo estadual e para desmantelar o pacto oligárquico na região. 

Assim, a atuação dos deputados pernambucanos centrou-se na defesa do Esta-

do forte que agisse como organizador do processo produtivo no país. Embora houvesse 

oscilação entre ideologias que defendessem mais ou menos a intervenção do poder cen-

tral, os deputados concentraram esforços para consubstanciar sua ação política no apare-

lhamento do Instituto do Açúcar e do Álcool – que foi fundado em 1933 – pretendendo 
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a racionalização da produção agrícola-industrial em âmbito nacional. O I.A.A. foi dota-

do de poderes intervencionistas, tanto ao nível decisório quanto ao nível executório bem 

como ao nível fiscalizador da lei, para promover o equilíbrio interregional no que se re-

fere à produtividade agrícola e industrial dos grupos dominantes das diversas regiões, de 

modo que estava imbuído do poder de decidir sobre a matéria tributária e sobre a defesa 

protecionista da produção interna do país, sendo o caso da nova Política de Tributação e 

Discriminação das Rendas o mais significativo do ponto de vista do equilíbrio.
101

 

A estreita relação entre a institucionalização dos poderes da União e os interes-

ses do projeto regionalista é verdadeira, podendo ser comprovada. Estácio Coimbra, que 

em 1934 estava em Petrópolis sob a condição de ex-presidente de Pernambuco e de ex-

exilado político por consequência da revolução, e sob a condição de grande proprietário 

rural enfrentando a situação atual de redefinição dos princípios de economia política do 

Governo Federal com o processo da Constituinte, resume seu entendimento sobre o pro-

blema do equilíbrio na economia canavieira ao discutir as teses desenvolvidas em Casa-

grande & senzala em uma carta que foi remetida a G. Freyre em 1934. Vale a citação: 

 
Muito me conforta a sua impressão sobre a Central e o seu aplauso ao 
meu infinito de iniciativa. Através de suas palavras se desdobrou dian-
te dos meus olhos ávidos o panorama agrícola-industrial da minha em-
presa [Usina Central de Barreiras], que recebi desde muito, e consegui 
realizar após laborar muitíssimo e com inúmeros sacrifícios, mas de 
cuja assistência direta o destino caprichoso me tem afastado até agora. 
Linda essa visão do seu funcionamento que quase o reconciliou senão 
com o capitalismo, ao menos com o industrialismo. Do que o livro me 
diz disfarçando certa vacilação em confessar que realmente se reconci-
liou com o capital. Como seria possível sem a cooperação deste [?] 
considerável empreendimento? O que tem prejudicado o progresso so-
cial e a paz entre os homens não é a colaboração do dinheiro, mas as 
extorsões do capitalismo sob a proteção ou confluência dos poderes 
públicos [...] O mal da máquina, que você quis curar com mais máqui-
na, é relativo. Nos países sobrepovoados sua íntima aplicação agravou 
o desemprego e criou outros problemas, mas nos de população escas-
sa, como o nosso, a máquina só concorre para nossa melhor organiza-
ção do trabalho, para aperfeiçoar a produção e diminuir seu custo em 
benefício do comércio. [Assim] como você eu propugnei e propugno a 
substituição da organização individualista pela cooperativista. A ges-
tão do citado[?] em sintoma das suas modalidades tem as minhas sim-
patias; só admito sua interferência para aprovar e paralisar as iniciati-
vas particulares. Economia sustentada e controlada, que comecei a ex-
perimentar no governo do nosso Pernambuco para a lavoura e indús-
tria canavieira. Apraz-me que os projetos de criação de sindicatos e de 
cooperativas, transformados em lei há mais de vinte anos, tiveram mi-
nha assinatura e participação. Pela difusão desses organismos, concor-
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do com você, que há de se salvar não só a cana, e uma parte do Brasil, 
mas todas atividades econômicas, de Norte a Sul, em toda a Nação.

102
 

 

Pode-se constatar pela leitura da carta que Estácio Coimbra estava ciente da re-

forma que se operava desde os anos 20 nos princípios da economia agrícola segundo os 

quais a organização do processo produtivo deveria acompanhar a tendência da moderni-

zação da técnica econômica segundo o padrão industrialista de acumulação: a divisão do 

trabalho deveria mudar para atender a mecanização do processo produtivo. Segundo ele, 

a modernização da agricultura pela técnica industrialista não era o problema, mas sim a 

condução do processo modernizador no sentido de reverter o grave quadro de decadên-

cia econômica da classe exportadora. Assim, seria importante garantir condições de tra-

balho dentro do conceito moderno de operariado ao invés de força de trabalho escrava e 

aumentar a capacidade produtiva através da implantação de máquinas industriais de alta 

potência. O industrialismo, ao contrário do capitalismo, surgia na visão de Coimbra co-

mo novo padrão de acumulação e uma alternativa para a reversão da decadência da clas-

se exportadora, ele próprio sendo um latifundiário que entrevia seu interesse econômico 

ameaçado pela recente concentração fundiária da classe sulcoalcooleira e pelo superávit 

dos produtores paulistas, que passaram a abastecer o mercado consumidor devido à di-

versificação industrial mais do que a capacidade produtiva tradicional podia oferecer na 

época. Sua propriedade estava ameaçada, enfim, pelo problema da obsolescência tecno-

lógica no contexto de pleno crescimento da competitividade do mercado industrial. 

Estácio Coimbra avaliou a condição da propriedade rural no Nordeste do ponto 

de vista da decadência de seu padrão de acumulação. Pode-se afirmar que sua percepção 

do problema da organização da estrutura social da região inspirou-se na leitura da obra 

de G. Freyre para apreender o sentido da formação da sociedade agrária cuja história foi 

interpretada sob o ponto de vista do predomínio da monocultura latifundiária durante os 

séculos 16, 17 e 18. Mais ainda, no documento identifica-se o interesse e o esforço recí-

proco pelo restabelecimento da classe agroexportadora nordestina nos anos 30, o que se 

tornou viável apenas mediante a compreensão da exigência da conciliação de interesses 

em relação à nova classe dominante da região: a classe de industriários das usinas sucro-

alcooleiras (que são designadas no documento como “extorsões do capitalismo”).  

A ascensão poderosa do “panorama agrícola-industrial” na contemporaneidade 

a que se refere Coimbra tornou-se compreensível por meio da leitura da obra de G. Fre-

yre, ao se efetuar a operação intelectual em que se compara a experiência constituída no 

passado com a situação do presente imediato, concluindo pela natureza política da ques-

tão do desenvolvimento. O “panorama” parece caracterizar a demanda pela moderniza-
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ção tecnológica dos meios de produção agrícola, sendo amplamente atendida pelo I.A.A 

fundado na conjuntura da Constituinte, e para a qual a obra de G. Freyre contribuiu no 

sentido de prescrever sociologicamente a solução conciliatória dos interesses de classe. 

 

2. O decreto-lei de defesa do açúcar mediante limitação da produção. A ques-

tão política em torno da produtividade foi amplamente regulada pelo Instituto do Açúcar 

e do Álcool entre 1934 e 1941. Durante esse período a promulgação de decreto nº 1.831, 

de 4 de dezembro de 1939, inscreveu-se como a primeira medida mais concreta do Go-

verno Federal no sentido de estabilizar e de equilibrar as relações entre a produção agrí-

cola e a produção industrial no Nordeste. Trata-se de um decreto que comprova o prote-

cionismo do governo Vargas como ideologia que buscava a defesa da produção dos dois 

tipos de fabricação e do mercado consumidor interno. Verifica-se, por meio do decreto, 

o empenho do Estado Novo na política de conciliação dos interesses das frações de clas-

se dominante em toda a nação, pois se pode identificar o compromisso do Estado nacio-

nal sob a direção varguista com a regulação de conflitos que poderiam causar desordem. 

Há uma relação de causa e efeito entre o decreto de 1939 e Nordeste. G. Freyre 

enfatizou a perspectiva de crítica contra a plutocracia da propriedade industrial da classe 

de usineiros para atingir o problema das relações comerciais com os fornecedores da ca-

na-de-açúcar nos anos 1930, de modo que aproveitou o contexto de centralização políti-

ca das instituições varguistas – que era propício ao fortalecimento do poder de interven-

ção regulatória do I.A.A. – para manifestar sua oposição radical à estrutura de “superfa-

turamento” obtida pelo processo de produção industrial sob a consequência direta do de-

clínio do preço da matéria-prima que era fornecida pelos engenhos às usinas, causando a 

situação de déficit na lucratividade dos fornecedores de cana no Nordeste. O interesse 

de G. Freyre com a representação do passado consistiu, portanto, em denunciar a forma-

ção do desequilíbrio na balança comercial da região que implicou o declínio da agroex-

portação e a consequente redução da classe de bangueseiros à condição de fornecedores 

de matéria-prima para a nova classe dominante cuja produtividade tendia à plutocracia. 

 
O sistema de latifúndio moderno é o da usina: sua ânsia, a de “emen-

dar” os campos de plantação da cana, uns com os outros, formando 

um só campo, formando cada usina um império; seu espírito, aquele 

militar, a que se já se fez referência, do senhor latifundiário dominar 

imperialmente zonas maciças, espaços continuados, terras que nunca 

faltem para o sacrifício da terra, das águas, dos animais, e das pessoas 

do açúcar. Açúcar com A maiúsculo. Açúcar místico. Um açúcar dono 

dos homens, e não a serviço da gente da região. O usineiro é, em ge-

ral, um deformado pelo império do açúcar.
103 
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O I.A.A. agiu como instituição federal para a regulação dos problemas de eco-

nomia política das regiões do país. O caso do decreto-lei de dezembro de 1939 é sinto-

mático das funções do I.A.A. durante o Estado Novo, posto que a instituição atendeu os 

interesses das frações de classe dominante no Nordeste ao estabelecer limites na produ-

ção agrícola e industrial visando a proteção dos produtos contra a iminência de recessão 

no mercado consumidor interno e externo no contexto da Segunda Guerra Mundial. 

Da análise do contexto econômico em torno do comércio do açúcar depreende-

se que a intervenção do I.A.A. na produção para aditar novas regras de controle ocorreu 

em função da alta volatilidade do preço do produto no mercado internacional, cujo valor 

relativo – que era calculado pelo peso em tonelagem de sacos – decrescia gradativamen-

te. A função desempenhada pelo Instituto nesse problema consistiu em limitar a instala-

ção de novas unidades produtivas usineiras via regulamentação da quantidade que pode-

ria funcionar no interior de cada estado da federação, bem como na cobrança de taxa ad-

ministrativa que incidia sobre cada saco de açúcar que era produzido tanto pelas usinas 

quanto pelos engenhos. Com efeito, o I.A.A. conseguiu impor sua política de defesa do 

produto de exportação contra a volatilidade do preço no mercado internacional.
104

 

O decreto nº 1.831 instituiu taxa administrativa para a produção em larga esca-

la por latifúndios de engenho e de usina e fixou quotas para limitar o volume mensal da 

produção do açúcar e do álcool nos estados da federação, mas, por outro lado, isentou o 

pequeno produtor da nova tributação pelo órgão do Governo Federal, o que comprova a 

introdução, na legislação social da época, da distinção da produtividade pelo parâmetro 

básico da classe produtora entre mini/latifundiários. Assim, pode-se concluir que o obje-

tivo final do decreto era instituir o sistema de defesa da produção interna do açúcar e de 

seus derivados contra a volatilidade via limitação por quotas e via taxação da produção. 

Mesmo que essa medida tenha sido paliativa, protelando a demanda pelo equa-

cionamento do problema das relações comerciais para o Estatuto da Lavoura Canavieira 

em 1941, percebe-se que a ação política de caráter antiliberal do I.A.A. convergiu com o 

interesse político do projeto regionalista acerca da proibição do crescimento da proprie-

dade latifundiária da classe de usineiros no Nordeste, conforme consta da denúncia de 

G. Freyre supracitada. O efeito mais imediato de seu diagnóstico residiu no fato de que 

a instalação de novas unidades produtivas usineiras tornou-se algo ilegal e sob fiscaliza-

ção e somente o órgão federal estava autorizado a liberar novas instalações da indústria. 

 

3. O Estatuto da Lavoura Canavieira. Barbosa Lima Sobrinho assumiu a presi-

dência do I.A.A. entre 1938 e 1945. A ação do presidente pernambucano na direção do 
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órgão federal centrou-se basicamente no problema das relações comerciais entre forne-

cedores e usineiros no Nordeste, a cuja solução a sistematização e subsequente promul-

gação das regras de comércio incluídas no Estatuto foram feitas para concretizar.
105

 

 O sistema de defesa do açúcar e de seus derivados mediante o decreto de 1939 

não foi suficiente para regularizar a situação da classe de bangueseiros perante a capaci-

dade produtiva das usinas, posto que a obsolescência da tecnologia implantada na pro-

dução manufatureira não havia sido previamente corrigida pelo governo estadual, pelo 

governo federal e tampouco pela própria classe de produtores, cuja manufatura de enge-

nho ainda funcionava mediante tração animal e/ou humana. Sendo assim, no início dos 

anos 1940 atingiu-se o estágio mais complexo do conflito entre as classes sociais com o 

recrudescimento do desequilíbrio de capital e de poder na região causado pela deprecia-

ção da cana, geralmente predominando a força de controle dos usineiros – que se asso-

ciaram em entidade representativa para consolidarem seu poder –, ao passo que os ban-

gueseiros reduziam-se rapidamente à condição de meros fornecedores de matéria-prima 

para a produção industrial, com seu valor relativo sendo imposto pelos compradores. 

A função do Estatuto da Lavoura Canavieira foi especificar em detalhes as no-

vas regras de funcionamento para o comércio entre as classes no Nordeste. Assim se po-

de identificar a evidência da performatividade do projeto regionalista na realidade social 

da zona econômica sobre a qual seu discurso incidia: o atendimento imediato ao interes-

se político contido no diagnóstico da formação da região de G. Freyre por Barbosa Lima 

Sobrinho, enquanto presidente do I.A.A., e por Getúlio Vargas, enquanto presidente da 

República, porque o anteprojeto do novo decreto-lei de 1941 foi pensado pelo primeiro 

juntamente com Vicente Chermont de Miranda e foi sancionado pelo segundo ao usar a 

“atribuição que lhe confere o art. 180 da Constituição Federal”.
106

 

A pertinência dessa política econômica de caráter antiliberal pode ser analisada 

somente à luz do desequilíbrio nas relações de poder que se complexificava com o curso 

do tempo. Com efeito, o Estatuto da Lavoura Canavieira foi pensado no sentido de rees-

truturar todo o mercado que a produção agro-industrial abrangia, sistematizando e acres-

centando novas normas para o funcionamento do comércio canavieiro em âmbito nacio-

nal, entretanto encerrando utilidade particular para o contexto nordestino que encontrou 

no diagnóstico de G. Freyre a defesa obstinada pela fração de classe que estava em con-

tínua decadência do ponto de vista de seu status econômico e simbólico de dominação. 

O novo decreto-lei de 1941 instituía no mercado do açúcar toda a regulamenta-

ção da produção agro-industrial em regime especial de compartilhamento do lucro obti-
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do pelo comércio do produto; buscava a redefinição da estrutura de relações econômicas 

entre fornecedor e usineiro por meio da imposição de novas normas de venda, compra e 

transformação da matéria-prima da produção; aperfeiçoava a defesa do produto contra a 

volatilidade do preço no mercado; atendia o interesse pelo equacionamento do problema 

da disparidade de poder econômico na região. Ademais, as resoluções normativas do de-

creto-lei eram extensivas ao trabalhador da indústria, atribuindo-lhe novos direitos soci-

ais e trabalhistas a que não detinha titularidade anteriormente, o que revela parte da ino-

vação no direito público resultante do Estatuto, embora a inovação não tenha sido coex-

tensiva ao trabalhador da lavoura canavieira nas áreas de eito dos engenhos nordestinos. 

 
Art. 1. Para os efeitos desse Estatuto, considera-se fornecedor todo o 

lavrador que, cultivando terras próprias ou alheias, haja fornecido ca-

na a uma mesma usina, diretamente ou por interposta pessoa, durante 

três ou mais safras consecutivas. 

Art. 2. Somente gozarão das vantagens que esse Estatuto institui em 

favor dos fornecedores, as pessoas físicas que dirijam a título perma-

nente, a exploração agrícola da cana-de-açúcar ou as sociedades coo-

perativas de lavradores, devidamente organizadas [...] 

Art. 5. Os lavradores de usinas que trabalham em regime de colonato 

ou de salariado e não possam ser incluídos nas definições do art. 1º e 

seus parágrafos, terão a sua situação regulada em contrato tipo, apro-

vado pelo I.A.A. [...] 

Art. 9. O I.A.A. fiscalizará a perfeita execução dos contratos tipos, na 

parte relativa aos devedores de assistência social das usinas [...] 

Art. 17. Os proprietários ou possuidores de usina são obrigados a re-

ceber dos seus fornecedores a quantidade de cana que for fixada pelo 

I.A.A., para transformação em açúcar ou em álcool, de acordo com as 

disposições deste Estatuto [...] 

Art. 28. O I.A.A., a requerimento dos usineiros ou dos fornecedores, 

intervirá, provisoriamente na usina ou destilaria que, sem motivo justi-

ficado, devidamente comprovado, ou em consequência de falência, in-

solvência ou execução judicial, paralisar a respectiva atividade indus-

trial, por mais de oito de dias [...] 

Art. 48. As usinas utilizarão, na fabricação de sua quota de açúcar, um 

volume de cana própria até ao máximo de 60% da respectiva limitação 

[...] §1º. A matéria-prima indispensável para a fabricação dos outros 

40% da quota da usina será recebida de fornecedores [...] 

Art. 49. As usinas que, na atualidade, utilizam cana própria em per-

centagem superior a 75%, serão obrigadas a transferir o excedente pa-

ra os fornecedores na safra de 1942 e de 1943 [...] 

Art. 61. Todo o açúcar produzido pela usina ou engenho, além do li-

mite autorizado para a safra, pertence ao I.A.A. § 1º. Para os efeitos 

deste artigo, considera-se extra-limite todo açúcar produzido pela usi-

na ou engenho além do limite autorizado para a safra cuja existência 

haja sido regularmente notificada ao Instituto [...] 

Art. 75. A quota de fornecimento às usinas ou destilarias será averba-

da na Delegacia do Instituto a cuja jurisdição pertencer o imóvel, me-

diante certificado expedido pelo I.A.A., depois de transitada em julga-

do a decisão que a houver fixado. § único: Qualquer alteração da quo-

ta, bem como a respectiva extinção ou perda, será igualmente averba-

da na Delegacia Regional competente, pelo mesmo processo [...] 
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Art. 77. A quota do fornecedor que perder o direito que lhe é reconhe-

cido neste Estatuto será distribuída, proporcionalmente, entre os de-

mais fornecedores da mesma usina ou destilaria. 

Art. 87. O preço da cana será calculado em correspondência ao preço 

do açúcar ou do álcool, conforme se trate de quota para transformação 

em açúcar ou álcool, tendo em vista o coeficiente de rendimento in-

dustrial médio das fábricas de cada estado, a riqueza em sacarose e a 

pureza da cana fornecida. § único: Poderão ser reduzidas do preço das 

canas as contribuições estabelecidas nos contratos tipos.
107

 

 

A causalidade do projeto regionalista no ato de promulgação do Estatuto da La-

voura Canavieira é evidente. Se o objetivo do novo decreto-lei era desonerar o produtor 

rural dos engenhos da nova tributação que passou a incidir sobre a produção industrial 

para finalmente realizar a ascensão financeira da classe e para regularizar a situação da 

disparidade de poder econômico no Nordeste, portanto a reação de G. Freyre ao ato do 

Governo Federal foi imediata. Antes mesmo da promulgação do decreto-lei no Diário 

Oficial da União, G. Freyre reagiu ao ato de modo positivo, isto é, endossando a cons-

trução do quadro prospectivo da intervenção antiliberal na economia que seria capaz de 

gerar a superação do risco da volatilidade do preço do açúcar e a estabilidade financeira 

do grupo de proprietários dos engenhos em relação ao capital financeiro dos usineiros.   

Não se questiona a intangibilidade da questão ambiental no Brasil contemporâ-

neo e principalmente do problema da desertificação do solo no Nordeste nos anos 1940, 

protelando todo o problema da poluição do meio ambiente para um futuro incerto, pre-

cisamente porque havia o interesse em comum acordo quanto ao rompimento imediato 

da desvalorização estabelecida em torno do status da classe agroexportadora nordestina, 

buscando a territorialização/deslocamento de sua antiga posição periférica na ordem na-

cional para a posição visada de centro; não se questiona, por conseguinte, a reação ime-

diata do grupo de usineiros manifestada contra o decreto-lei, sobretudo contra o art. 48. 

Em 13 de novembro de 1941 Freyre publicou um artigo no Diário de Pernam-

buco com o objetivo explícito de apoiar as resoluções normativas constantes do decreto-

lei, às quais atribuiu significação particular para o contexto nordestino dos anos 1940, o 

qual já foi delineado. O que importa extrair do documento é, portanto, a busca do proje-

to regionalista pela negociação do interesse da cana com o projeto centralista de Vargas, 

relacionando-a à situação específica em que ocorreu a convergência no tempo entre ide-

ologias políticas, o que conservou a dominação simbólica da elite exportadora na região. 

Considerado de modo geral, pode-se dizer que o artigo de G. Freyre antecipa a 

discussão acerca da utilidade do Estatuto da Lavoura Canavieira para o contexto de de-
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senvolvimento econômico em nível interregional do país; antecipa, portanto, o princípio 

geral da relação ‘centro-periferia’ das regiões na nova ordem em construção. Entretanto, 

a defesa da classe social que estava em situação de desvantagem nessa ordem se destaca 

do conjunto de afirmações do texto com o objetivo de aproveitar a dominância do prin-

cípio antiliberal de governo nos anos 40 para endossar as realizações do Estado Novo. 

G. Freyre supera o conflito ideológico de origem ocorrido no ato de fundação do Estado 

Novo em 1937 – definindo o ponto máximo do autoritarismo corporativista – para efe-

tuar em 1941 a convergência do projeto regionalista com o controle estatal da economia. 

 

Das várias iniciativas do sr. Getúlio Vargas no sentido de uma reorga-

nização da vida brasileira por meios e métodos sociológicos e não a-

penas jurídicos e econômicos, creio que nenhuma se apresenta com a 

significação do recente decreto-lei que incorpora o Estatuto da Lavou-

ra da Cana à legislação nacional. A verdade é que nem sempre com in-

teira harmonia de ideias ou de ação nem dentro da melhor ciência – ao 

contrário: às vezes com altos e baixos lamentáveis – vai se realizando 

no Brasil uma obra de largo alcance social, da qual ninguém poderá 

separar a figura nada dramática na aparência, ante toda simplicidade 

do presidente Vargas [...] Com toda essa simplicidade é que o sr. Ge-

túlio Vargas já se tornou uma expressão não apenas brasileira, mas 

americana, de novo espírito de reforma social que age e desloca resis-

tências mansamente, sem o ranger de dentes terrível ou o furor injus-

tamente anticlerical tão das revoluções na sua primeira fase de choque 

com a plutocracia absorvente. Com a plutocracia opressora do nativo, 

do indígena, do mestiço, do negro, do europeu de origem rural, do ho-

mem genuinamente da terra – valores considerados e estimados pelo 

atual presidente do Brasil com um interesse há tanto tempo perdido 

pelos homens de governo em nosso país e conservado vivo só por um 

ou outro demagogo brilhante, mas estéril [...] Maior consolo encontro 

agora no Estatuto da Lavoura de Cana: no cora[?] do decreto do presi-

dente Vargas que incorpora o Estatuto à legislação nacional. Não me 

seria possível deixar de louvar o sr. Getúlio Vargas por um decreto 

que coincide com velhas ideias minhas.
108

 
 

A despeito da reação organizada da classe de usineiros do Nordeste – que tam-

bém foi atendida por G. Vargas ao mudar o texto do decreto-lei especificamente na dis-

posição do art. 48, reduzindo a quota da usina de 60% para 50%, mas que na considera-

ção de G. Freyre foi ignorada –, pode-se concluir que a negociação entre o regionalismo 

e a centralização antiliberal, sendo o ELC de 1941 o denominador comum resultante do 

pacto político, pôde avançar em função da concessão ou abertura ideológica feita por G. 

Freyre com o objetivo de apoiar o regime autoritário do Estado Novo, designando o ato 

do novo decreto de “iniciativa com método sociológico de gestão pública”. A superação 

do conflito ideológico de 1937 serviu como meio propício para o progresso do pacto. 
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2.4. O enxerto da memória consuetudinária referente às tradições regionais no imaginá-

rio coletivo da nação na forma de cultura histórica (Região e tradição – 1941) 

 

Região e tradição é uma coletânea de artigos de jornal que foram originalmen-

te publicados por G. Freyre na imprensa pernambucana e carioca durante os anos 1920 e 

1930. Os artigos foram compilados em livro por meio da seleção e modificação do ma-

terial textual original pelo autor, que foi publicado em 1941 para integrar a Coleção Do-

cumentos Brasileiros da editora José Olympio, que à época estava sob a direção do pró-

prio G. Freyre. O cotejamento minucioso do material original com a edição apresentada 

em 1941 revela que a modificação dos textos foi um exercício constante do autor, que 

certamente estava interessado na reescrita para ganho de clareza do ponto de vista con-

ceitual e na adaptação do conteúdo do novo livro ao contexto de centralização do poder 

político no Estado Novo, para daí obter avanço no pacto político com o governo federal. 

Não há dúvida de que esse livro representava um esforço menor no conjunto da 

produção da obra sociológica de G. Freyre para a continuidade do projeto regionalista 

nos anos 1940. No entanto, deve-se considerar que Região e tradição é um desdobra-

mento lógico de Casa-grande & senzala no seguinte sentido: a interpretação e a demar-

cação das áreas de identidade regional constitutivas da cultura brasileira são operadas de 

modo ainda mais direto mediante a interseção entre o passado e o presente da sociedade. 

Há o componente simbólico do projeto regionalista que foi introduzido no refe-

rente do imaginário coletivo da nação.
109

 E Região e tradição foi publicado para desem-

penhar a função de referência teórica e prática para o estudo da cultura popular. O obje-

tivo com a publicação do livro-coletânea consistiu na efetivação da continuidade do pro-

jeto regionalista nos anos 1940 para ser politicamente usado pelo Estado Novo visando 

à construção do modelo de “cultura histórica” no Brasil moderno, isso para consolidar a 

forma pela qual a sociedade brasileira passou a se relacionar com a representação de seu 

passado, ao passo que Vargas visava a legitimação do invento da identidade nacional.
110

  

É no referente do “imaginário coletivo” que essa espécie de sensibilidade regi-

onalista foi enxertada e se desenvolveu. O desenvolvimento da sensibilidade implicou a 

                                                             
109

 Para a explicação básica sobre o que se entende pela categoria de imaginário, cabe dizer que sua utili-

zação nessa pesquisa não ocorre no sentido meramente psicológico, mas, ao contrário, no sentido pragmá-

tico de sua constituição e controle. Entendo que não é de outro modo senão mediante a consciência inter-

subjetiva que o emprego do “imaginário” adquire expressão simbólica e sentido prático, considerando que 

sua formação acompanha o nível da consciência individual cuja continuidade depende da relação próxima 

com o nivelamento coletivo. Apenas mediante essa cooperação é que a manipulação política do “imaginá-

rio” desloca-se da dimensão putativa para se efetivar na dimensão do “real” sob a forma de um ideário. 
110

 GOMES, Angela de C. Op. cit., 1996. Segundo a autora, a construção da cultura histórica resultou da 

realização de políticas públicas pelo regime, que investiu pesadamente em legitimações e mobilizou a in-

terpretação dos valores culturais da sociedade, incluindo noções como “memória”, “legado” e “tradição”. 



90 
 

formação do ideário acerca da “cultura brasileira” que encontrava sustentação no imagi-

nário popular, que estava sob a manipulação pelo Estado Novo. A indução dos ideais de 

brasilidade nos anos 1940 resultou, portanto, no enxerto da memória do tradicionalismo 

(ou memória consuetudinária, isto é, fundada nos costumes culturais) no imaginário na-

cional e buscou generalizar a aplicação do modelo de identidade regional e de seu cor-

respondente conteúdo simbólico na organização social do presente. Nessa operação po-

lítica de caráter intersubjetivo se privilegiou a perspectiva da vivência comunitária inter-

regional como lugar de radicação da experiência humana marcada pelo tempo da tradi-

ção, da continuidade histórica e da conservação da estrutura de poder agroexportadora. 

O discurso de Região e tradição induz a crença segundo a qual a vivência co-

munitária que se contemporize com o tempo e com o espaço naturais às tradições regio-

nais tornar-se-ia suscetível de fortalecer o sentimento de pertença do indivíduo à sua co-

munidade política nacional. Conferindo ao homem raízes sentimentais, o viver regional 

vincularia sua inteligência ao seu meio social originário – seja rural ou urbano –, junto à 

reciprocidade das práticas culturais de seu meio social e junto aos discursos ideológicos 

que definem a identidade dessa experiência como lugar de radicação da memória social 

do ruralismo. Com efeito, a existência humana nessas condições regionalistas promove-

ria o fortalecimento da identidade nacional por meio da “cultura histórica” da sociedade, 

agindo como fator de integração das populações regionais ao Estado nacional.
111

 

O interesse pela conexão das culturas regionais à cultura nacional se estende ao 

desenvolvimento dos ideais de brasilidade – em que predomina o aspecto da sensibilida-

de intersubjetiva – em meio ao contexto das transformações que eram operadas na eco-

nomia e na sociedade, em que se identifica outro ponto de contato entre o projeto regio-

nalista e o projeto centralista com seu ideário antiliberal e modernizador de governo. 

 O desenvolvimento dos ideais de brasilidade nos anos 1940 resultou da técnica 

da representação histórica que foi utilizada por G. Freyre para complementar seu conhe-

cimento antropológico da história do Brasil. Nesse sentido, Região e tradição convergiu 

com Casa-grande & senzala para desenvolver a concepção nordestina de cultura popu-

lar e para identificar a substância das tradições regionais híbridas que constituem a “cul-

tura brasileira”, a saber, os valores e costumes derivados dos ritos religiosos sincréticos, 

da imaginação e da narrativa folclórica, da espontaneidade da cultura afro-brasileira, dos 

festejos sertanejos e católicos, do carnaval, da culinária, da dança, da pintura e da poesia 

que descreve a natureza tropical, numa palavra, o ethos formativo do patrimônio materi-

al e imaterial nacional que deveria ser valorizado/preservado pelo poder central vigente. 
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Pela extensão do critério de história ao folclore, à história do povo, do 

escravo, do negro, do índio, do mestiço, da mulher, do menino, do pa-

rente pobre, os “renovadores” do Nordeste contribuíram desde 1923, 

dentro dos seus limites de provincianos, para a renovação de métodos 

de estudo, de analise e de interpretação da vida e do passado do Brasil, 

para o esforço – hoje tão livre, mas há quinze anos ainda perro, diante 

das muitas dificuldades –, de criação literária e artística com material 

regional, tradicional, cotidiano, familiar, que encerrasse ao mesmo 

tempo valores universais. Nisso eles se anteciparam aos “pós-moder-

nistas” de outras regiões.
112

 

 

A dependência do componente simbólico do projeto regionalista para efeito de 

sua realização ao ideário antiliberal de governo do Estado Novo é evidente, podendo ser 

deduzida inclusive da crítica dirigida em Região e tradição contra seu conceito antitéti-

co: o liberalismo político e econômico, visando o apoio da vigência do antiliberalismo e 

para orientar o sentido da modernização autoritária que era processada nos anos 1940. 

 

No Brasil do século passado, os publicistas e políticos de tendências 

reformadoras, defensores mais de ideias e de leis vagamente liberais 

que de reformas correspondentes às necessidades e às condições do 

meio, para eles desconhecido, sempre escreveram e falaram sobre os 

problemas nacionais com um simplismo infantil. Para alguns deles o 

grande mal do Brasil estava indistintamente nos grandes senhores; nos 

vastos domínios; na supremacia de certo número de famílias. E para 

resolver a situação bastava que se fizessem leis liberais. Apenas isto: 

leis liberais. A mania das soluções [apenas] jurídicas, herdou-a a Re-

pública do Império [...] Mania que se poderia chamar [de] “romantis-

mo jurídico”. A nossa legislação social se caracteriza por um soberano 

desdém por quanto significa tradição regional, realidade nacional.
113

 

 

Com esse outro contato entre as ideologias ocorrido em 1941, o enxerto da me-

mória do tradicionalismo no imaginário coletivo da nação tornava-se cada vez mais viá-

vel. Assim pode-se verificar na operação política a manipulação da memória para repre-

sentar a cultura nordestina com padrão mestiço como referência fundamental da “cultu-

ra brasileira”. Essa manipulação se iniciou pela operação da escrita da história do Brasil: 

seu conteúdo tradicionalista restabelece a recordação do tempo longínquo da hegemonia 

pernambucana na economia e cultura brasileira do passado pelo presente rememorativo. 

Em termos concretos, pode-se verificar que o Estado Novo situa-se no momen-

to da instituição do lugar de memória nas regiões brasileiras.
114

 Essa instituição foi ori-

entada pela constituição do ideário regionalista como principal vetor do tradicionalismo, 

viabilizando a contínua recordação dos valores culturais da formação nacional. Assim, a 
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constituição do ideário regionalista também serviu para a legitimação do modelo antigo 

e patrimonialista de prática política mantida pela dominação aristocrática do passado. 

Pode-se identificar a situação nos anos 40 em que o campo cultural era ampla-

mente manipulado pelo campo político, em que as sessões artísticas da radiodifusão, as 

narrativas literárias, estudos folclóricos, a imprensa, teatro e cinema começam a utilizar, 

como fonte de orientação, a referência mais ampla do projeto regionalista, para consoli-

dar a representação da identidade cultural da nação do ponto de vista predominantemen-

te nordestino. Certamente havia a consciência da função revitalizadora da tradição patri-

arcal que era desempenhada pela literatura regionalista, com sua implicação no conheci-

mento das práticas culturais regionais e com sua concepção moderna e isenta de precon-

ceito etnocentrista de diversidade básica e de cultura popular no Brasil atual. Portanto, o 

objetivo que definiu as amplas áreas de atuação do Estado Novo no campo cultural con-

sistiu na indução e desenvolvimento dos ideais de brasilidade para cultivar a identidade 

coletiva da nação e para representar de modo materializado a ideia de “povo brasileiro”. 

A análise do conteúdo de Região e tradição permite a identificação das marcas 

deixadas pelo processo de negociação política com os interesses do Estado Novo na edi-

ção das partes que constituem o texto, de 1937 até 1941. A leitura dos capítulos do livro 

indica o registro de interesses políticos na estruturação das ideias sociológicas e antro-

pológicas do autor, mas também revela o caráter tenso e instável da negociação com a e-

lite política, especialmente por efeito da divergência de G. Freyre em relação ao tipo de 

iniciativa governamental que rompia com alguns aspectos da tradição sob invenção.
115

  

A análise revela a existência de dupla frente de negociação de interesses, tanto 

simbólica quanto material, dentro e fora do texto de Região e tradição: 1) A representa-

ção do passado mediante a manipulação da memória regional para consolidar o discurso 

nacional-popular (ou conhecimento da cultura popular) e a ideia de “povo brasileiro”; 2) 

A contínua luta política pela contemporização das disparidades regionais do Brasil apro-

veitando a ambiguidade da modernização que estava em pleno curso no Estado Novo. 
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Certamente, as frentes de negociação com o Estado Novo estavam integradas à 

aliança política formada pelo projeto regionalista com representantes da elite nordestina, 

cujo líder era G. Freyre. A aliança com intelectuais como José Lins do Rego, Raquel de 

Queiroz, Luís Cedro, Sílvio Rabello, Odilon Nestor, Antiógenes Chaves, Olívio Monte-

negro, José Américo de Almeida e etc. atendia ao objetivo de constituir o projeto regio-

nalista em vetor do tradicionalismo no interior da sociedade brasileira, e para isto fazia-

se necessário conseguir o apoio de personalidades de peso que se tornariam representan-

tes da vanguarda intelectual do Nordeste a partir do regime autoritário de Vargas. 

Com a aliança nordestina plenamente formada nos anos 1930, o projeto regio-

nalista obteve articulação política capaz de combater o processo de decadência das elites 

da região e para igualmente combater o modernismo das elites industriais de São Paulo, 

buscando diminuir os efeitos da expansão do sistema capitalista sobre o que os regiona-

listas diagnosticavam e valorizavam como a heterogeneidade/diversidade da cultura po-

pular brasileira radicada no caráter “harmônico” e “estável” da tradição agropatriarcal. 

O interesse da aliança especificamente com José Lins do Rego nos anos 1930 e 

40 pode ser resumido como a circulação e rotinização do ideário regionalista e tradicio-

nalista acerca da “cultura popular brasileira”, tornando este ideário algo mais consisten-

te e claro para o grupo dileto de leitores de Freyre e reafirmando seu compromisso polí-

tico com a concreção da nacionalidade pela perspectiva do discurso nacional-popular. O 

efeito da ação intelectual de J. Lins do Rego residiu na expansão do ideário regionalista 

e de seu conceito sociológico de região (ou a doutrina política acerca do pacto interregi-

onal) no interior do sistema político do Estado Novo, o que permitiu a invenção da iden-

tidade nacional mediante a valorização da mestiçagem e do folclore com tipos regionais. 

Já se afirmou que a leitura de Região e tradição permite a identificação precisa 

das marcas deixadas no texto pelo processo de negociação política. Pois bem, a primeira 

marca que se considera relevante é resultante da negociação simbólica entre os interes-

ses da aliança nordestina favorável ao projeto regionalista (G. Freyre com a intermedia-

ção importante de J. Lins do Rego) e os interesses das elites dirigentes do Estado Novo, 

referentes basicamente à centralização política e à modernização agro-industrial. Há um 

indício textual da reiteração, por J. Lins do Rego na introdução do livro, do compromis-

so político com o qual o projeto regionalista se notabilizara: o compromisso de eliminar 

o “complexo de inferioridade” do povo brasileiro mediante duas políticas complementa-

res: pela reorientação das elites brancas quanto à positividade das características da plu-

ralidade cultural do “povo miscigenado” e pelos usos políticos da memória regional pa-

ra se inventar a identidade nacional “autêntica” e “moderna”, ou seja, mestiça e urbana. 
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O regionalismo de G. Freyre é este mesmo que há um ano e pouco de-

fendeu num seminário carioca. No plano político, é o contrário do es-

tadualismo que a República implantara; no plano artístico é uma son-

dagem na alma do povo, nas fontes de folclore, no que há de grande e 

vigoroso na alma popular [...] A este regionalismo poderíamos chamar 

de orgânico, de profundamente humano. Ser de uma região, de seu 

canto de terra, para ser-se mais uma pessoa, uma criatura viva, mais 

ligada à realidade. Ser de sua casa para ser intensamente da humani-

dade. Nesse sentido o regionalismo do Congresso do Recife [de 1926] 

merecia que se propagasse por todo o Brasil, porque é essencialmente 

revelador e vitalizador do caráter brasileiro e da personalidade huma-

na. Com um regionalismo desses é que poderemos fortalecer mais a-

inda a unidade brasileira. Porque cultivando o que cada um tem de 

mais pessoal, de mais próprio, vamos dando vida ao grupo político, 

formando um povo que não será uma massa uniforme e sem cor.
116

 

 

A representação do passado tornou-se negócio: esta é basicamente a marca dei-

xada pelo Estado Novo em Região e tradição. Assim, o texto registrou os principais in-

teresses de ordem cultural do projeto político, que os negociava com o poder dominante.   

A negociação simbólica entre o projeto regionalista e o Estado Novo foi inicia-

da em 1937, e provavelmente o contexto político em que teve início é a causa de o pro-

cesso ser caracterizado pela ambiguidade e instabilidade, englobando tanto a celebração 

do pacto político quanto a contestação do regime varguista, entre conservações simbóli-

cas e mudanças estruturais. Nesse sentido, a participação de J. Lins do Rego no projeto 

regionalista pode ser definida pelo interesse recíproco em tornar uma rotina a circulação 

de seu ideário sócio-antropológico acerca do presente e futuro da construção nacional. 

De sua parte, o projeto centralista, incluindo os novos ministérios, os ministros 

de Estado e os departamentos federais, estava interessado no componente simbólico do 

projeto regionalista para impulsionar o processo de construção nacional, porque a intro-

dução controlada de um modelo de “cultura histórica” pelo aparelho de Estado contribu-

ía com a política de crescimento da coesão e da comunicação entre os estratos modernos 

e tradicionais da sociedade brasileira. Ou seja, a nova forma de relação dos estratos com 

a representação da história nacional constituía o objeto da negociação praticada entre os 

regionalistas nordestinos e os centralistas gaúchos, mineiros e cariocas nos anos 1940. 

“O futuro não se faz sem o passado, e este é um ato humano de rememoração. 

[No Estado Novo] seria básica a realização de um processo de ‘narração’ da história que 

identificasse os acontecimentos, os personagens e os ‘sentidos’ de seus atos”.
117

 

Deve-se perceber que as representações e o diagnóstico postuladas na narração 

(ou na escrita) da história nacional em Casa-grande & senzala convergiu simetricamen-
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te com o conteúdo de Região e tradição. A convergência entre o livro de 1933 e o livro 

de 1941 garantiu a G. Freyre a continuidade e o fortalecimento de seu projeto em meio à 

participação – instável, é certo, mas efetiva – no governo varguista. Portanto, o interesse 

em comum pela invenção da identidade nacional e consequentemente pela luta contra o 

“complexo de inferioridade racial” do povo mestiço culminou, a partir de 1937 em dian-

te, com o enxerto forçado da memória tradicionalista da aristocracia rural de Pernambu-

co e de outros estados hegemônicos da federação no imaginário coletivo da nação. 

Há um volume considerável de artigos de jornal publicados por G. Freyre entre 

1937 e 1941 na imprensa pernambucana, carioca e estadunidense que certamente contri-

buíram para a formação do projeto regionalista e para a continuidade da negociação po-

lítica, os quais foram reaproveitados na compilação de Região e tradição. Dez artigos se 

destacam como mais relevantes para esta investigação devido à profundidade dos temas 

abordados e à pertinência das publicações ora na imprensa carioca, ora na imprensa per-

nambucana e ora na imprensa internacional no intervalo entre 1937 e 1941. 

Para o objetivo desta investigação, observando o critério da pertinência dos te-

mas abordados, pode-se afirmar que a publicação dos artigos no Diário de Pernambuco 

acompanhou três momentos: 1937, 1938 e 1941. Em 1937, G. Freyre publicou um arti-

go que apresentava a significação das tradições culinárias do Norte e do Nordeste para a 

cultura brasileira, afirmando que a riqueza culinária do país encontrava-se na região que 

conseguiu equilibrar os extremos culturais em sua formação: o Nordeste e precisamente 

Pernambuco. Com Cozinha pernambucana, estava novamente evidente a tese do equilí-

brio de antagonismos associada às tradições da culinária regional pernambucana como a 

referência predominante deste equilíbrio, de modo que o conceito de região e seu nexo 

com a identidade nacional adquiriram outro coeficiente de argumentação antropológica. 

 

A cozinha pernambucana não é tão gorda como a baiana. A impressão 

de magreza pernambucana, em confronto com a gordura da casa, da 

mulher e da cozinha baiana, eu a senti desde a primeira vez que a vi na 

Bahia [...] Essa relativa magreza me parece característica da cozinha, 

como da arquitetura pernambucana: nenhum prato tem aqui a vastidão 

do caruru, o excesso derramado do vatapá. A própria gordura das mu-

latas é mais enxuta em Pernambuco: não tem tanto óleo como a gordu-

ra baiana [...] Essa mesma medida, esse mesmo equilíbrio, essa mes-

ma temperança que [Joaquim] Nabuco sentia no próprio ar de Pernam-

buco, parece exprimir-se no que a cozinha pernambucana tem de mais 

característico e de mais seu; na sua contemporização quase perfeita da 

tradição europeia com a indígena e com a africana. Não haverá aqui o 

predomínio da tradição africana, como na Bahia, nem o da tradição 

indígena, como no Pará e no Amazonas – as duas outras cozinhas re-

gionais mais ricas do Brasil [...] Sobre esses elementos a cozinha per-

nambucana se desenvolveu harmonicamente, sem nunca se afastar da 
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tradição europeia a ponto de se tornar inteiramente exótica, sem se 

deixar alagar de azeite de dendê nem de banha de tartaruga. Mesmo 

nos tabuleiros das “baianas” de peixe frito, de grude, de cocada, de fa-

rinha de castanha, de alfenim, de bolo de coco, de arroz de leite, o e-

lemento europeu conservou-se sempre muito vivo em Pernambuco, 

amaciando as cruezas do indígena.118 

 

Verifica-se, por este documento, que a função dos artigos publicados no jornal 

de circulação nacional consistia em dar continuidade à formação do projeto regionalista, 

redefinindo seu nexo com a nacionalidade e prosseguindo com a negociação de interes-

ses simbólicos com a classe dirigente do Estado Novo. O texto indica o interesse funda-

mental na interpretação e defesa do significado da tradição culinária para os valores cul-

turais do Brasil. Isso implica que a afirmação do valor da contemporização ou harmonia 

da “mesa regional” 
119

 do Nordeste suscitou, a partir de 1937, o interesse do Estado No-

vo no componente simbólico do projeto regionalista – que estava sob ampla circulação 

– para consolidar o modelo de “cultura histórica” e a ideia de “povo brasileiro”.
120

 

A característica científica do projeto regionalista tem importância, pois isto pe-

sou favoravelmente durante o processo de negociação simbólica. A busca freyriana pelo 

significado antropológico das tradições regionais contribuiu para a celebração do pacto, 

pois percebe-se que Vargas e seus subordinados eram leitores diletos dos textos freyria-

nos. Essa percepção torna-se mais segura ao se analisar os artigos e as cartas trocadas. 
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 FREYRE, Gilberto. Cozinha pernambucana. Diário de Pernambuco, Recife. 4 abr. 1937, p. 1-2. FBN. 
119

 Idem, p. 2. SR/FBN. 
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 Há mais três outros artigos do Diário de Pernambuco de suma importância para o pacto entre os proje-

tos políticos. Trata-se de Um clima caluniado, de 1937, Futebol mulato, de 1938, e Latifúndio e escravi-

dão, de 1941. Entretanto, a análise constante deste item incluirá apenas o último documento pela questão 

operacional da pesquisa. Ademais, no item anterior já se efetuou a análise do primeiro documento. Quan-

to ao artigo “Futebol mulato”, este merece uma consideração. Seu tema relaciona-se diretamente à ques-

tão racial. G. Freyre atribuiu à vitória da seleção brasileira nas partidas de futebol contra Polônia e Tche-

coslováquia no torneio mundial o bom desempenho da estratégia e do estilo de um time “fortemente afro-

brasileiro”: “Brancos, alguns, é certo; mas em grande número, pretalhões bem brasileiros e mulatos ainda 

mais brasileiros” (1938, p. 4). Pode-se identificar neste artigo o ponto de contato entre o ideário antropo-

lógico do regionalismo e o interesse na valorização da cultura negra e mulata pelo Estado Novo. Ao de-

fender as qualidades das práticas culturais do “mulatismo” contra as práticas orientadas pelo “arianismo”, 

G. Freyre aproveitou o contexto futebolístico da matéria de jornal para apresentar o sentido essencialmen-

te nacionalista do projeto regionalista. Ele diz: “Os nossos passes, os nossos pitus, os nossos despistamen-

tos, os nossos floreios com a bola, e alguma coisa de dança e de capoeiragem que marca o estilo brasileiro 

de jogar futebol, que arredonda e adoça o jogo inventado pelos ingleses e por eles e por outros europeus 

jogado tão angulosamente, tudo isso parece exprimir de modo interessantíssimo para os psicólogos e os 

sociólogos o mulatismo flamboyant e ao mesmo tempo malandro que está hoje em tudo o que é afirmação 

verdadeira do Brasil [...] No futebol como na política, o mulatismo brasileiro se faz marcar por um gosto 

de flexão, de surpresa, de floreio que lembra passos de dança e de capoeiragem”. (Idem, p. 4). O ponto de 

contato entre G. Freyre e G. Vargas na questão especificamente da cultura afro-brasileira culminou com a 

extinção do decreto nº 487 do Código Penal, de 11 de outubro de 1890, que criminalizava a prática da ca-

poeira no Brasil, entendendo-a como “vadiagem”. Sabe-se que a grande mudança para a capoeira aconte-

ceu no contexto do Estado Novo, quando Vargas derrubou o citado decreto e legalizou a prática da Capo-

eira Regional com o objetivo de torná-la outro símbolo de “brasilidade”, a partir de um discurso centrado 

numa forte retórica do corpo e com atuação efetiva de Mestre Bimba para tirar a dança da marginalidade. 
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Nos artigos de jornal que serviram para a compilação de Região e tradição, G. 

Freyre postulou uma interpretação funcionalista das tradições regionais com interesse na 

concepção de “passado utilizável”, isto é, a identificação que enfatiza as características 

tradicionais da cultura brasileira a partir do parâmetro de sua utilidade para a ordenação 

social do tempo presente. O limite da utilidade neste caso era aferido pelo grau de ana-

logia e adaptabilidade das tradições à situação concreta do mundo contemporâneo. 

Nesse sentido, o estudo da significação social do passado tornava-se inteligível 

e interessante para a elite dirigente do Estado Novo. Ademais, do ponto de vista da in-

venção da “cultura nacional” a região do Brasil Central foi praticamente esquecida, sen-

do que as regiões Norte e Sul tornaram-se a referência dominante para a nacionalidade. 

O que estava em negócio era a tentativa exitosa de conciliar o tradicional, o re-

gional e o moderno no interior do projeto dominante de “desenvolvimento nacional”. A 

nova fase de contemporização defendida pelo projeto regionalista foi atendida, em par-

te, pelo Estado Novo, de modo que a identidade nacional pudesse ser implementada e o 

“complexo de inferioridade” conducente à noção de “subdesenvolvimento” pudesse ser 

extinto. O acordo quanto à valorização da mestiçagem resultou da defesa em comum da 

tese do equilíbrio de antagonismos, ocupando as políticas públicas a partir de 1937 com 

a preservação das tradições identificadas pelo projeto regionalista “sem resvalar-se para 

excessos de africanismos ou indianismos culturais”, inventando desse modo um tipo de 

discurso nacional-popular que se pretendia cívico e inclusivo, ou seja, pretendia ser uma 

identidade moderna que atendesse à exigência de unidade e coesão do corpo social, isto 

para avançar na cooptação e tutelagem dos “novos cidadãos” pelo Estado nacional. 

Os leitores elitistas de Freyre captaram sua mensagem, transmitida desde Casa-

grande & senzala e fortalecida com os artigos de jornal compilados em Região e tradi-

ção. Na verdade, em 1937 o sociólogo aproveitou a circunstância da orientação autoritá-

ria do Executivo Federal para atribuir sentido prático (científico) ao projeto regionalista, 

ao passo que a elite dirigente correligionária de Vargas estava interessada na perspectiva 

otimista quanto à miscigenação do “povo” (ou na positividade) proporcionada pelo no-

vo significado do conceito de região e de cultura popular postulado por G. Freyre.
121

 

Há outra evidência do contato indireto ocorrido entre os interesses freyrianos e 

os interesses varguistas. Trata-se de uma viagem realizada por Freyre ao Rio Grande do 
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 A ênfase da mensagem otimista do sociólogo, além de referir-se à mestiçagem como principal símbolo 

de brasilidade, recaiu sobre o nexo entre região e nação na modernidade política, forçando sua mudança e 

modernização. Tratou-se de demonstrar cientificamente o fato de haver uma conexão básica entre as regi-

ões brasileiras em meio ao dado inequívoco da diversidade cultural: a conexão pela via das tradições cul-

turais, religiosas, populares etc. (a prática do Bumba-meu-boi foi usada como principal referência pelo so-

ciólogo em Sobrados e mucambos e Região e tradição) com analogia na vida do corpo de regiões do país.  
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Sul em 1939, mais precisamente na região de Uruguaiana, com a qual se tornou possível 

confirmar a validade nacional da tese da unidade social do patriarcado rural no Brasil de 

livros como Casa-grande & senzala e Sobrados e mucambos, e a partir da qual também 

foi possível publicar artigos no Correio da Manhã em 1940, que abordaram o problema 

da formação da cultura regional e de sua identidade com as demais culturas do país, em 

artigos como “Que tal?”, Danças de carnaval no Rio Grande do Sul, Cristianismo lírico 

e, para a compilação de Região e tradição, o artigo intitulado Narcisismo gaúcho. 

Pode-se afirmar que essa viagem serviu como outro meio de negociar o interes-

se do enxerto da memória tradicionalista no imaginário nacional sob a autorização e ma-

nipulação de Vargas – aliás, a viagem revela o próprio interesse de Freyre em conhecer 

pessoalmente a terra de origem do novo presidente gaúcho e estancieiro da República –, 

uma vez que o sociólogo aproveitou a circunstância da liderança política de Vargas para 

observar, da perspectiva etnográfica, aspectos da identidade do Sul do Brasil, concluin-

do pela existência de valores culturais análogos à paisagem humana/agrária do Norte.
122

  

Dos textos derivados da viagem de G. Freyre ao Rio Grande do Sul pode-se ex-

trair o sentido não necessariamente implícito, mas também não totalmente explícito, em 

correlação a seu interesse em continuar negociando a invenção da cultura e da memória 

nacional com a elite dirigente estadonovista. Trata-se do mapeamento das áreas de iden-

tidade regional mediante o procedimento de recriação imaginativa dos valores materiais 
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 Convém observar a ilação de Freyre relativa à importância do “narcisismo gaúcho” em meio ao projeto 

de modernização, com as políticas de desenvolvimento regional, isto é, a positividade com que o sociólo-

go investiu a tendência social da afirmação dos valores tradicionais da identidade regional do Rio Grande 

do Sul, finalmente indicando o vínculo possível entre a modernidade representada pelo regime varguista e 

a tradição do meio social do qual o líder gaúcho era originário: “Desde São Paulo verifico isso: todos nós, 

“baianos”, estamos neste momento interessados no Rio Grande do Sul. E, por sua vez, o gaúcho atravessa 

uma fase de bom narcisismo. Narcisismo do bom, do puro, do legítimo [...] Que tal o Rio Grande do Sul? 

Que tal o gaúcho? Que tal o brasileiro do extremo sul? Porque o narcisismo gaúcho é uma expressão do 

narcisismo nacional. Nós todos, brasileiros do sul e do norte, estamos como nunca nos contemplando a 

nós mesmos. No narcisismo regional se exprime o nacional. Se o narcisismo do gaúcho se apresenta mais 

intenso é que começou para o homem daquela região uma fase de maior concentração de energias no 

sentido construtor acompanhada de uma consciência mais viva de responsabilidade nesse mesmo sentido: 

o construtor. O gaúcho de hoje se sente um construtor e não apenas uma figura heroica. Mas de modo 

nenhum ele quer deixar de se sentir heroico. De modo nenhum ele quer deixar de se mostrar heróico. He-

róico, cavalheiresco, guerreiro. Que ninguém o suponha prosaico como qualquer suíço pacatamente cons-

trutor, entregue ao fabrico de seu chocolate ou de relógios. Que ninguém esqueça que ele, gaúcho, planta 

hoje arroz e cultiva o milho: mas sem deixar de ser cavalheiresco. Mesmo quando recolhe seu gado de bi-

cicleta – como um que eu vi nas campinas de Uruguaiana – ou vai da cidade à charqueada de automóvel, 

o gaúcho é cavalheiresco [...] Homem e paisagem no Rio Grande do Sul parecem resistir romanticamente 

à mecanização da vida. Só agora o Rio Grande do Sul – Estado rico – começa a ter estradas de rodagem 

iguais às de sua vizinha Santa Catarina. Só agora o Rio Grande do Sul começa a se interessar verdadeira-

mente pela vaca leiteira. Manteiga e queijo só são fabricados, nessa terra tradicional de pastoreio, nas 

áreas de colonização alemã: áreas de gente mais gorda, mais prática, mais burguesa, mais metódica. É aos 

poucos que o gaúcho vai se libertando de suas formas poéticas de vida para se adaptar às prosaicas. E 

aquele apego aos estilos tradicionais não só de vida como também de trabalho, dentro dos quais se for-

mou sua esplêndida personalidade [identidade] regional, me parece a mais saudável das caturrices. É uma 

garantia contra a mecanização rápida, brutalmente rápida, daqueles estilos e daquela personalidade”. 

FREYRE, Gilberto. “Que tal?”. Correio da Manhã, Rio de Janeiro. 19 mar. 1940, p. 2. SR/FBN. 
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e imateriais das tradições populares que estavam sob mapeamento. Foi por meio da ne-

gociação simbólica entre o projeto regionalista e o projeto centralista – bem como do es-

forço de Freyre em comparar o Sul com o Norte – que o reconhecimento e a valorização 

das tradições regionais populares tornaram-se algo viável, sendo que foi por decorrência 

de tal negociação entre elites situadas no centro da ordem que a paisagem da região cen-

tral foi novamente marginalizada do ponto de vista da invenção da “cultura nacional”. 

Para efeito de sua implementação, o estudo etnográfico das tradições nortistas e 

sulistas deveria necessariamente ceder ao interesse dominante do desenvolvimento regi-

onal pela via da modernização da estrutura produtiva. Entretanto, o que é particularmen-

te interessante reside no interesse com que ambos – Freyre, Vargas e seus subordinados 

– investiram o processo de negociação para naturalmente obterem resultados efetivos e, 

ao contrário, para não se estagnar a celebração/implementação do pacto político suscetí-

vel de contribuir para o progresso do próprio projeto de modernização do Estado Novo. 

Sabe-se que o recurso da ambiguidade constituía um fundamento inalterável do 

Estado Novo, quer dizer, Vargas optou pela implementação de um modelo de desenvol-

vimento econômico que atendia tanto as pressões pela conservação de símbolos (o reco-

nhecimento das tradições populares) quanto por mudanças estruturais (industrialização e 

desenvolvimento urbano). Foi sob esse contexto que a busca freyriana pela interpretação 

do caráter nacional adquiriu pertinência e utilidade do ponto de vista instrumental. Sen-

do assim, pode-se identificar determinados pontos de contato entre o projeto regionalis-

ta de Freyre e os interesses de Vargas. O principal ponto de contato relativo à Região e 

tradição, este entrando numa linha convergente com Casa-grande & senzala, residiu no 

mapeamento antropológico das áreas de identidade regional do país a serviço do interes-

se em comum em torno da consolidação da tese do “povo mestiço de português, negro e 

índio” visando à invenção da “cultura brasileira”, cujas tradições regionalmente especia-

lizadas guardariam os traços unificadores do hibridismo cultural e do sincretismo religi-

oso, mas dominando o legado dos tipos colonizadores mais poderosos: a) socialmente, o 

branco; b) culturalmente, o negro. Em síntese, pode-se argumentar que o reconhecimen-

to e a contínua organização da cultura popular ao Norte e ao Sul do Brasil constituíram 

um dos principais acordos do pacto político celebrado entre G. Freyre e o Estado Novo, 

considerando o empenho de políticas culturais pelo aparelho de Estado a partir de 1937 

para a afirmação da identidade cuja invenção inspirou-se na interpretação da história.
123
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 Há outros elementos da descrição etnográfica produzida por Freyre na ocasião de sua viagem aos esta-

dos do Sul que integram a busca pelo significado socialmente integrador das tradições sulistas, com ênfa-

se no carnaval popular do gaúcho e na festa da Santíssima Trindade de St. Catarina: “Mais uma evidência 

da força, do vigor, da capacidade de persistência da colonização portuguesa na América do Sul” (p. 2).  
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Em meio ao empenho recíproco pela invenção da “cultura nacional”, incluindo 

o enxerto da memória tradicionalista/ruralista no imaginário coletivo, percebe-se o valor 

pragmático da descrição das virtudes da colonização portuguesa do Brasil em correlação 

à busca varguista pela modernidade nacional, no momento em que G. Freyre reafirmou: 

 

A obra de desbravamento dos sertões da América tropical. A obra de 

exploração dos grandes rios e vales desta parte do mundo. A obra de 

povoamento. A obra de miscigenação. A obra de consolidação da a-

gricultura nos trópicos com o auxílio da mulher indígena e do escravo 

africano. A obra de democratização da sociedade brasileira. A obra 

formidável de intercurso não só humano e étnico como cultural de que 

resultaria o Brasil moderno.
124

 

 

Mais ainda, com Vargas estando no poder, tornou-se imperativo – não por aca-

so, mas por força da circunstância política – estudar a etnografia das tradições gaúchas, 

permitindo, via interpretação e ressignificação do passado, o uso da memória social para 

estimular a formação da cultura histórica que valorizasse a “tradição regional-popular”. 

 

O carnaval com espírito militar, de certa zona do Rio Grande do Sul, 

está entre as expressões regionais de carnaval brasileiro que mais me-

recem estudos. Serve de exemplo à plasticidade das danças e dos fol-

guedos populares no sentido de assumirem formas diversas, sob a 

pressão de interesses regionais vários ou de tradições de cultura dife-

rentes [...] No Rio Grande do Sul surpreende-nos um carnaval popular 

de fronteira, menos dionisíaco do que apolíneo. Esse caráter apolíneo 

da dança popular regional deve acentuar-se nas “Missões”. Mostra-se 

mais fraco em Santana do Livramento. Uruguaiana se apresenta como 

o meio-termo entre o que há de apolíneo e de dionisíaco na gente gaú-

cha, isto é, na gente do povo.
125 

 

Enfim, o que estava em negociação eram a indução e desenvolvimento dos ide-

ais de brasilidade que permitissem o crescimento da coesão da sociedade nos anos 1940, 

e isso é a causa de a etnografia de Freyre ter sido útil, quer dizer, daí a utilidade política 

das descrições etnográficas, tal como a descrição da vida religiosa em St. Catarina, onde 

havia a festa da Santíssima Trindade, sendo “[...] uma festa popular e de família, às ve-

zes até um certo culto patriótico, e de maneira nenhuma o rito, dramático, duro e clerical 

dos católicos castelhanos”.
126

 Assim estava identificada a característica unificadora das 

tradições regionais populares em proveito da cultura nacional: a virtude da hibridização 

(ou a universalidade dos valores de cultura resultantes do processo de miscigenação).
127
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 FREYRE, Gilberto. O exemplo português. Correio da Manhã, RJ. 9 jun. 1940, p. 4. SR/FBN. 
125

 FREYRE, Gilberto. Danças de carnaval no RS. Correio da Manhã, RJ. 23 mai. 1940, p. 2. SR/FBN.  
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 FREYRE, Gilberto. Cristianismo lírico. Correio da Manhã, RJ. 26 mai. 1940, p. 2. SR/FBN. 
127

 FREYRE, Gilberto. Defesa da nossa cultura. Correio da Manhã, RJ. 30 jun. 1940, p. 2. SR/FBN. 
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Acredito que é possível afirmar que a doutrina política de G. Freyre referente à 

consecução do “equilíbrio” ou “harmonia” mediante o pacto interregional evidencia, na 

verdade, o poder simbólico do projeto regionalista: o poder de inventar e organizar, por 

sua inserção direta no Estado nacional, identidades e símbolos para o mundo contempo-

râneo mediante a interpretação e a ressignificação do passado histórico. Trata-se da in-

venção da auto-imagem da sociedade brasileira com o seu “espelho” tendo sido refletido 

em torno da ideia de democracia fundada no mito das três raças, ao passo que o Estado 

Novo foi a conjuntura em que esse “mito [...] tornou-se então plausível e pôde se atuali-

zar como o ritual. A ideologia da mestiçagem, que estava aprisionada nas ambiguidades 

das teorias racistas [do final do séc. 19], ao ser reelaborada pôde difundir-se socialmente 

e se tornar senso comum, ritualmente celebrado nas relações do cotidiano, ou nos gran-

des eventos como o carnaval e o futebol. O que era mestiço tornou-se nacional”.
128

 

Viu-se que o pacto em questão foi capaz de enxertar a memória social do rura-

lismo no imaginário nacional. Mais ainda, viu-se que o pacto foi instrumentalizado poli-

ticamente para se definir o que pertence e o que não pertence à “cultura brasileira”, mas 

evidentemente a ditadura instituída pelo Estado Novo e a dominação crescente do capi-

talismo industrial impuseram limites que cercearam a expansão da doutrina de Freyre no 

interior do Estado nacional e da sociedade civil no curso do regime político; viu-se, por 

conseguinte, que o objetivo do pacto consistiu na tentativa de conciliação do tradicional 

com o moderno e aplicá-lo na tendência da mudança nos nexos entre região e nação. 

Convém agora investigar, ainda que superficialmente, o meio pelo qual o pacto 

foi implementado a partir da publicação de Região e tradição, viabilizando a efetivação 

de uma parte considerável dos interesses dos projetos políticos de ambos os celebrantes. 
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 ORTIZ, Renato. Cultura brasileira e identidade nacional. 5ª ed. São Paulo: Brasiliense, 2010, p. 41. O 

apoio no estudo de Ortiz é importante para a explicação que essa pesquisa procura desenvolver. Contudo, 

há uma observação a ser feita acerca do ethos interpretado por G. Freyre, relacionando-o à situação atual 

dos grupos sociais. Em primeiro lugar, deve-se admitir que a valorização da memória do patriarcado rural 

pelo Estado Novo atendeu ao interesse do projeto regionalista e consolidou o modelo de cultura histórica 

da sociedade brasileira no referente do imaginário nacional. Posto isto, e ao se comparar o primeiro tempo 

do mito racial (que deriva da tese do equilíbrio de antagonismos associada ao hibridismo da cultura brasi-

leira) com a situação atual, percebe-se que ainda ocorre uma profunda identificação da população oriunda 

das áreas de interior do Brasil com o meio da representação do passado, inclusive em relação às tradições 

rurais dos estados da federação cuja vida social é menos “mecanizada”. Acredito que isso seja uma prova 

empírica da verossimilhança obtida por Freyre na sua compreensão da sociedade híbrida. Verifica-se uma 

situação na qual a população tende a optar livremente por “momentos de lazer” variados entre as opções 

de consumo cultural, mas a opção geral tende a seguir o que dita a tradição agrária do Brasil: manifesta-

ções artístico-culturais que constituem reminiscências vivas do tempo do patriarcado rural. Nesse sentido, 

considerada de modo geral, pode-se afirmar que a população de muitos estados se identifica com a repre-

sentação da “cultura brasileira”, assim como seu ethos, conforme foi interpretado por G. Freyre, e conser-

vam diversas práticas culturais que indicam a reminiscência do sistema patriarcal rural (sertanejo ou lito-

râneo, não importa). Enfim, acredito que o vetor tradicionalista na sociedade brasileira tem por objetivo a 

mitigação das descontinuidades no curso do progresso social e/ou civilizacional. A partir da publicação de 

Casa-grande & senzala, consolidando a interpretação do “povo mestiço”, o projeto realizou seu objetivo. 
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Este objetivo pode ser atingido com a seguinte questão: qual foi o interesse real 

de Vargas e do sistema de governo do Estado Novo no ideário antropológico constituti-

vo do projeto regionalista? Ora, pode-se começar a entender a questão em torno da rela-

ção tensa estabelecida entre o pensamento de Freyre e a ditadura varguista ao se perce-

ber, apoiando-se no estudo histórico de Angela de Castro Gomes que, “se a ordem polí-

tica era a responsável pelo progresso sociocultural, o próprio curso da política precisava 

ser orientado por ‘profissionais’ detentores de capacidades raras e definidas como ‘hábi-

to de pensar’: os intelectuais. O pacto entre ordens era mediado por outro pacto ao nível 

dos atores coletivos: aquele que envolvia intelectuais e aparelho de Estado”.
129

 

Há uma evidência mais direta de um aspecto da confluência de interesses entre 

o sentido nacionalista do projeto regionalista e o aparelho de Estado da Era Vargas, de 

onde se pode concluir que a ideologia nacionalista dominante afastava a perspectiva do 

atrito ou crítica entre Freyre e a ditadura. Trata-se do documento que prova a procura do 

Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), então dirigido por Lourival Fontes – de 

quem Freyre era outro simpatizante e o tinha como contato profissional –, solicitando a 

participação do sociólogo nas atividades do convênio celebrado entre o DIP e o governo 

de Portugal para realizar o intercâmbio cultural entre as duas nações (o convênio inscre-

via-se, portanto, no quadro mais amplo referente à política cultural do regime). 

 

Prezado amigo: entrando em execução, a partir de 1º de janeiro pró-

ximo, o convênio de intercâmbio cultural entre Brasil e Portugal, ca-

berá ao Departamento de Imprensa e Propaganda fornecer aos jornais 

portugueses artigos literários dos principais escritores brasileiros, do 

mesmo modo que o Secretariado da Propaganda de Portugal enviará 

para a imprensa brasileira trabalhos firmados pelos mais altos valores 

do mundo intelectual português contemporâneo. Desejo comunicar-

lhe que o seu nome foi por mim incluído na lista dos escritores brasi-

leiros que inaugurarão essa colaboração. Estou certo de que você coo-

perará com este Departamento na efetivação dessa parte do convênio, 

que se destina, especialmente, a propagar, em bases de perfeita reci-

procidade, a cultura dos dois países, outrora tão estreitamente vincula-

dos pelos laços do espírito, mas hoje quase ignorados um do outro, no 

campo das letras. Aguardando sua resposta ao convite que ora lhe faço 

com a mais viva satisfação, aproveito a oportunidade para apresentar-

lhe a expressão da minha melhor estima e apreço.
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o DIP e o Governo de Portugal em 1941. (Grifos meus). CEDOC/FGF. Deve-se admitir que não há como 

saber se Freyre aceitou a proposta de L. Fontes em colaborar com o DIP, porque não havia a resposta no 

arquivo do qual a carta originalmente enviada foi encontrada. No entanto, cumpre igualmente admitir que 

a ausência da resposta de Freyre, incluindo a informação de que aceitou ou recusou o convite, não invali-
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Chama a atenção no documento, em primeiro lugar, o emprego da ideia de “es-

pírito” como elo entre as duas nações: visava-se a recuperar o vínculo com Portugal por 

decorrência do peso da história e do caráter que une a todos. Isto significa que a política 

de L. Fontes foi inspirada na representação do passado conforme elaborada por G. Fre-

yre em Casa-grande & senzala e, observando a data de postagem da carta – que coinci-

diu com a publicação de Região e tradição em 1941 – neste último livro do sociólogo, e 

por conseguinte atendeu ao interesse do projeto regionalista em consolidar o enxerto da 

memória tradicionalista no imaginário coletivo para se inventar a identidade nacional. 

Observa-se também o empenho pessoal de L. Fontes, na condição de diretor do 

setor de comunicações de Vargas – que, não obstante, também atuava como o censor da 

liberdade de expressão para a continuidade do regime – em incentivar a participação de 

G. Freyre nas atividades do DIP, ao expressar o apreço pessoal pela obra do sociólogo e 

ao demonstrar seu entendimento sobre a real importância das relações diplomáticas en-

tre as duas nações via intercâmbio cultural. Enfim, o documento revela o interesse de L. 

Fontes em se manter como interlocutor direto de Freyre, sem intermediação de terceiros. 

Outro ponto de contato entre Freyre e o Estado Novo que se pode derivar da i-

niciativa de Fontes é o nexo existente entre a colaboração com o convênio com Portugal 

e a publicação de livros por G. Freyre que abordaram aspectos da cultura luso-brasileira, 

quais sejam, o livro O mundo que português criou e a conferência intitulada Uma cultu-

ra ameaçada: a luso-brasileira. Assim, a publicação desses livros indica franca integra-

ção com as atividades do DIP e com a política cultural do Estado Novo de modo geral. 

Mas em que consistiu o interesse especificamente da Presidência da República 

no componente simbólico do projeto regionalista? Além do interesse básico na doutrina 

teórica do pacto interregional formulada por G. Freyre, o presidente da República estava 

interessado na apropriação do componente simbólico para consolidar a invenção do dis-

curso nacional-popular, que servia como instrumento do enxerto da memória tradiciona-

lista no imaginário coletivo. Com isso, o interesse de G. Vargas se resumiu a apropriar o 

poder simbólico do pensamento de Freyre para estabilizar a construção da personalidade 

pública do presidente que, além da noção de que teria o caráter de dirigente pragmatista 

e empreendedor, introduziu a noção de que conheceria o conteúdo do moderno diagnós-

tico psicossociológico referido ao comportamento do “povo brasileiro” na contempora-

neidade. Essa construção era, na realidade, o instrumento ideológico de seu trunfo polí-

tico durante o regime do Estado Novo, ou melhor, tinha por objetivo revelar a capacida-

de de o presidente personificar o ethos nacional interpretado pela perspectiva da forma-

ção das tradições populares híbridas em estreita relação com a ordem do patriarcalismo. 
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O estreitamento do vínculo de afetividade entre o povo e o presidente da Repú-

blica rendeu ao sistema de governo do Estado Novo – independentemente da vontade do 

sociólogo – importante contribuição no sentido de aperfeiçoar os meios político-ideoló-

gicos de cooptação da classe trabalhadora no contexto amplo da formação da sociedade 

de massas urbanas e proletárias, na qual negros e mulatos constituíam a grande maioria. 

Percebe-se, assim, que a apropriação do poder simbólico do pensamento de Freyre aten-

deu ao interesse dominante no crescimento da coesão social sob o alto custo da atualiza-

ção do paternalismo/servilismo nas relações de trabalho entre a elite branca e o operari-

ado negro, conservando a velha hierarquia racial nas cidades em desenvolvimento.
131

 

Ademais, o pacto celebrado entre o sociólogo e o presidente contribuiu para o 

processo de modernização durante o regime, pois confluiu com a padronização da soci-

edade ao resultar na invenção, pelo aparelho de Estado, da identidade nacional valoriza-

dora do ideal de brasilidade fundado na ideia de democracia e mestiçagem e no conceito 

de região, e porque Vargas não admitiu o emprego da totalidade do ideário antropológi-

co do projeto regionalista ao reconhecer e organizar a cultura popular, ou seja, não rati-

ficava outras teses constitutivas do diagnóstico sociológico, como, por exemplo, a tese 

da flexibilidade dos valores morais do “povo brasileiro”, que em Casa-grande & senza-

la e Região e tradição vem postulada, sobretudo, pela transgressão/devassidão da moral 

sexual dos indivíduos. E este resultado do pacto significa que a apropriação do projeto 

regionalista por Vargas prescindiu de qualquer vontade ou controle do sociólogo.
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O projeto político do Estado Novo não prescindiu do conceito de região, numa 

espécie de cálculo que anulasse a importância das características étnico-culturais das re-

giões do país sobre as quais a modernização incidia. Ao contrário, o processo centraliza-

dor do Executivo Federal permitiu que G. Freyre negociasse interesses de modo bastan-

te objetivo com a elite dirigente do governo, incluindo o ditador Vargas, num regime de 

pressões e concessões mútuas, mas predominando, de 1937 a 1945, a seleção e apropri-

ação do ideário constitutivo do regionalismo (na dimensão cultural-geográfica e na di-

mensão econômica) pelo centralismo para serem aplicadas nas novas políticas públicas. 

Deve ser observado que, via de regra, essa apropriação não significou de modo algum a 

realização plena/total do ideário constitutivo do projeto regionalista, e isto explica o fato 

de a perspectiva de descentralização político-administrativa inerente à doutrina do pacto 

interregional não ter sido levada a efeito, sequer minimamente, pelo Estado Novo. 

O peso do pensamento de G. Freyre recaiu sobre o processo de elaboração teó-

rica e ideológica da nova modalidade de contrato social, que incluiu simultaneamente na 

rotina da administração pública os resíduos da experiência acumulada e o conhecimento 

técnico adquirido, tornando-se uma fonte geradora da expectativa de construção da or-

dem pública moderna do Brasil. O pensamento de Freyre pesou sobre a estruturação do 

contrato social porque forneceu uma reinterpretação dos valores culturais que recuperou 

do passado, no caso de Região e tradição, para serem aproveitados e instrumentalizados 

pela intervenção federal em meio à revolução moral e material da sociedade (o corpora-

tivismo trabalhista), mediante as determinações do prognóstico sociológico que, ao bus-

car o estreitamento do acordo entre o Estado e a sociedade civil – tornando as duas esfe-

ras compatíveis e comunicativas –, prescindiu de fato do conceito de cidadania.
133

 

Ao conferir inteligibilidade à cultura popular, Freyre estava negociando o inte-

resse do enxerto de valores tradicionais na construção e reprodução (ou funcionamento) 

da ordem pública, o qual foi acordado com as instituições varguistas mas implementado 

apenas em parte específica, a saber: a) a revitalização da tradição patriarcal mantenedo-

ra da conexão entre as identidades regionais do país; b) o reconhecimento expresso dos 

tipos étnico-culturais que habitavam as regiões estudadas, o que se tornou útil para a ex-

pansão da tutelagem do Estado de acordo com a nova modalidade de contrato social. 

                                                                                                                                                                                   
em todos, de viver a nossa vida, como bons brasileiros. O Brasil não é inglês nem alemão. É um país so-
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e netos dos primitivos povoadores, é brasileira. Aqui, todos são brasileiros, porque nasceram no Brasil, 

porque no Brasil receberam educação”. VARGAS, G. O sentimento de brasilidade em Blumenau. In: A 

nova política do Brasil: no limiar de uma nova era. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1938, p. 196-198 (v. 7). 
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A exigência estadonovista de unidade e coesão enquadrou a resultante do pacto 

político celebrado com o regionalismo de acordo com a seguinte perspectiva: seguindo a 

orientação das novas funções do Estado na direção da revolução social, resultou na atri-

buição da ideia de “ser/povo brasileiro” ao encargo da classe trabalhadora do meio ur-

bano e do meio rural, daí o enxerto da memória tradicionalista no imaginário coletivo e 

a consolidação da “cultura histórica” fazer sentido em meio ao esforço ao nível teórico e 

ao nível prático de invenção da identidade nacional mestiça e popular na modernidade. 

O que fica como conclusão é que todas as perspectivas do pensamento de Fre-

yre, que foram convertidas em interesses que passaram pelo processo de negociação po-

lítica com a elite do Estado Novo, estavam integradas e culminaram com a formação do 

projeto regionalista no contexto dos anos 1930 e 40. Não obstante, a resultante do pacto 

político celebrado com o Estado nacional sob a direção varguista incluiu a ideologia da 

legitimidade do processo produtivo em bases latifundiárias e, portanto, o pacto foi capaz 

de conciliar o interesse agroexportador com a economia da reestruturação produtiva e de 

definir essa política classista e trabalhista como processo de “integração nacional”. 

A nova fase de contemporização das disparidades regionais do Brasil defendida 

pela doutrina política do projeto regionalista – que é seu fundamento teórico – coincidiu 

com a dominância das teses centralizadoras constitutivas do Estado Novo e essa coinci-

dência entre projetos limitou os efeitos da introdução do pensamento de Freyre no inte-

rior do Governo Federal, mas isso não significa que a centralização e o autoritarismo da 

direção varguista tenha anulado a perspectiva dos acordos políticos entre as elites. 

A doutrina política reivindicatória da celebração de um novo pacto interregio-

nal que combatesse o isolamento e a decadência da sociedade nordestina, que não con-

centrasse as decisões políticas e o crescimento econômico nas regiões do Sul do Brasil e 

que implementasse um padrão lento de modernização foi ratificada e acionada, em sua 

parte propriamente compatível com os fundamentos do Estado Novo, pelo poder central 

vigente à época: a União. Isto porque a ideia sociológica de G. Freyre de consecução do 

“equilíbrio” na divisão regional do trabalho tinha por objetivo evitar o problema da su-

perpopulação das cidades e do isolamento radical do campo.
134

 Assim, a ideia de equilí-

brio tornou-se compatível com a centralização política porque se limitou a prescrever a 

valorização da economia agrícola e porque transigiu com a classe dominante sob o custo 

elevado que causou a conservação do trabalhador na lavoura canavieira sem titularidade 

de direitos trabalhistas. Nesse sentido, vale lembrar que o diagnóstico contido em Regi-

ão e tradição atualizou a importância do “cabra” para o mundo do trabalho na lavoura. 

                                                             
134

 Cf. Idem, 2006. 



107 
 

Mesmo com as alterações sofridas na sua ordem social e que o sepa-

ram tanto do seu passado, o Nordeste continua a parte, sob mais de um 

aspecto, mais brasileira do Brasil; a mais característica da civilização 

patriarcal-escravocrata fundada pelos portugueses na América tropi-

cal. Não a mais tradicionalista: conscientemente tradicionalista. Nem a 

mais inteligentemente regionalista. Seus arcaísmos não devem ser 

confundidos com o tradicionalismo criador; nem seus provincialismos, 

com o bom regionalismo. Mas não lhe faltam elementos para voltar a 

ser uma região ativamente criadora dentro da economia brasileira e da 

cultura nacional e americana.
135

 

 

O nosso trabalhador de engenho – tipo cruzado – apresenta alguma 

coisa daquela robustez notada por Lafcadio Hearn no mulato e no qua-

dradão de Martinica. Em Alagoas, em Pernambuco, na Paraíba, no Rio 

Grande do Norte, todo o duro trabalho de engenho é feito pelo cabra. 

São na quase totalidade mestiços os mestres de fornalha, os cambitei-

ros, os metedores de cana, os caldeireiros, os trabalhadores de enxada. 

Retratou-os na Paraíba o forte escritor que é o sr. José Américo de Al-

meida: “cabras hercúleos que resistem às mais penosas labutas como a 

da bagaceira”. [...] Trabalho de cabras tem sido no Nordeste a parte 

bruta dos serviços de saneamento e água; da construção de barragens, 

açudes, vias férreas; do calçamento de ruas; de abertura de estradas.
136

 

 

Segundo P. Bourdieu,
137

 uma das leis que regem a ação social consiste na situ-

ação em que à dominação material (mantida pela nova ordem industrial do Brasil) tende 

se a seguir a dominação simbólica (reivindicada e conferida à classe agroexportadora do 

Nordeste) relativamente aos agrupamentos regionais. Sendo assim, pode-se afirmar que 

o denominador comum dos efeitos do projeto regionalista sobre a realidade social con-

sistiu na consolidação da dominação simbólica da aristocracia pernambucana do açúcar 

em relação às novas formas de reminiscência influentes no imaginário social mediante a 

operação intelectual que a atualizou para a situação concreta do presente. Novamente se 

tornou legítimo o modelo latifundiário de integração nacional mediante a contemporiza-

ção das grandes propriedades rurais do país a partir dos anos 40, entre estâncias de gado 

no Sul, fazendas de café no Leste e engenhos de açúcar no Nordeste, causando o recru-

descimento da desigualdade social no meio rural por efeito da pífia distribuição de ren-

da e em que tende a predominar o interesse pela continuidade da questão agrária especi-

almente nas zonas de fronteira do país. Aqui importa atentar-se para o diagnóstico: 

 

Já me aventurei a sugerir, em mais de um trabalho, que a economia la-

tifundiária, monocultora e escravocrata e o regime de família patriar-

cal foram condições gerais de vida no Brasil nos tempos coloniais e no 

Império, e não apenas fenômenos regionais ou peculiares a um curto 

período de nossa formação [...] Que dizer-se, porém, de uma tão larga 
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região brasileira como o Rio Grande do Sul? Ou como o Amazonas? 

Nelas se encontrará também a confirmação daquela tendência geral de 

economia e de cultura que marcam ainda hoje quase tudo que é genui-

namente brasileiro? Creio que sim. Tanto no extremo sul como no ex-

tremo norte – o vasto extremo norte que a eloquência amiga das gene-

ralizações bonitas e empáticas, enganada pelo quase nenhum estudo 

do passado do Brasil setentrional, chegou a afirmar que era uma regi-

ão “sem história”. Quando essa história existe, e não apenas à parte, 

mas dentro de formidável esforço, a princípio português, depois luso-

brasileiro, criador, na América meridional, de uma organização de so-

ciedade e de cultura que, nos seus traços essenciais, se apresenta mais 

cheia de semelhanças do que de contrastes, de um extremo a outro do 

território hoje brasileiro [...] E este [o trabalho escravo], o latifúndio e 

a monocultura, coroados pela monarquia e suavizados – às vezes mes-

mo retificados – pelo cristianismo e pela miscigenação, foram, com 

todos os seus inconvenientes, as condições básicas e os fundamentos 

sólidos da unidade portuguesa e depois brasileira na América. As con-

dições, também, da nossa originalidade de cultura no continente.
138

 

 

A coincidência no momento de publicação do artigo de jornal Latifúndio e es-

cravidão e do livro Região e tradição com a promulgação do Estatuto da Lavoura Ca-

navieira, todos em 1941, tem um sentido implícito que deve ser avaliado: trata-se de ou-

tra evidência da materialização do interesse exportador do projeto regionalista resultante 

da negociação com as instâncias decisórias do Estado Novo, notadamente, o I.A.A. Não 

obstante, a coincidência de 1941 indica a tentativa de conciliação – tensa, mas bem su-

cedida – com a burguesia industrial emergente no Nordeste no contexto dos anos 1940. 

Cumpre explicar aqui o efeito perverso dessas negociações sobre a cidadania e a pobre-

za, as quais, a partir de 1937, extrapolaram a linha do controle ou do poder de G. Freyre.  

Acredita-se que não resta dúvida quanto à natureza socialmente hierarquizante 

do pensamento de Freyre após a comprovação com Latifúndio e escravidão: a originali-

dade da cultura da classe trabalhadora deveria ser reconhecida como a condição da con-

creção da nacionalidade na contemporaneidade. O problema é que o pacto político cele-

brado com o Estado-nação privilegiou sobremaneira e por interesse autocrático o caráter 

hierárquico do pensamento de Freyre ao permitir a interpretação, apropriação e introdu-

ção do diagnóstico da diversidade no projeto varguista de invenção da “cultura brasilei-

ra”: se a mestiçagem representa de fato vantagem para a nação, portanto o povo mestiço 

(formador da classe trabalhadora) deve ser elevado apenas à condição de objeto/alicerce 

da diversidade étnico-cultural que estava em franco reconhecimento, porque interessava 

à construção da nação e da ordem, ao passo que a memória social do ruralismo serviu ao 

estilo varguista como instrumento de dominação política ao ser enxertada no imaginário 

popular, porque implicava a atualização do vínculo afetivo com o líder carismático. 
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Ocorreu, de fato, um acordo entre o vetor tradicionalista alimentado pelo poder 

simbólico do pensamento de Freyre (a interpretação científica das identidades regionais) 

e o projeto de modernização autoritária e conservadora do Estado Novo. Mais ainda, o 

fato de que o processo era autoritário permitiu a G. Vargas se apropriar rapidamente das 

ideias de teor conservador constitutivas do projeto regionalista para consolidar a repre-

sentação da “cultura brasileira” e do povo mestiço, ao passo que Freyre se permitiu, por 

interesse próprio e de caráter elitista, a não questionar o modo pelo qual seu pensamento 

estava sendo usado politicamente, inclusive se permitiu a se apartar da luta popular pe-

los direitos da cidadania ao não questionar as iniquidades do corporativismo trabalhista. 

Enfim, a relação ambígua do projeto político de G. Freyre com o Governo Fe-

deral – da qual se procurou explicar sobretudo a perspectiva dos pontos de contato/pacto 

político – tendeu (e atualmente ainda tende) a se projetar para o futuro, definindo ainda 

com mais critérios os objetos materiais e simbólicos dos acordos com o curso dos even-

tos no tempo. Com a celebração de acordos a perspectiva culturalista de seu pensamento 

foi transformada em patrimônio público por efeito direto da interpretação e uso político 

pelas elites dirigentes do poder central assim como dos poderes locais da nação na cons-

trução da ordem, o que evidencia a qualidade técnica e a eficácia performativa que é ba-

silar neste pensamento, mas o que também explica o interesse pragmático e contínuo da 

classe política em legitimar artificialmente as ações governamentais, que tenderam a in-

fringir as normas universais da ordem democrática no contexto da modernidade.
139
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2.5. A contenda com o poder local: conflitos contra o interventor federal de Pernambuco 

e o encarceramento de Gilberto Freyre em 1942 

 

A geografia é a dinâmica da civilização. Os mares dividem os conti-

nentes, mas aproximam os povos. São os fenômenos físicos e suas re-

ações que formam o ambiente no qual vive e se desenvolve a humani-

dade. Há mister estudá-la porque os seus conhecimentos apaixonam e 

norteiam o homem, no perscrutar a natureza em suas infinitas modali-

dades, pulsando-lhe as energias para melhor apropriá-las no aperfei-

çoamento de si mesmo. Só conhecendo o meio físico o homem pode 

evoluir pela adaptação. Não há raças superiores – há raças contingen-

tes ao clima, como observa um etnólogo moderno. A adaptação é a 

grande lei do progresso, da civilização, da vida, enfim.
140

 

 

Meus amigos: de Pernambuco não me interessam os aplausos nem as 

honras porque o meu amor a esta terra é dos não que precisam ser cor-

respondidos. É até mais forte quando é menos correspondido. É mais 

místico do que sensual. Tão pouco me interessa a opinião dos moralis-

tas e dos censores da esquina da Lafaiete e de outras esquinas. O dia 

mais triste da minha vida seria aquele em que eu fosse consagrado por 

eles como um “homem de caráter”.
141

 

 

A relação do projeto político de G. Freyre com o Estado Novo teve outra carac-

terística relevante que não se pode ignorar: constituiu uma contenda inconciliável ao ní-

vel do poder local, centralizado no mando do interventor federal de Pernambuco, Aga-

menon Magalhães, que não admitia a intervenção direta ou indireta do sociólogo na di-

reção do governo do estado, tampouco buscava discutir meios de solução para as oposi-

ções dirigidas contra as ações do governo. Rigorosamente, o interventor federal valeu-se 

dos meios autoritários que já haviam sido instituídos no estado para reprimir as ações do 

opositor de seu governo e das instituições tradicionais da sociedade pernambucana. 

Os conflitos de Freyre com a Interventoria Federal de Pernambuco tornaram-se 

uma constante após a substituição de Carlos L. Cavalcanti em 1937 por Agamenon Ma-

galhães, que desocupou a função de ministro do Trabalho para atender a convocação ex-

pressa de Vargas para que assumisse o comando da Interventoria, mantendo-se no cargo 

até o colapso do Estado Novo em 1945. Na verdade, a contenda com Agamenon Maga-

lhães teve inicio em 1936, quando o então ministro publicou, pela seção gráfica do Mi-

nistério que dirigia, O Nordeste Brasileiro, que manifestava com clareza e síntese as ca-

racterísticas de sua visão de mundo positivista e evolucionista, a qual serviu como fun-

damento e diretriz na execução dos planos de governo durante seu novo cargo político. 
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Perante o fato da tensão constante com o poder local, verifica-se que, durante o 

mandato de Magalhães como interventor de Pernambuco, não havia condições objetivas 

propícias para a negociação política com G. Freyre que visasse à introdução de aspectos 

específicos de seu pensamento/projeto político no âmbito estadual, apesar do pacto com 

o Governo Federal ter se mantido vigente e fortalecido do modo como já se explicou. 

Se a visão de mundo desenvolvida em O Nordeste Brasileiro fundamentava-se 

no positivismo e evolucionismo, e se essa visão consubstanciou-se em diretriz norteado-

ra dos planos de governo em Pernambuco entre 1937 e 1945, portanto o projeto de valo-

rização das tradições e da diversidade cultural, incluindo as inovações do novo conceito 

de região, de Freyre encontraria o impedimento total para efeito de sua realização, tendo 

sido de fato excluído do processo de construção e modernização do estado de Pernam-

buco durante o regime autoritário, bem como seu reconhecimento e consagração intelec-

tual como sociólogo que teria ideias novas para Pernambuco não ocorreu no momento. 

Cumpre então assinalar as características elementares da visão de mundo de A. 

Magalhães para se compreender o sentido exato da reação desencadeada por Freyre con-

tra a ação do interventor, demarcando desse modo o momento preciso no qual o projeto 

regionalista insurgiu contra o argumento racista do interventor causando-lhe a falência e 

desencadeando a partir desse momento uma contenda inconciliável com o poder local. 

Em O Nordeste Brasileiro, Magalhães produziu certo conhecimento de geogra-

fia física sobre a região com base nas ferramentas conceituais disponíveis a partir do sé-

culo 19 e que eram compatíveis com a ciência determinista tributária dos postulados do 

determinismo geográfico, segundo os quais é plausível deduzir as causas determinantes 

dos caracteres das raças humanas dos seguintes fatores: “clima”, “ambiente” e/ou “habi-

tat”, “genes” e a “seleção natural” que, estudados em conjunto por meio da “síntese ge-

ográfica”, indicariam os diferentes níveis de evolução das espécies humanas, compreen-

dida ademais pelo grau de adaptação (isto é, de transformação) do homem à natureza. 

Com a leitura do texto depreende-se que a visão de A. Magalhães sobre “raça” 

fundamenta-se no conceito biológico do final do século 19 e início do 20, e estava incli-

nada a observar – porque era o fio condutor do raciocínio –, com base na teoria eugenis-

ta de Gustav Le Bon, a hipotética diferença qualitativa existente entre “raças avançadas” 

e “raças atrasadas” em relação ao seu nível de adaptação ao três “habitats” do Nordeste: 

o litoral, o sertão e o agreste. Isto significa que, segundo Magalhães, a formação dos ti-

pos sociais do Nordeste ocorreu no tempo e no espaço por meio de processos de seleção 

natural entre grupos humanos separados geograficamente no território, sendo a complei-

ção corporal por hereditariedade genética dos tipos sociais os principais elementos dife-
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renciadores da “qualidade” resultante dos processos de seleção natural das raças nordes-

tinas do passado, ou melhor, revelam a diferença de superioridade e inferioridade dos ti-

pos sociais resultantes da experiência do “caldeamento étnico” no Nordeste, com a for-

mação interna gerada entre brancos, índios, negros e mestiços situados geograficamente. 

A visão de mundo de A. Magalhães começa a entrar em conflito com o pensa-

mento de G. Freyre em 1936 por decorrência da perspectiva racista e eugenista do livro-

manifesto O Nordeste Brasileiro. A visão de mundo do interventor federal era alimen-

tada pelas categorias do racismo científico em ascensão no final do século 19 na Europa 

e início do 20 no Brasil – teoria que, ao postular o conceito biológico de “raça”, visava a 

estudar o comportamento humano no sentido estritamente moral com base nas leis etno-

lógicas de Gustav Le Bon, que entendia a mestiçagem como um mal/vício na sociedade. 

Quanto ao processo de mestiçagem no Nordeste, Magalhães explicitou sua po-

sição eugenista ao pensar que haveria uma hierarquia naturalmente formada de superio-

ridade e inferioridade entre as raças que passaram pelo cruzamento na história da região, 

porque a influência da hereditariedade genética seria a causa determinante da hierarquia 

existente natural e universalmente entre brancos e negros. Assim, acreditava ser correto 

afirmar que “a fatalidade chumbara o negro à opressão desde sua origem”.
142

 E, sendo o 

negro o “eterno oprimido”, e sendo o índio o “incivilizado”, qualificava os processos de 

formação étnica do Nordeste a partir da hierarquia natural, ao dizer que “com essas duas 

raças inferiores entrou em fusão o ariano: o português. Este, representante de uma cultu-

ra superior, originário de uma civilização elevada; aquelas, raças rudimentares, ainda no 

primeiro estágio de desenvolvimento”.
143

 Não obstante, o tipo social resultante da fusão 

racial – o mestiço –, seria, de acordo com a visão de A. Magalhães, um desequilibrado. 

A distinção entre “raças avançadas” e “raças atrasadas” constitui o fundamento 

da dicotomia entre a civilização contra a barbárie, que foi reiterada pelo autor ao aplicá-

la à experiência do Nordeste, e foi essa dicotomia o que permitiu a introdução do darwi-

nismo social na visão de mundo do interventor. Pode-se identificar a visão de mundo do 

interventor em O Nordeste Brasileiro a partir das associações entre: a) raça branca, civi-

lização e progresso; b) raça negra, barbárie e retrocesso (subserviência); c) raça mestiça, 

formação disgênica e atraso. O darwinismo entrou na visão de Magalhães quando o au-

tor subordinou o processo de civilização das sociedades à categoria de “seleção natural” 

das espécies, assim concluindo pela existência de causas físicas e naturais que determi-

nariam a formação/evolução avançada ou atrasada dos tipos sociais habitantes da região. 
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O pensamento eugenista-arianista do século 19 ensejou a introdução do darwi-

nismo social na visão de mundo do interventor porque validava o conceito biológico de 

raça: a seleção natural “estimula” o branqueamento. Mais ainda, a convergência em tor-

no do racismo científico permitiu ao interventor admitir e defender a relação – relativa, 

seguramente – entre raça e progresso: o branqueamento “é” a via do desenvolvimento. E 

as deficiências de índole e energia física de mestiços e negros dos “habitats” nordestinos 

deveriam ser extintos pela aceleração do processo de branqueamento da população. 

Com efeito, o conhecimento desloca-se do plano científico para o plano políti-

co no instante preciso em que o pensamento arianista se torna o fundamento da visão de 

mundo centrada no darwinismo social que correlacionou diretamente branquitude como 

fator de progresso, prescrevendo o branqueamento da população mestiça como alternati-

va de desenvolvimento regional, para o qual seria fundamental valorizar o resultado da 

seleção natural da “raça histórica” nordestina: a população branca do sertão.
144

 

Enfim, a contenda com o interventor federal desencadeada como reação de Fre-

yre se estabeleceu inicialmente em torno da divergência na interpretação acerca do pro-

cesso de formação étnica do Nordeste. Enquanto Magalhães reiterava o argumento fali-

do, racista, da insignificância da diversidade de tipos populares para o projeto de desen-

volvimento regional (matutos, índios, negros de descendência africana e mestiços), Fre-

yre constatava, na forma de discurso científico, e defendia, na forma de discurso ideoló-

gico, as funções da miscigenação para a dinâmica civilizatória do Brasil no passado e no 

presente. A. Magalhães, em contraste, vaticinou que “pelas leis etnológicas o cruzamen-

to de raças de mentalidade e caracteres diferentes, de raças superiores com raças inferio-

res, não dará, na mestiçagem, um tipo homogêneo [o tipo branqueado] [...] O mestiço é, 

de fato, um tipo instável cujas influências hereditárias das raças das quais se origina ain-

da não estão definidas”.
145

 Não obstante, ele acredita que no cruzamento do branco com 

o negro as influências hereditárias contrárias corromperiam o vigor e a índole do tipo re-

sultante, que foi visto pelo interventor efetivamente como “um tipo indescritível, cuja e-

nergia física e mental se acha enfraquecida”.
146

 

Como se observa, a visão de mundo do interventor seguia as determinações das 

doutrinas do século 19 e início do 20, como o positivismo, com o conceito de progresso, 

o darwinismo ou evolucionismo, com o conceito de seleção natural, e o eugenismo, com 
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o conceito de aperfeiçoamento da raça. Assim, pode-se identificar no livro-manifesto do 

interventor o predomínio da biologia da raça como fio condutor do argumento que, mais 

do que produzir o conhecimento de geografia física acerca da região, desenvolveu outro 

projeto de desenvolvimento regional que apostava unilateralmente na valorização da po-

pulação sertaneja como o motor do progresso técnico do Nordeste, fosse sob a condição 

social de força de trabalho, fosse sob a condição social de novos empreendedores. 

O argumento a que se refere é a “diferenciação étnica”. Trata-se da considera-

ção segundo a qual o tipo diferenciado (“avançado”) – porque seria eugênico e resultan-

te dos melhores cruzamentos raciais –, é o sertanejo, ou seja, tipo branco ao qual estaria 

associado o conjunto da compleição corporal por hereditariedade – entendida como vi-

gor físico e moral, disposição para o trabalho manual e inteligência do ser humano – que 

o teria elevado à condição de “raça histórica” mais perfeita do ponto de vista do corpo 

físico e da moral. O interventor qualificava a população sertaneja como “raça histórica” 

e afirmava que “na vasta região do Nordeste de múltiplas condições físicas, cujas ‘influ-

ências se mutuam de modo a impedir o afirmar-se qual é a preponderante’, se radicou 

um núcleo de população forte, tenaz e vibrante, elaboradora da nacionalidade”.
147

 

O projeto político do interventor efetivamente apostava no sertanejo e excluía o 

negro e o mestiço. Com isso, qualificava e defendida o primeiro como sendo o motor do 

desenvolvimento nordestino, incluindo-o no topo da reintegração socioeconômica da re-

gião ao lhe entender como a raça eugênica que seria capaz de construir o progresso. 

 
Vencer a distância e instruir são as duas resoluções do problema, que 

é uma condição indispensável ao melhoramento e evolução das popu-

lações do “hinterland” [interior] brasileiro. A raça forte que aí se vai 

formando merece do patriotismo dos homens públicos o amparo mais 

decidido. As leis de eugenia estão a exigir o cuidado mais vivo às ra-

ças em formação. É mister proporcionar às populações do interior as 

condições de desenvolvimento e civilização que fruem as populações 

do litoral do país. A resistência da raça futura elabora-se nos sertões 

distantes. Deixá-las em abandono é permitir que se estiolem as nossas 

mais vigorosas energias; é dar expansão ao urbanismo esterilizante 

que definha, enfraquece, degenera a raça e empobrece o país. As con-

dições econômicas estão cada vez mais precárias por causa do artifici-

alismo das cidades, que atrai as populações e despovoa os campos. 

[...] A sua proeminência [a do sertanejo] na civilização futura será ini-

ludível, se os governos ampararem o homem forte dos sertões com o 

concurso de iniciativas, que o trabalho individual não pode realizar. 

Modificado o “habitat”, com o empreendimento de obras que atenuem 

os rigores das condições físicas, desenvolvidas as vias férreas, difun-

dida a instrução, o Nordeste será o titã das resistências nacionais. O ti-

po étnico diferenciado do sertanejo, pelas suas qualidades de adapta-

ção, constituirá o elemento propulsor da raça brasileira”.
148
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Amparar o homem da “raça forte e histórica” do sertão e branquear a raça mes-

tiça das cidades para torná-la homogênea: eis a síntese do projeto político de A. Maga-

lhães dedicado especificamente ao Nordeste do Brasil. Posto isto, e com a apresentação 

bastante compacta da visão de mundo do interventor (que estava radicalmente fundada 

sob o racismo científico) contida nessa espécie de manifesto que é O Nordeste Brasilei-

ro, pode-se analisar com precisão o sentido da reação desencadeada por Freyre contra a 

ação administrativa da Interventoria Federal de Pernambuco, posto que a visão de mun-

do do interventor se tornou a diretriz básica dos planos de governo do estado durante o 

regime do Estado Novo, definindo as frentes de intervenção do poder público no estado. 

A gestão do interventor se iniciou em 10 de novembro de 1937 simultaneamen-

te ao golpe de Estado que empossou Vargas no poder como presidente da República. O 

presidente, com a decretação do regime do Estado Novo, substituiu o antigo interventor 

de Pernambuco, Carlos Lima Cavalcanti, que governou o estado de 1930 a 1937, por A. 

Magalhães, supostamente porque o antigo interventor teria optado por apoiar a candida-

tura de Armando de Salles Oliveira para a Presidência da República em 1937. 

A posse da Interventoria de Pernambuco permitiu a Magalhães dirigir o estado 

de acordo com os princípios gerais que constituíam sua visão de mundo, apesar de que a 

natureza da Interventoria era o atendimento das ordens emanadas do centro administra-

tivo federal do país, o Poder Executivo, inclusive dando continuidade ao projeto hege-

mônico de modernização capitalista das regiões brasileiras, o que limitava a margem re-

lativa de autonomia do interventor na direção do governo estadual. 

Com efeito, o sentido da obra administrativa executada pelo interventor recaiu 

sobre a extensão da modernização industrial às áreas longínquas do estado, mantendo o 

processo de desenvolvimento dos centros urbanos, seguindo o ideário antiliberal interes-

sado em assistir a classe de trabalhadores assalariados, evitando desse modo a expansão 

do comunismo no interior da organização sindical. De modo geral, o governo de Maga-

lhães investiu na defesa dos valores da família pernambucana, do direito de propriedade 

privada, da ética do trabalho, do respeito ao tipo de hierarquia e tradição em que o inter-

ventor acreditava e que interpretou em seu manifesto. Finalmente, a ação administrativa 

do interventor estimulou os meios de comunicação de massa e de censura da informação 

pelo governo, cuja função foi desempenhada pelo jornal situacionista Folha da Manhã, 

que noticiava, contando com regularidade nas edições, as realizações do poder local em 

caráter terminantemente oficioso e tendencioso a favor dos interesses do interventor.
149
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Na conjuntura do Estado Novo, a orientação autoritária do poder coexistia com 

a busca contínua do interventor pelo “consenso máximo” na sociedade pernambucana, o 

que significa que o governo valeu-se da mística (“falsa ideia”) de que haveria suposta-

mente paz e harmonia social no estado. Mas, na realidade, a busca do consenso era feita 

a partir do cerceamento da liberdade de expressão e da perseguição constante dos adver-

sários do regime instituído, com a repressão contra comunistas, prostitutas, os “vadios e 

negros afro-brasileiros”, homossexuais e de quem mais assumisse ser opositor ou crítico 

das diretrizes do regime, como foi o caso de Freyre e outros intelectuais. Segundo Mi-

chel Zaidan, “é preciso acrescentar que o anticomunismo foi utilizado como matéria-pri-

ma de primeira ordem para induzir a opinião pública a aceitar as ideias do interventor, 

sob o motivo de se desenvolver o sentimento de brasilidade entre os pernambucanos”.
150

 

O motivo da brasilidade servia como ideologia que fundamentava a busca auto-

ritária impositiva do “consenso” na sociedade local. A tradição em que o interventor a-

creditava refletia os princípios do positivismo tradicional: ordem e progresso. Mais ain-

da, A. Magalhães recebeu educação da ortodoxia católica de acordo com os preceitos do 

Papa Leão XIII. Por conseguinte, o interventor introduziu também os preceitos católicos 

na fundamentação do governo, em acordo com a lógica do respeito e do incentivo à ins-

tituição eclesiástica e à suas tradições seculares praticadas em Pernambuco.
151

 

Em 1939, teve início a campanha oficial pela erradicação de um tipo de habita-

ção popular denominado de “mocambo” no Nordeste, contra a qual Freyre se insurgiu a 

partir de livros e artigos de jornal que argumentavam a favor da valorização do mocam-

bo, ao contrário da erradicação. O sociólogo percebeu que havia de modo subjacente ao 

interesse pela erradicação uma intenção moral e civilizatória do interventor que, segun-

do seu ponto de vista, era desnecessária para a política social e habitacional destinada às 

classes populares de Pernambuco – cuja residência fixa era majoritariamente os mocam-

bos de palha que se concentravam progressivamente no Recife –, pois a casa, dada a na-

tureza do clima tropical (com períodos extensos de calor e de umidade), seria adequada 

tanto para a habitação popular quanto para o convívio social, devendo o poder público, 

ao contrário de erradicá-la, torná-la um padrão de referência para a política habitacional 

que pretendesse ser realista em relação ao equacionamento do problema do déficit habi-

tacional da população pobre do Brasil. O poder público, segundo G. Freyre, deveria, ao 

contrário de demolir as casas construídas com matéria-prima nativa e adequada ao clima 

tropical, extinguir apenas o problema relativo à salubridade do ambiente que a cercava. 
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A Liga Social Contra o Mocambo tornou-se uma política oficial do governo de 

Agamenon Magalhães a partir de 1939. A interventoria uniu-se à iniciativa privada para 

desenvolver nova política habitacional que executasse o programa de incentivos à deso-

cupação dos mocambos e à subsequente ocupação das “casas de alvenaria” que estavam 

sendo construídas pela campanha no Recife. A Liga executou as etapas do plano de er-

radicação de acordo com os dados censitários que foram coletados por um comissão es-

pecífica da Liga. Os dados do censo revelaram a extensão do problema social: parte ma-

joritária do proletariado urbano era residente nos mocambos que se situavam, quase to-

dos, em áreas alagadiças. As casas populares em construção e ocupação foram, entretan-

to, insuficientes para o alto contingente de famílias erradicadas que deveriam ser realo-

cadas nas casas construídas mediante o empenho de verbas públicas do estado, o que re-

vela a faceta da exclusão de muitas famílias do programa de incentivos do governo. Es-

tima-se a seguinte proporção: para cada três mocambos demolidos, construía-se uma ca-

sa popular, ficando aproximadamente 42.120 pessoas sem moradia regular no Recife.
152

 

Apesar do resultado pífio e excludente da Liga, A. Magalhães concebeu a cam-

panha política a partir dos princípios gerais que informaram sua visão de mundo, sendo 

que estes princípios encontraram a oposição explícita e constante de G. Freyre durante a 

gestão do interventor. Foi a experiência da Liga Social Contra o Mocambo que iniciou o 

conflito contra o poder local: Freyre e o grupo de intelectuais nordestinos que o cercava 

se posicionaram radicalmente contra a campanha do interventor, buscando a intervenção 

e a revogação da política habitacional do governo mediante o uso de ideias sociológicas. 

Certamente, a Liga do interventor tinha a intenção civilizatória pela perspectiva 

da ressocialização das famílias cuja residência era transferida: havia articulação entre as 

instâncias da moradia, do trabalho, da saúde pública, da integridade física e moral da fa-

mília e da cidadania. A política habitacional foi concebida estritamente de acordo com a 

visão de mundo do interventor, o que indica a manifestação empírica da crença no posi-

tivismo e no darwinismo, pois a campanha atendia o interesse pelo saneamento da cida-

de e pela “limpeza étnica”, ao visar a mudar a paisagem autóctone do Recife e, ademais, 

a campanha atendia o interesse específico do interventor de afastar o proletariado urba-

no negro da doutrina marxista da luta de classes, ao buscar pela força o consenso na so-

ciedade local acerca das realizações do poder público, isto é, o saneamento do Recife.  

G. Freyre, no entanto, discordava da campanha de acordo com o princípio evo-

lucionista do interventor a partir do qual foi planejada. A campanha foi duramente criti-

cada pelo sociólogo em Sobrados e mucambos, em Mucambos do Nordeste e em artigos 
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publicados no Correio da Manhã, que ao todo somaram três artigos de críticas e de reo-

rientação da política habitacional em Pernambuco e no Rio de Janeiro, expondo o argu-

mento contrário à Liga Social Contra o Mocambo por decorrência do princípio darwi-

nista do interventor que causava a mudança da identidade afro-brasileira no Recife, sem 

atender, segundo o sociólogo, a demanda pela valorização desse modo de ser autóctone 

e benéfico para a vida social sob o condicionamento pela natureza agreste dos trópicos. 

 A campanha do interventor durou de 1939 a 1945, quando foi redefinida e am-

pliada para Serviço Social Contra o Mocambo.
153

 Esse fato significa que a tentativa de 

intervenção sociológica de G. Freyre na direção do governo de Pernambuco não foi bem 

sucedida durante a ditadura de Magalhães, pois estima-se que 14.597 mocambos tenham 

sido destruídos no Recife nos seis anos de duração da campanha, a despeito da prescri-

ção do sociólogo de transformar a casa autóctone em padrão de referência para a políti-

ca habitacional do governo ao nível estadual e federal, de modo que os novos planos de 

construção de moradia popular se orientassem pela perspectiva da multiplicação de mo-

cambos construídos com matéria-prima nativa e em áreas salubres de baixa umidade das 

cidades, o que estimularia o valor da adaptabilidade ao clima da cultura afro-brasileira. 

Com efeito, o conflito contra Magalhães em torno da Liga Social Contra o Mo-

cambo foi apenas a primeira experiência reveladora do limite cerceador do projeto regi-

onalista para Pernambuco: o poder local e autoritário sob a gestão do interventor. Efeti-

vamente, o ideário do projeto regionalista não teve eficácia equivalente em Pernambuco 

com relação ao pacto celebrado com o Governo Federal sob a direção varguista, porque 

o ideário era conflitante com o projeto positivista e evolucionista de A. Magalhães.  

A própria publicação de Mucambos do Nordeste em 1937 evidencia o poder da 

negociação com Vargas, posto que esse livro foi custeado e publicado pela seção gráfica 

do SPHAN (uma repartição do Ministério da Educação e Saúde Pública) no decorrer da 

gestão do ministro Gustavo Capanema. Enfim, a publicação do opúsculo evidencia o in-

teresse do Estado Novo no projeto regionalista e, igualmente, sinaliza o conflito contra a 

ação administrativa de A. Magalhães em Pernambuco seguindo o princípio do branque-

amento da população e impedindo o uso efetivo do projeto regionalista neste momento. 

Entretanto, se no âmbito estadual o pensamento social de Freyre não encontrou 

condições propícias para efeito de sua realização ou implementação no governo, no âm-

bito nacional o projeto regionalista foi interpretado positivamente, tendo sido consagra-

do pelo grupo da elite política leitora e incentivadora dos textos freyrianos. A documen-

tação encontrada revela o perfil da comunidade de leitores dos textos de G. Freyre: ba-
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sicamente, a elite burocrática do Governo Federal. Com isso, pode-se concluir que, du-

rante o regime do Estado Novo, em Pernambuco o comportamento político do sociólogo 

orientou-se pela oposição radical contra a gestão de A. Magalhães, mas no âmbito fede-

ral verificou-se a busca constante pela negociação com a classe burocrática que interpre-

tou o ideário do projeto regionalista como a oportunidade concreta de consolidar a cons-

trução nacional em curso. Para tanto, era necessária a realização de viagens e eventos de 

ampla repercussão na sede do poder central: o Rio de Janeiro, que era a Capital Federal. 

Em 27 de julho de 1941, o grupo formado em torno de G. Freyre proporcionou-

lhe uma homenagem ocorrida no Rio de Janeiro. O evento foi o almoço no Jóquei Clube 

da cidade oferecido ao sociólogo por seu círculo de admiradores e entusiastas com dois 

objetivos: aproveitar o ensejo da publicação de Região e tradição pela José Olympio pa-

ra lançá-lo oficialmente no Rio de Janeiro e demonstrar a posição de solidariedade pelo 

sociólogo no que concerne às acusações de que este ainda se mantinha como intelectual 

“agitador” e “comunista” engajado na militância contra o regime do Estado Novo. 

A homenagem foi amplamente divulgada pela imprensa carioca, sobretudo pe-

lo O Jornal (de propriedade de seu conhecido entusiasta, Assis Chateaubriand) e por um 

panfleto produzido posteriormente ao evento (o que aponta que se tratava de um evento 

restrito ao pessoal convidado e que visava a reunir personalidades de distintos meios so-

ciais). O panfleto trouxe informações sobre a lista de personalidades que compareceram 

à homenagem juntamente com a reprodução da ficha de detenção de G. Freyre pela De-

legacia de Ordem Política e Social (DOPS) em 1935, identificado como “agitador”.
154

 

O documento ainda traz a seguinte mensagem de G. Vargas: “Impõe-se, agora, 

sanear o ambiente e afastar os elementos cuja atividade antissocial tanto vem perturban-

do a vida do país”.
155

 A forma com que o documento foi construído carrega significação 

que pode ser decifrada: o objetivo com a divulgação do panfleto referente à homenagem 

de 1941 era apaziguar o atrito com o regime autoritário de Vargas, ao rememorar a ex-

periência da detenção de 1935, e expondo a consecução do acordo com a elite varguista. 
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A homenagem prestada a G. Freyre em 1941 foi organizada pela parceria entre 

a editora José Olympio e o grupo em torno do varguismo para ser um grande evento no 

Rio de Janeiro, contando com a presença de, ao todo, 198 pessoas oriundas de diferentes 

meios sociais. Compareceram ao evento personalidades conhecidas não apenas do mun-

do intelectual, mas da administração federal e estadual, da atividade econômica industri-

al e agrária, do jornalismo, das artes, do meio acadêmico, da magistratura e diplomacia. 

De fato, tratava-se de um evento de monta restrito a “convidados ilustres”. Duas ausên-

cias devem, contudo, ser registradas: Getúlio Vargas e Agamenon Magalhães.
156

 

Não se tratou apenas de um evento social para proporcionar a confraternização 

de “gente ilustre” com o “eminente escritor”. Tratou-se, para além da simples confrater-

nização, da reunião das elites de várias regiões do país para homenagear a interpretação 

da história do Brasil produzida por G. Freyre, incluindo sua mais recente obra, Região e 

tradição. A rigor, tratou-se de uma homenagem organizada, convocada e divulgada pela 

elite da burocracia federal com intenção claramente política: efetuar a consagração inte-

lectual da interpretação do sociólogo. Assim, o reconhecimento da legitimidade na con-

dição de cientista social e historiador de G. Freyre – isto é, a legitimação do projeto re-

gionalista para uso efetivo pelo Estado-nação – foi concedido mediante os acordos com 

o grupo da elite política diretamente ligada ao poder central e ao varguismo. 

A consagração intelectual foi, portanto, conquistada na Capital Federal à época 

da ditadura de Vargas. Pode-se perceber neste movimento outra evidência do pacto com 

as instituições antiliberais sob o comando varguista (como, por exemplo, o DIP) e pode-

se perceber, igualmente, a necessidade imperativa de Freyre em se deslocar constante-

mente para o Rio de Janeiro por força da circunstância da contenda com o interventor de 

Pernambuco e para administrar a negociação de interesses com a elite do Estado Novo. 

A ambiguidade da relação política com o regime autoritário ficou restrita, pois, 

ao plano concreto do poder local, com sequência de conflitos, porque no plano maior do 
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poder central pode-se perceber o movimento e o esforço pelo estreitamento e efetivação 

dos acordos políticos com várias instituições antiliberais da Era Vargas, mesmo que sob 

a tensão que caracterizou a relação política, entre críticas, pressões e concessões. Deve-

se perceber que havia reciprocidade em determinados interesses entre o projeto regiona-

lista-tradicionalista e o projeto centralista-modernizador: o passado e o futuro da nação. 

Pode-se argumentar que, no contexto dominante de invenção da “cultura brasi-

leira” com base em proposições intelectuais que partiam de novas perspectivas das ciên-

cias sociais, não havia mais espaço e credibilidade para a tese que propunha a homoge-

neização da raça pela perspectiva eugenista de branqueamento. No Estado Novo o argu-

mento arianista de A. Magalhães tornou-se infundado do ponto de vista da nacionalida-

de, com a construção discursiva em torno da “raça brasileira”, basicamente porque este 

tipo de proposição não era admitida pelo regime de Vargas, que optou pela linha de va-

lorização da mestiçagem como símbolo de brasilidade. Finalmente, esse aspecto permite 

compreender que o argumento do arianismo do interventor encontrou a falência no âm-

bito nacional porque Freyre reagiu contra sua validação e propôs algo novo e diferente. 

Situação bastante curiosa se tornou a de Gilberto Freyre entre 1937 e 1945. Por 

um lado, viu-se enfrentando seu principal adversário político desse momento, que repre-

sentava a centralização do poder em Pernambuco (Agamenon Magalhães). Por outro la-

do, viu-se buscando aberturas em meio à orientação autoritária do Executivo Federal pa-

ra negociar interesses a favor da ideologia do nacionalismo com a elite varguista que lhe 

era afeita e que lhe defendia perante os círculos de leitores interna e externamente, por-

que, a rigor, Freyre desenvolveu conceitos com os quais o Estado Novo pôde consolidar 

a construção nacional, apropriando-se do novo conceito de região pela perspectiva étni-

co-cultural e econômica que lhe é constitutivo, ratificando a mudança do “mapa do Bra-

sil”, vale dizer, a produção do conhecimento cartográfico acerca das tradições regionais. 

Simultaneamente à implementação do pacto político com o poder central, ocor-

riam conflitos contra o poder local comandado pelo interventor e G. Freyre viu-se obri-

gado a limitar o raio de incidência de sua ação política ao âmbito nacional, de modo que 

sua “paixão” por Pernambuco, inclusive a vontade de intervir diretamente na direção da 

política social estadual, esbarrava no problema da contenda inconciliável com a visão de 

mundo evolucionista e com o autoritarismo do poder político de Agamenon Magalhães. 

Nesse sentido, percebe-se que não havia como o projeto regionalista se acomo-

dar em qualquer programa ou instituição do governo estadual nesse momento. Mais ain-

da, percebe-se que a contenda com o interventor ocorria em função da divergência entre 

os pontos de vista acerca das necessidades e ações para a conjuntura histórica regional e 
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global em que as sociedades estavam inseridas ao passarem pela experiência do totalita-

rismo soviético e nazifascista beligerante que resultou na Segunda Guerra Mundial. 

O ano de 1942 demarca o ponto máximo nessa linha de conflitos contra o inter-

ventor de Pernambuco. O sociólogo recrudesceu a contenda com o poder local ao publi-

car o mesmo artigo na imprensa carioca e pernambucana que denunciava práticas supos-

tamente nazistas (“antinacionalistas”) de certo padre franciscano emigrado da Alemanha 

para o Brasil em 1935, ferindo diretamente o status da Igreja Católica no estado. 

A fonte causadora da polêmica que custou a detenção de G. Freyre pela DOPS 

de Pernambuco em 11 de junho de 1942 foi o artigo de sua autoria intitulado “O exem-

plo de Ibiapina”, publicado, primeiramente, no O Jornal e, no dia seguinte, no Diário de 

Pernambuco.
157

 O encarceramento do sociólogo ocorreu de modo imediato por meio de 

uma ordem autorizada por A. Magalhães para que a Polícia Civil prendesse o acusado, e 

isto aconteceu no mesmo dia em que o artigo foi publicado na imprensa pernambucana. 

A causa da detenção pode, de fato, ser atribuída ao conteúdo veiculado pelo ar-

tigo do sociólogo. G. Freyre questionou o caráter e lisura das atividades dos padres mis-

sionários que serviam à ordem religiosa nos Conventos de São Francisco, Santo Inácio e 

São Bento, todos situados em Pernambuco, especialmente no que se refere às intenções 

“misteriosas” com a formação moral, espiritual e intelectual de um grupo infantil de es-

coteiros – que então estava sob a guarda e supervisão da Secretaria do Interior e Justiça 

do estado de Pernambuco – de responsabilidade dos missionários imigrantes alemães. O 

sociólogo começou sua crítica contra a atividade dos padres a partir da rememoração da 

atuação solidária de Ibiapina no século 19 no Ceará, articulando a conjuntura do presen-

te com a lição deixada pelo padre cearense para a história do catolicismo no Brasil. 

 

No momento em que nos preparamos para harmonizar valores e apro-

veitar energias que precisam estar coordenadas no interesse de nossa 

condição de povo mestiço com pretensões a livre, exemplos como o 

do padre Ibiapina – que sozinho fundou e organizou vinte casas de ca-

ridade nos sertões do Nordeste – se impõem aos brasileiros de hoje 

como grandes valores morais. Valores morais acima dos próprios re-

cursos materiais julgados indispensáveis à defesa e ao aperfeiçoamen-

to da nossa personalidade [identidade] nacional.
158 

 

A crítica do sociólogo referia-se ao verdadeiro teor do ensino que era praticado 

nos conventos pelos missionários alemães. Essa crítica fundamentava-se no receio, ge-

rado pela conjuntura internacional da ascensão do nazismo na Alemanha – país originá-
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rio dos missionários imigrantes –, quanto à suposta pregação de um missionário entusi-

asmado com o nazismo de que haveria superioridade da raça ariana em relação às raças 

brasileiras, negra e mestiça. Assim, alegando que tinha conhecimento de fatos verídicos 

acerca de ideias nazistas introduzidas na educação de crianças escoteiras em Pernambu-

co e em outros estados do Norte, G. Freyre atacou de frente a intenção dos missionários 

com a direção do ensino dos escoteiros, que, segundo o sociólogo, era, na verdade, ori-

entado por “doutrinas ferozmente etnocêntricas: anticristãs e antibrasileiras”.
159

 

Ao assumir de fato uma posição nacionalista no debate em torno da atuação de 

imigrantes no ensino infantil – a qual estava inteiramente adequada à política de contro-

le imigratório repressor e xenófobo (ultranacionalista) do Estado Novo –, G. Freyre de-

nunciava o teor supostamente racista e pejorativo em relação à miscigenação emanado 

da conduta do padre missionário alemão na direção da educação de crianças, afirmando 

que a pregação racista do imigrante era perniciosa para o projeto de identidade nacional 

em construção, precisando ser popularizado para ser prático, e não criticado e desviado. 

 

Durante largos anos esse nórdico fantasiado de “beneditino” esteve à 

frente da formação moral e cívica de numeroso grupo de meninos e 

adolescentes brasileiros. Meninos e adolescentes brasileiros continu-

am, em vários estados do Brasil, sob influências iguais: de indivíduos 

fantasiados de “jesuítas”, “beneditinos”, “franciscanos”, de “professo-

res de alemão”, de “mestres” disso ou daquilo, mas devotos, quando 

não agentes, de doutrinas violentamente antibrasileiras e antidemocrá-

ticas. Não exagero. Cada palavra que acabo de escrever baseia-se em 

conhecimento de fatos que estão a pedir, nos estados do Norte, provi-

dências tão sérias e vigorosas como as que vêm sendo tomadas em 

Santa Catarina, no estado do Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, e, 

ultimamente, na Bahia, Paraíba, Alagoas, São Paulo, Paraná”.160 

 

 

Entretanto, a exigência por providências contra a conduta do imigrante ocorreu 

no sentido contrário ao esperado pelo denunciante do caso: a reação hostil da Igreja Ca-

tólica e da Interventoria de Pernambuco foi imediata. O interventor, que era um católico 

ortodoxo, expediu mandado de prisão de G. Freyre no instante em que o artigo passou a 

circular na sociedade pernambucana, em 11 de junho de 1942, através da polícia civil do 

estado, alegando que o ato do sociólogo resultava de “agitações comunistas” que teriam 

por objetivo desmoralizar a tradição religiosa do país. Freyre foi levado à força pela po-

lícia para a Casa de Detenção do Recife juntamente com seu pai, Alfredo Freyre, porque 

pai e filho resistiram contra o mandado de prisão levado a efeito pelos agentes policiais. 
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O caso foi tratado com obstinação por A. Magalhães e chamado, após o efetivo 

encarceramento do acusado, de “incidente Gilberto Freyre”. Mas esse caso não aconte-

ceu aleatoriamente, como se fosse a exacerbação máxima do autoritarismo do poder po-

lítico do interventor, com a repressão contínua contra a liberdade de expressão e de pen-

samento. Antes disso, tratou-se do acirramento da relação com o poder local que já es-

tava desgastada desde 1935 devido ao problema com o sindicato da classe de usineiros 

de Pernambuco – que, após 1937, contou com a defesa do interventor –, no qual a inten-

ção do sociólogo de estudar as condições de trabalho nas usinas sucroalcooleiras do es-

tado foi mal recebida, deslegitimada e impedida pelo empresariado industrial. E o atrito 

com o poder local continuou após a nomeação de A. Magalhães para interventor, com a 

divergência entre pontos de vista sobre a campanha da Liga Social Contra o Mocambo. 

Efetivamente, G. Freyre era representado pelos setores dominantes pelo estere-

ótipo de “comunista” e o jornal de propriedade da Interventoria, Folha da Manhã, pres-

tava-se frequentemente a caricaturar a figura do sociólogo com a publicação de imagens 

em que ele estava ostentando no braço uma faixa vermelha com a foice e o martelo.
161

 

Se a imagem do sociólogo foi construída negativamente pelos setores dominan-

tes de Pernambuco, de tal modo que suas ideias sociológicas foram deslegitimadas para 

que seus efeitos fossem inibidos do ponto de vista prático, portanto o ato de expressar a 

crítica sobre o suposto desvio de conduta na instituição religiosa da sociedade foi repri-

mido pela força policial mobilizada como instrumento autoritário pelo interventor. 

A primeira atitude de G. Freyre para reagir contra a ordem de prisão antes que 

ela fosse efetivamente cumprida pela polícia foi entrar em contato com o grupo que lhe 

respeitava e, evidentemente, que tinha condições reais de intervir no caso para livrar-lhe 

da situação hostil: a elite do poder central. O ministro da Educação, Gustavo Capanema, 

foi a primeira autoridade a ser comunicada por Freyre sobre a situação de iminente hos-

tilidade da polícia, ainda no dia em que foi detido, mas antes do fato se concretizar. Em 

11 de junho Freyre enviou um telegrama com urgência ao ministro, dizendo o seguinte: 

“Participo [compartilho] [com] o ilustre amigo [que] estou sendo objeto [de] persegui-

ção da parte [do] interventor pernambucano. Sem pedir caridade ou benevolência sua ou 

[de] quem quer [que] seja, apenas comunico [o] fato. Ass.: Gilberto Freyre”.
162

 Comu-

nicar o fato intencionalmente implicava recorrer ao grupo que poderia lhe proteger. 
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O acusado foi encontrado pela Polícia Civil e detido na penitenciária do Recife 

no mesmo dia. Especula-se que houve forte resistência da parte de Freyre e de seu pai 

contra os atos de violência praticados pela polícia na abordagem, ambos tendo sido con-

duzidos à penitenciária para averiguação dos fatos ocorridos e para o efetivo encarcera-

mento do sociólogo. Após a ordem de prisão ter sido cumprida, seu irmão teve a inicia-

tiva de reforçar a comunicação com Gustavo Capanema, enviando outro telegrama que 

atualizava as informações sobre a situação da família Freyre no Recife, do filho ao pai:  

 

Comunico [a] V. Excia. [que] o mesmo foi detido em casa e recolhido 

[para] a penitenciária [do] Recife hoje [às] 13h. Meu pai também [foi] 

detido [e] recolhido [à] penitenciária [na] mesma ocasião [pelo] moti-

vo [de] ter protestado contra [a] violência. Saudações, U. Freyre.
163

 

 

Gustavo Capanema respondeu prontamente às informações enviadas por Ulys-

ses Freyre, afirmando que a situação do sociólogo já era conhecida do presidente da Re-

pública e que o caso já tornara-se objeto de providências por parte da autoridade compe-

tente: o Ministério da Justiça, que, no dia seguinte ao encarceramento, começou a inves-

tigar os fatos que causaram a situação, logo exigindo explicações do interventor de Per-

nambuco sobre o caso e intervindo no sentido de amparar Freyre, livrando-o da prisão. 

 

Imediatamente após receber seu telegrama e o de Gilberto Freyre en-

tendi-me com o Sr. Presidente, havendo sua excelência me informado 

que o assunto já havia sido objeto [de] providências por intermédio 

[do] Ministério da Justiça. Saudações atenciosas. G. Capanema.
164

 

 

A prontidão com que o caso de Freyre foi tratado pelo ministro da Educação e 

por Vargas indica claramente o respeito/legitimidade que o sociólogo inspirava em meio 

ao grupo vinculado ao poder central da nação. A atitude de informar diretamente Gusta-

vo Capanema sobre a perseguição no Recife, ainda que sob a tergiversação de “sem pe-

dir caridade ou benevolência a quem quer que seja”, foi pensada e tomada para recorrer 

efetivamente ao status que Freyre possuía junto à elite política que poderia lhe proteger 

do autoritarismo do poder local sob o comando do interventor. Isso significa que a esco-

lha por Capanema não foi arbitrária: tratava-se do principal contato político de Freyre. 

Vargas, ao saber dos acontecimentos, imediatamente transferiu o caso para tra-

tamento pelo Ministério da Justiça. O ministro da Educação ficou no aguardo pela solu-
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ção, que foi negociada diretamente com o interventor pernambucano, após a interferên-

cia de Vargas no caso, pelo chefe do Estado Maior do Exército, Góis Monteiro. 

A partir de 13 de junho, Agamenon Magalhães passou a receber volume cres-

cente de correspondências do grupo acionado por Gilberto e Ulysses Freyre, incluindo o 

representante da pasta da Justiça incumbido de investigar o caso e de Góis Monteiro. O 

envio de correspondência pelos integrantes do poder central fez pressão para que o acu-

sado fosse liberado da prisão, o que efetivamente aconteceu somente após Freyre prestar 

declarações sobre a denúncia de nazismo para o delegado da DOPS de Pernambuco. 

G. Monteiro entrou em contato com A. Magalhães solicitando explicação sobre 

o caso e afirmou: “Não tenho dúvida em solicitar do ilustre amigo uma solução da tole-

rância confiada em seu alto espírito e em sua amizade”.
165

 No que se refere à explicação 

sobre o caso, o interventor preparou um inquérito policial para colher as declarações de 

G. Freyre e para investigar a denúncia referente à pregação racista da ordem dos benedi-

tinos de Pernambuco. O inquérito foi publicado no Folha da Manhã sob o titulo de “Di-

ligências da DOPS”, tendo sido amplamente divulgado no estado. O interventor atendeu 

ao pedido de G. Monteiro. Após as declarações prestadas Freyre foi liberado do cárcere.  

Uma cópia das “Diligências” foi enviada a G. Monteiro. Na réplica ao chefe do 

Exército, A. Magalhães tratou do caso como “incidente”. Na verdade, percebe-se certa 

resistência da parte do interventor em anular a ordem de prisão do sociólogo, contra-ar-

gumentando que o americanismo (corrente de pensamento à qual Freyre estaria vincula-

do, segundo a interpretação do interventor) estava servindo naquela conjuntura política 

como ideologia (“cortina de fumaça”) que dissimulava as ações de subversão do regime 

pela esquerda. Nesse sentido, de acordo com o entendimento do interventor, “quem for 

anticlerical, maçom, comunista ou tiver recalques contra o regime está aproveitando a 

hora”,
166

 afirmava na resposta ao chefe do Estado Maior do Exército que o interpelou. 

O processo de liberação de G. Freyre do cárcere não resultou apenas da pressão 

exercida por G. Monteiro ao interventor. Outra pressão emanada do poder central tam-

bém contribuiu para a liberação do detento. No dia 13 o diplomata a serviço do Ministé-

rio da Justiça, Vasco Leitão da Cunha, outro incumbido por Vargas de averiguar o acon-

tecimento no Recife, manteve contato com A. Magalhães durante três dias para negociar 

a liberação do sociólogo por algum meio alternativo, também solicitando o ato de “tole-

rância” da parte do interventor que significasse efetivamente a “absolvição” do acusado. 
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Comunico [a] V. Excia. que [o] senhor presidente da República me in-

cumbiu de perguntar-lhe se de fato foi detido aí [em] Pernambuco [o] 

sr. Gilberto Freyre e em caso afirmativo quais [foram] os motivos de-

terminantes [da] detenção. At., Vasco Leitão da Cunha.
167

 

 

No dia seguinte o diplomata da pasta da Justiça reforçou o contato com o inter-

ventor, atualizando as informações que obteve sobre a origem do artigo de G. Freyre pu-

blicado na imprensa do Rio de Janeiro e de Pernambuco respectivamente. A averigua-

ção do diplomata concluiu que o conteúdo veiculado pelo artigo do sociólogo não calu-

niava a instituição católica contra a qual a denúncia se reportava. Sendo assim, o media-

dor convocado por Vargas passou as recomendações expressas do presidente para que 

se efetuasse o tratamento diferenciado do “incidente Gilberto Freyre” no Recife, dando 

fim às negociações com o interventor federal ao recomendar a coleta do depoimento da 

parte do detento pela DOPS e, finalmente, exigindo sua liberação no curto prazo.
168

 

 
[O] artigo [do] escritor G. Freyre a que se refere V. Excia. é copyright 

[dos] Diários Associados, tendo sido publicado aqui [Rio de Janeiro] 

[pelo] O Jornal [do dia] 10 [do ano] corrente, sem deixar a impressão 

encerre [as] intenções [que] levaram a detenção [do] autor. Este depo-

imento me foi dado pelo Dr. Lourival Fontes, diretor do DIP. Lembro, 

assim, [que] mande V. Excia. ouvir com a possível urgência [o] Sr. 

Gilberto Freyre para encerrar [o] episódio da forma [que] for justa [e] 

mais breve possível. Atenciosas saudações, Vasco Leitão da Cunha.
169

 
 
A. Magalhães cedeu às pressões do poder central e acatou as ordens de Vargas: 

G. Freyre foi liberado do cárcere em 13 de junho após prestar declaração ao delegado da 

DOPS/PE sobre a denúncia que veiculou na imprensa contra as atividades suspeitas dos 

frades estrangeiros. As declarações do detento ensejaram a investigação policial da sus-

peita de nazismo pelos frades alemães em Pernambuco, concluindo que a imigração dos 

estrangeiros ocorreu antes do conflito internacional ter eclodido e que os padres deixa-

ram a vida religiosa, segundo o inquérito policial publicado no Folha da Manhã.
170
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O acontecimento com G. Freyre mobilizou a opinião pública que conhecia me-

lhor a intelectualidade brasileira da época. No Recife houve, após a detenção, a tentativa 

de censurar o artigo publicado na imprensa pernambucana por decorrência da ampla re-

percussão causada pelo fato. Contudo, a tentativa de censura falhou. O diretor do Diário 

de Pernambuco, Aníbal Fernandes, foi solicitado pelo então secretário jurídico estadual, 

Etelvino Lins, para que cancelasse a veiculação da polêmica no jornal. O diretor respon-

deu ao secretário estadual no sentido de que foi impossível censurar a publicação do ar-

tigo, pois o mesmo era uma reprodução pelos Diários Associados que passou desperce-

bida pela censura oficial da Interventoria de Agamenon Magalhães. Ou seja, admitia-se, 

assim, que houve falha na triagem censora dos conteúdos jornalísticos de Pernambuco. 

Outra autoridade que se manifestou privadamente sobre o acontecimento foi o 

então ministro da Agricultura, outro pernambucano, Apolônio Sales. O ministro discutiu 

com Vargas no Rio de Janeiro sobre a repercussão do acontecimento depois de ter ocor-

rido, com base em informações fornecidas por Manoel Leitão. Segundo seu relato, a ati-

tude de G. Freyre foi considerada “imprudente” por muitas redes intelectuais da Capital 

Federal. Não há como especificar quais intelectuais cariocas de fato criticaram ou apoia-

ram o sociólogo naquela situação, mas o que importa saber é que Vargas atendeu ao pe-

dido expresso de G. Freyre de retornar com segurança ao Recife e sem a perseguição da 

polícia após a experiência com o encarceramento. O ministro então relatou ao secretário 

estadual: “Disse-me o Dr. Getúlio que, permitindo ao Gilberto voltar, mandara-lhe dizer 

que se comportasse e vivesse em Pernambuco exclusivamente para seu trabalho”.
171

 

 
O presidente ouviu com muita atenção e bom humor o que contei. Co-

mo o Gilberto pediu garantias para voltar a Pernambuco, o presidente 

me disse que tinha mandado dizer-lhe que dará recomendações a Per-

nambuco, dando-lhe ao mesmo tempo o conselho acima referido.
172

 

 

Pode-se concluir com base na documentação apresentada, e no estudo de Edson 

Nery da Fonseca,
173

 que as críticas levantadas pelo pensamento de Freyre assustavam a 

classe dominante local. O sociólogo enfrentou o corporativismo do empresariado indus-

trial ao mesmo tempo em que reagia contra a administração do interventor, denunciando 

as falhas do poder público no combate ao antinacionalismo estrangeiro, até o ponto má-

ximo do atrito que resultou no problema da detenção, o qual foi solucionado mediante o 

acionamento dos contatos que manteve junto à elite do poder central que lhe protegeu. 
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Capítulo 3 – A perspectiva empírica: a participação de 

Gilberto Freyre no programa de ações das instituições 

políticas, culturais e técnicas do Estado Novo 
 

 
O objetivo desse capítulo é descobrir o significado histórico da participação de 

G. Freyre nas instituições recém-fundadas pelo Estado Novo para a implementação do 

pacto político celebrado com o regime varguista, situando a atuação técnica do sociólo-

go na questão específica do “desenvolvimento nacional” nascida, debatida e trabalhada 

concretamente durante a conjuntura do Estado Novo, e demonstrando como o acesso ao 

cargo na organização burocrática do regime resultou diretamente na contribuição para o 

processo de modernização do ponto de vista institucional ou burocrático da “ordem”. 

Trata-se de diagnosticar os efeitos da participação de G. Freyre em um conjun-

to articulado de instituições sobre a modernização. Para tanto, deve-se compreender que 

a experiência participativa estava inserida no contexto mais amplo referente à constitui-

ção da estrutura do mercado central de postos públicos no Brasil moderno, processo rea-

lizado pelo regime de Vargas no qual se consolida a tradição de recrutamento de intelec-

tuais pelo Estado para atuarem além do campo intelectual propriamente dito, isto é, para 

servirem, direta ou indiretamente, ao trabalho de dominação na nova ordem em constru-

ção. E deve-se, igualmente, compreender que no regime de Vargas a cooptação das no-

vas categorias de intelectuais emergentes continuou dependente da mobilização do capi-

tal de relações sociais que dispunham, mas o contexto dominante introduziu a nova exi-

gência técnica – coexistindo e combinando-se com a tradição das prebendas – da medi-

ação dos méritos científicos e culturais dos intelectuais cooptados e recrutados.
174

 

Segundo Sergio Miceli (desenvolvedor da tese que fundamenta essa análise), o 

campo intelectual era uma das bases materiais e institucionais de sustentação do Estado 

Novo. Por isso, estabeleceu-se um pacto político-ideológico entre as diversas categorias 

de intelectuais interessadas na gestão pública e na administração burocrática federal do 

país, funcionando como motor do desenvolvimento das instituições políticas, culturais e 

técnicas das quais os ocupantes dos cargos no serviço público extraíam a valiosa estabi-

lidade. Havia, assim, certo regime de servidão dos intelectuais subvencionados: o grupo 

seleto dos “homens de confiança” na gestão do interesse público, vale dizer, a elite inte-

grante da intelligentsia. Interessa, portanto, identificar o lugar e os efeitos da atuação de 

G. Freyre nessa estrutura institucional no período compreendido entre 1937 e 1945. 
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Se for verdade que as tarefas desempenhadas eram correspondentes às necessi-

dades do poder, e que os intelectuais participantes eram credores de lealdade apenas em 

relação ao poder central, então cumpre admitir que a experiência de G. Freyre na função 

consultiva e deliberativa de determinadas instituições contribuiu significativamente para 

o avanço do trabalho de dominação social e burocrática do regime varguista. A partir da 

identificação das atribuições de que foi incumbido (e que aceitou exercer), pode-se veri-

ficar que sua participação direta no poder limitava-se a coordenar as funções do Estado 

na gestão do patrimônio histórico e artístico, na disseminação do conhecimento sobre a 

“cultura brasileira” para diversas nações e na realização do planejamento territorial. 

Se, por um lado, G. Freyre partilhava da mesma situação profissional dos inte-

lectuais integrantes diretos do poder (uma categoria nova de pessoal burocrático civil e 

militar) sob a condição de “cientista social” que tinha margem relativa de autonomia em 

relação aos desígnios do poder, por outro lado o expediente institucional no escalão mé-

dio da hierarquia burocrática atesta que G. Freyre manteve vínculo formal com o projeto 

centralista-modernizador, apesar da série de críticas duras dirigidas contra a ditadura. 

É sintomático o fato de que durante o regime autoritário o sociólogo não tenha 

acumulado cargos no setor privado de forma estável e que isto tenha ocorrido apenas no 

setor público em franco crescimento. G. Freyre, entretanto, não foi um aspirante ao tipo 

de carreira intelectual totalmente condicionada pela organização burocrática do Estado 

Novo; não foi, portanto, um membro da “guarda intelectual” do regime. Mais ainda, não 

ocupou a posição de cúpula decisória de matérias importantes. Mas era efetivamente re-

conhecido como um “homem de confiança” na gestão pública por parte da elite burocrá-

tica do poder central, que lhe procurava continuamente para atribuir funções técnicas. 

A experiência da participação política mostra que houve períodos de irregulari-

dade no exercício das funções que lhes cumpria desempenhar, mesmo que os benefícios 

dessa participação tenham sido em proveito próprio, em torno da legitimação do projeto 

regionalista-tradicionalista e, evidentemente, do projeto centralista-modernizador do Es-

tado Novo. Enfim, verifica-se pela experiência que o sociólogo atuava mais como mem-

bro consultivo e executivo do que como membro deliberativo, o que garantiria mais po-

der dentro do regime. Por isso, era inelegível para usufruir de todas as sinecuras permiti-

das pelos laços clientelísticos que engendraram a lógica interna do sistema de divisão do 

trabalho administrativo. Mas sua participação política garantiu de fato o vínculo formal 

com o regime com o qual pôde auferir rendimentos vantajosos e que também garantia o 

privilégio do acesso livre, imediato e influente na cúpula decisória de matérias que pe-

savam sobre a sociedade, relacionadas basicamente a educação, cultura e planejamento. 
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3.1. “Recuperando o passado colonial”: a colaboração de Gilberto Freyre para o progra-

ma de restauração do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) 

 

Em 20 de novembro de 1937, Getúlio Vargas e Gustavo Capanema promulga-

ram o decreto-lei nº 25, cujo objetivo era “[...] organizar a proteção do patrimônio histó-

rico e artístico nacional”.
175

 A “Lei do Tombamento”, como ficou conhecida nos grupos 

ligados à área de política cultural, na verdade definia criteriosamente o que pertencia e o 

que não pertencia ao patrimônio pelo valor histórico e artístico considerável, delimitan-

do os tipos de bem material originário do corpo civil, militar e religioso, público ou pri-

vado, da sociedade. E o SPHAN, repartição criada por lei anterior, de nº 378 do mesmo 

ano – que incluía a redistribuição do orçamento e atribuições do Ministério da Educação 

e Saúde Pública –, tornou-se a instituição encarregada de realizar o trabalho de tomba-

mento, restauração e preservação de bens considerados pertinentes ao espólio da cultura 

material das regiões brasileiras, interessada em aspectos que garantissem unidade social. 

Contando inicialmente com o orçamento estimado em 300:000$000, de acordo 

com o estabelecido por sua lei de criação, a instituição começou o desempenho das ati-

vidades recém-definidas de maneira imediata, com sede no interior do moderno edifício 

do MES, órgão ao qual o SPHAN estava subordinado, na cidade do Rio de Janeiro. As-

sim, pouco antes do começo das atividades da nova instituição cultural, Gustavo Capa-

nema transmitiu a Vargas a justificativa e o reconhecimento da necessidade da valoriza-

ção de iniciativas que estimulassem o conhecimento do passado em diferentes aspectos, 

culturais ou políticos, segundo uma concepção de herança que privilegiava a perspectiva 

de análise do material empírico: “O projeto do decreto-lei, que ora tenho a honra de sub-

meter à elevada consideração de Vossa Excelência é, assim, o resultado de longo traba-

lho, em que foram aproveitadas as lições e os alvitres dos estudiosos da matéria”.
176

 

O intelectual designado para assumir a direção da instituição foi um conhecido 

amigo mineiro de G. Freyre: Rodrigo Melo Franco de Andrade. O diretor, por sua vez, 

designou, ainda em 1937, a equipe técnico-administrativa para compor a estrutura orga-

nizacional a partir da regionalização das coordenações das atividades, isto é, a partir da 

divisão do trabalho administrativo em “regiões” de interesse reconhecido. Nesta equipe 

esteve presente intelectuais de diferentes correntes de pensamento, mas é fato que havia 

o predomínio da orientação modernista nas frentes de trabalho da equipe. Mário de An-

drade inclusive colaborou com Capanema na concepção do projeto criador do SPHAN. 
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G. Freyre também exerceu influência decisiva neste contexto tanto do ponto de 

vista teórico quanto do ponto de vista prático. O recrutamento para colaborar com a ins-

tituição cultural ocorreu ainda em 1937 por indicação expressa de Rodrigo M. F. de An-

drade, e seu ingresso no serviço público, a partir deste momento em diante, consistiu em 

atuar como representante máximo do Serviço na 4ª Região, isto é, no estado de Pernam-

buco. G. Freyre tornara-se, assim, um funcionário da burocracia federal, trabalhando em 

regime parcial para prestação de serviços de assessoria técnica em conservação e restau-

ração de bens culturais em Pernambuco e nos estados adjacentes que integravam a regi-

ão administrativa. Pode-se afirmar, com base nessa experiência, que ele conciliou a car-

reira de escritor “independente” com a carreira no serviço público federal, porque man-

teve-se como funcionário do SPHAN de 1937 a 1955, além de ter trabalho no comando 

de outras instituições vinculadas ao Governo Federal depois da queda do Estado Novo. 

Certamente, havia ligação estreita entre os dois tipos de atividade que G. Fre-

yre passou a desempenhar a partir de 1937, quer dizer, a função de assistente técnico do 

SPHAN foi uma consequência direta da publicação de Casa-grande & senzala. O livro, 

então considerado a obra-prima do sociólogo, conferiu-lhe o reconhecimento da autori-

dade necessária para externar avaliações em assuntos culturais, além, claro, em proble-

mas de outras áreas da sociedade brasileira. Mas o que interessava efetivamente à cúpu-

la decisória da instituição era sua capacidade intelectual de interpretar os significados da 

tradição para a “cultura brasileira”, de modo que a classe dirigente pudesse confiar nesta 

manifestação de capacidade que foi Casa-grande & senzala, garantindo-lhe funções na 

nova estrutura institucional que estava em modernização e expansão. Mas, o vício clien-

telístico que conduziu o recrutamento de Freyre para o quadro do SPHAN deve ser con-

siderado: o diretor Rodrigo M. F. de Andrade decidiu escalá-lo como representante má-

ximo (“Delegado do Serviço”) em Pernambuco sem a mediação da avaliação formal das 

habilidades técnicas entre todos os outros possíveis concorrentes ao cargo no estado.
177
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Durante o regime Vargas, as proporções consideráveis a que chegou a 

cooptação dos intelectuais facultaram-lhes o acesso às carreiras e aos 

postos burocráticos em quase todas as áreas do serviço público (edu-

cação, cultura, justiça, serviços de segurança etc.). Mas, no que diz 

respeito às relações entre os intelectuais e o Estado, o regime Vargas 

se diferencia sobretudo porque defini e constitui o domínio da cultura 

como um “negócio oficial”, implicando um orçamento próprio, a cria-

ção de uma intelligentizia e a intervenção em todos os setores de pro-

dução, difusão e conservação do trabalho intelectual e artístico.
178

 

 

Em 1937, G. Freyre passou a integrar o corpo da elite intelectual recrutada pelo 

Estado Novo, e sua colaboração com o SPHAN é uma evidência do fato: o vínculo com 

essa e com outras instituições fundadas pelo regime conferiu-lhe estabilidade financeira 

e legitimidade ao projeto regionalista-tradicionalista. O contexto dominante de invenção 

da “cultura nacional” como “negócio oficial” era favorável à política de colaboração en-

tre as partes, havendo, efetivamente, momentos estáveis de parceria com o regime. Con-

tudo, é preciso considerar também os momentos de crise do pacto político nos quais G. 

Freyre buscava se afastar ao máximo do mecanismo de cooptação pelo poder do Estado. 

Do ponto de vista teórico, é interessante salientar ainda do contexto de criação 

do SPHAN em 1937 o fato de que o art. 1º da Lei do Tombamento promulgada por Var-

gas e Gustavo Capanema definiu a categoria de “patrimônio cultural” por ângulo preci-

so, fechado no conceito arquitetônico de acervo da memória ou da herança. Não obstan-

te, a lei definiu o que era passível de tombamento oficial como “o conjunto de bens mó-

veis ou imóveis existentes no país e cuja conservação seja do interesse público, quer por 

sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor 

arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico”.
179

 Essa definição significava na 

prática que o acervo apto a ser tombado, restaurado e preservado oficialmente pela insti-

tuição era os exemplares da cultura material reconhecidos por seu valor histórico “origi-

nal”. Nesse sentido, o modo com que a categoria “patrimônio cultural” foi definida pela 

classe dirigente constituiu forte tradição preservacionista que privilegiava sobremaneira 

a arquitetura civil e barroca do passado colonial como modalidade única de acervo.
180

 

 É nessa dimensão teórica que a influência exercida por G. Freyre pode ser afe-

rida inicialmente, além, como veremos adiante, da contribuição regular do ponto de vis-

ta prático ou técnico. Porque o ponto em que se verifica o primeiro indício da influência 

exercida pelo projeto regionalista na política preservacionista do SPHAN reside na pró-

pria fundamentação teórica da concepção de “patrimônio cultural” desenvolvida e admi-
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tida pela classe dirigente, aí incluído o pensamento de G. Freyre em paralelo ao pensa-

mento da elite modernista dirigente da instituição recém-fundada pelo Estado Novo. 

O fundamento da tradição preservacionista do SPHAN consiste no estatuto do 

passado, isto é, em como apreendê-lo, e, mais precisamente, na concepção de memória e 

história que orientou a seleção da modalidade privilegiada de acervo a ser preservado. O 

fundamento assim concebido permitiu a classificação do acervo arquitetônico, definindo 

como exemplares do “patrimônio cultural” da nação os móveis (mobiliário doméstico e 

militar), os imóveis (casas-grandes, igrejas, conventos e etc.) e os monumentos urbanos 

(santos católicos e heróis). Com efeito, esta é a constituição da tradição preservacionista 

cujo fundamento privilegiava o patrimônio formado principalmente até o século 18. 

A cultura, nesse contexto, era amplamente entendida como o processo de acu-

mulação de valores materiais, morais e estéticos que sistematizam os significados da vi-

da para a sociedade. E a história havia deixado de ser entendida como a coleção de fatos 

das instituições formais para se tornar a dimensão real do tempo decifrado pela perspec-

tiva da continuidade do processo. A história fora finalmente compreendida pela intelli-

gentsia brasileira como processo de experiência social que conduz o trânsito do passado 

ao presente como construção empírica (cultural, social, política, econômica etc.). 

Sendo assim, a função desempenhada pelo projeto regionalista nessa mudança 

completa de perspectiva foi significativa, especialmente o efeito prático de Casa-grande 

& senzala na compreensão das elites sobre o sentido de continuidade da história do Bra-

sil. Porque duas foram as vias de introdução das teses de Casa-grande & senzala nas di-

retrizes preservacionistas do SPHAN: a convergência de interpretações com Lúcio Cos-

ta – arquiteto modernista responsável pela definição de diretrizes – sobre a relação entre 

história, arquitetura e arte e o contato direto com o diretor Rodrigo M. F. de Andrade. 

Nos anos 30, Lúcio Costa defendia a tese da possível reaproximação entre a es-

tética colonial e a estética moderna na arquitetura contemporânea. O arquiteto encontrou 

em Casa-grande & senzala uma explicação compreensiva para o fenômeno que revela a 

miscigenação como processo de interpenetração com a arquitetura portuguesa, sofrendo 

“amolecimentos” e “harmonizações” nas formas estilísticas. Segundo seu entendimento, 

a casa tradicional – isto é, a casa-grande de fazenda, chácara ou estância – “traz a pureza 

das formas [no ambiente interno e externo] que encanta o arquiteto moderno”.
181

 

O movimento neocolonial na arquitetura que era contemporânea ao Estado No-

vo, do qual Lúcio Costa fazia parte como intelectual teórico e urbanista, interessava-se 
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pela recuperação dos valores estéticos do passado colonial do Brasil. Havia, assim, certa 

afinidade e convergência na interpretação do sentido histórico da arte e arquitetura bra-

sileira entre L. Costa e G. Freyre, cultivada mediante um conjunto mútuo de objetivos e 

referências teóricas, a saber, a revalorização da unidade patriarcal do Brasil e dos valo-

res estético-culturais resultante da experiência colonial. Com efeito, essa postura funda-

mentada na sociedade patriarcal implicou a total obliteração do patrimônio arquitetônico 

do século 19 pela diretriz preservacionista do SPHAN durante o Estado Novo, segundo 

o entendimento de que o patrimônio da Colônia “revela a casa como um atestado máxi-

mo da existência de um povo e como exemplo da qualidade da edificação colonial”.
182

 

G. Freyre tinha grande prestígio junto ao grupo dominante do SPHAN, que era 

efetivamente os arquitetos, e o projeto regionalista ocupava o lugar de referência teórica 

para as posturas desse grupo relativamente à prática da diretriz preservacionista seguida 

pela instituição. Nesse sentido, a parceria firmada entre L. Costa e G. Freyre contribuiu 

para a formação da poderosa postura preservacionista que privilegia o patrimônio cultu-

ral herdado da Colônia. Essa postura política oficialmente seguida pelo SPHAN decor-

re, em grande parte, de uma interpretação feita por L Costa sobre Casa-grande & senza-

la, para quem os tombamentos oficiais deveriam valorizar (e valorizaram), na dimensão 

do passado, a arte barroca e a arquitetura das casas-grandes rurais de todo o país, e para 

quem os novos planos de edificação urbana deveriam seguir, na dimensão do presente e 

futuro, as soluções funcionais propostas pela corrente do modernismo na arquitetura.
183

 

Em 1937, o arquiteto publicou um artigo na 1ª edição da Revista do SPHAN no 

qual argumentava que a miscigenação influenciou o estilo da arquitetura portuguesa tra-

zida para a Colônia. Em “Documentação necessária”, Lúcio Costa defendia que o estilo 

da casa-grande rural conservou-se português, mas cujas formas sofreram influências dos 

traços africanos que o enriqueceu de características arquitetônicas interessantes, tais co-

mo a “pureza” e a “simplicidade de ornamentos”, tudo inserido no processo de harmo-

nização com o ambiente externo que cerca a casa-grande – tornada, durante o regime do 

Estado Novo, no bem cultural, a um só tempo material (os edifícios) e simbólico (os va-

lores), por excelência do trabalho de tombamento, restauro e conservação do SPHAN. 

O interesse geral que viabilizava esse tipo de ação governamental era a ideia de 

“perfil da colonização luso-africana do Brasil”, isto é, a ideia de realidade do amálgama 

cultural de que a nação moderna permanece sob o influxo, mas devendo ser reconhecida 

e revitalizada. Trata-se do novo paradigma para o sentimento de brasilidade, radicado na 
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memória da “boa tradição” e da “harmonia do processo social”, de cuja interpretação re-

sultou grande parte do conceito recém-admitido de patrimônio cultural que, por sua vez, 

fundamentou a definição do fluxo de investimentos na preservação de bens coloniais. 

Há uma polêmica em torno da atuação do SPHAN que precisa ser discutida por 

sua pertinência em relação ao projeto regionalista. Alguns especialistas criticaram a ins-

tituição por decorrência do real desinteresse na preservação dos diversos segmentos ou 

exemplares da cultura popular que também é representativa do patrimônio nacional ma-

terial ou imaterial. Assim, segundo S. Miceli, se for verdade que o SPHAN constituiu a 

experiência mais bem sucedida na área de política cultural do governo brasileiro, o cor-

po doutrinário de técnicas, procedimentos e o próprio conceito de “patrimônio cultural” 

– que, durante o Estado Novo, fundamentou a postura valorizadora do barroco – consti-

tuiu a marca oficialista, elitista e monumentalista pela qual a diretriz preservacionista se 

enveredou, mas sem se reduzir à prática do ufanismo verde e amarelo, e sem igualmente 

se dispor a definir linhas de estudo e preservação efetiva dos bens da cultura popular.
184

 

A atuação do SPHAN nesse sentido acontecia apenas ao nível teórico e, assim, 

pouco prático. O patrimônio da cultura popular não era, de fato, tombado e restaurado, e 

apenas estudos científicos e literários eram subvencionados com a finalidade de conhe-

cer tal legado, como é o caso revelador de Mucambos do Nordeste, opúsculo que foi pu-

blicado por Freyre em 1937 através do serviço gráfico do Ministério da Educação e Sa-

úde Pública. Sendo assim, parte importante do projeto regionalista não foi realizada ple-

namente nesse momento, porque na diretriz preservacionista do SPHAN não foram in-

cluídos os bens da cultura popular estudados em Casa-grande & senzala, Mucambos do 

Nordeste e Região e tradição, de modo que as descobertas trazidas aos leitores sobre o 

fenômeno da pluralidade cultural característica do “povo brasileiro” não foram integra-

das à ordem de prioridades do trabalho de restauro pelo SPHAN, que estava inclinado a 

tombar exemplares classificados apenas do universo do patrimônio material, e não ima-

terial, da elite dirigente do país. Portanto, o tipo de argumento etnográfico inovador para 

a época não ensejou a inclusão do acervo popular nos tombamentos oficias do SPHAN. 
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A mulher gentia temos que considerá-la não só a base física da família 

brasileira, aquela em que se apoiou, robustecendo-se e multiplicando-

se, a energia de reduzido número de povoadores europeus, mas valio-

so elemento de cultura, pelo menos material, na formação brasileira. 

Por seu intermédio enriqueceu-se a vida no Brasil [...] de uma série de 

alimentos ainda hoje em uso, de drogas e remédios caseiros, de tradi-

ções ligadas ao desenvolvimento da criança, de um conjunto de uten-

sílios de cozinha, de processos de higiene tropical – inclusive o banho 

frequente ou pelo menos diário, que tanto deve ter escandalizado o eu-

ropeu porcalhão do século XVI. Ela nos deu ainda a rede em que se 

embalaria o sono ou a volúpia do brasileiro; o óleo de coco para o ca-

belo das mulheres; um grupo de animais domésticos amansados pelas 

suas mãos. Da cunha 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, com o cabelo brilhante de loção ou de óleo de coco, reflete a in-

fluência de tão remotas avós.
185

 

 

Entretanto, o grupo do SPHAN efetivamente atendeu ao interesse de preservar 

exemplares do patrimônio produzido no passado pela classe dominante agroexportadora 

de todas as regiões brasileiras, como os móveis das casas de chácara no Norte, de fazen-

da no Leste e de estância no Sul. Essa postura política garantiu a G. Freyre posição inte-

ressante dentro da estrutura organizacional da instituição criada pela política cultural de 

Vargas e Capanema em 1937: o cargo de delegado/assistente técnico no Nordeste. 

Do ponto de vista prático, G. Freyre manteve vínculo formal com o quadro do 

SPHAN durante todo o regime autoritário. Seu trabalho foi organizado em duas frentes 

dentro da repartição: supervisionar o conjunto de atividades em andamento na 4ª Região 

do Serviço, inclusive coordenar a equipe de técnicos envolvida no restauro e na conser-

vação de todos os bens tombados no Nordeste, e contribuir para a construção intelectual 

do tipo de patrimônio cultural que interessava à elite do Estado Novo, publicando peri-

odicamente estudos culturais e arquitetônicos na Revista do SPHAN de sua autoria e in-

dicando fontes e material de pesquisa para que fossem publicados no mesmo periódico. 

Com o cargo de delegado do Nordeste, G. Freyre passou a receber vencimentos 

mensais de 1:489$800 líquido, já descontado as deduções na fonte pagadora. A faixa sa-

larial a que passou a pertencer com o cargo enquadrava-se no escalão médio do padrão 

de vencimentos internos do serviço público federal. Se a unidade monetária corrente em 

1937 (réis) for convertida para a unidade monetária que passou a vigorar em 1942 (cru-

zeiro, de acordo com o decreto-lei nº 4.791, de 05 de outubro de 1942), pode-se consta-

tar que G. Freyre recebia mensalmente Cr$1.500 pelos serviços prestados ao SPHAN.
186
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Tem-se também o registro do recebimento de gratificações e subsídios pecuniá-

rios com bastante irregularidade pela fonte do Ministério da Educação e Saúde Pública, 

como forma de pagamento dos serviços prestados em consultoria técnica na área de cul-

tura e na representação diplomática do Brasil em eventos internacionais, além do aporte 

direto nos custos de editoração e publicação de Mucambos do Nordeste, em 1937. Vale 

salientar que todos os recursos destinados ao pagamento de G. Freyre eram provenientes 

do orçamento único da União e que os subsídios pecuniários, ainda que fossem efetiva-

mente pagos com atraso por diversos motivos, inclusive o trâmite da auditoria constante 

pelo Tribunal de Contas da União sobre os rendimentos do sociólogo, eram concedidos 

ora diretamente a ele ora por intermédio de terceiros que labutavam a seu favor, mas du-

rante todo o regime do Estado Novo. Isso significa que houve momentos notáveis de a-

proximação e dependência em relação aos interesses que tinha em comum com o poder. 

A definição do cargo que passou a ocupar permanentemente no SPHAN acon-

teceu ainda em 1937. O primeiro ato do diretor Rodrigo M. F. de Andrade na questão da 

escolha do encarregado de assumir a direção do Serviço no Nordeste foi nomear G. Fre-

yre a “delegado e assistente técnico”, com amplos poderes de supervisor geral das ativi-

dades nos estados nordestinos e de coordenador da equipe técnica que trabalhava direta-

mente na seleção, tombamento e restauração dos bens pertencentes à cultura material. 

No início do trabalho com o patrimônio do Nordeste havia algumas dúvidas so-

bre a definição das funções atribuídas ao pessoal que, progressivamente, passava a com-

por o quadro técnico-administrativo da “4ª Região”. Em 1937 ainda não se sabia exata-

mente quem eram os principais responsáveis pela gestão da política cultural relacionada 

à área do patrimônio. Mas, após a nomeação expressa por Rodrigo M. F. de Andrade, G. 

Freyre ficou autorizado a recrutar sua equipe de auxiliares para atuarem como colabora-

dores das atividades do SPHAN na Região. Assim, G Freyre escolheu Aníbal Fernandes 

e Ulysses Freyre, seu irmão, para imediatamente integrarem a equipe que lhe auxiliava. 

Ao que tudo indica, a definição das funções internas do SPHAN no Nordeste e-

ra realizada pelo critério dos “cargos de confiança” concedidos preferencialmente à elite 

intelectual com “notório e reconhecido saber”. Por exemplo, Rodrigo M. F. de Andrade 

confiou a G. Freyre o cargo máximo, que, por sua vez, confiou, em 1938, o cargo de au-

xiliar aos subordinados. A posse dos diferentes tipos de cargos tanto dependia da confi-

ança e do capital de relações sociais de que dispunham os intelectuais admitidos que, no 

início do funcionamento da nova instituição cultural no Nordeste, o diretor geral preci-

sou esclarecer ao confiado do cargo a característica da hierarquia ocupacional que regia 

o SPHAN, para que não houvesse possíveis confusões feitas pelos funcionários a respei-
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to das funções que poderiam assumir no interior da instituição. Referindo-se à avaliação 

do trabalho de Aníbal Fernandes com o restauro do acervo, o diretor aproveitou o ensejo 

para esclarecer a G. Freyre o tipo de hierarquia que deveria presidir as competências na 

instituição, enfatizando que o sociólogo era o superior imediato responsável pela super-

visão/coordenação do trabalho dos demais funcionários: “O trabalho dele é o mais efici-

ente de todos os auxiliares desta repartição. Só notei deficiência na parte relativa à ar-

quitetura civil. Mas você é quem tem que orientar a atividade dele e dos demais colabo-

radores. Fico à espera de notícias sobre o que você planejar para Alagoas e Paraíba”.
187

 

Em 1938, quando a intervenção do SPHAN efetivamente se iniciou no Nordes-

te, com a obra de restauro e proteção da Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres dos Mon-

tes Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes/PE, Rodrigo M. F. de Andrade ainda preci-

sou dar as coordenadas básicas a G. Freyre acerca da estruturação da instituição na Re-

gião, reafirmando que todas as atividades eram de inteira responsabilidade do sociólogo. 

 

O assistente técnico do Serviço em Pernambuco é você. Você é quem 

é o responsável por todas as atividades dele aí. Por conseguinte, você 

mesmo é quem escolhe os auxiliares da repartição tanto em Pernam-

buco quanto na Paraíba, em Alagoas e no Rio Grande do Norte. Acho 

que o Ulysses deve ser excelente auxiliar. Mas auxiliar. Quem orienta, 

dirige o trabalho e responde por ele é você, pois a seus conhecimentos, 

à sua competência especializada, à sua familiaridade com o que desejo 

realizar é que recorri. Estou certo de que o nosso “Bigodão” [Ulysses 

Freyre] prestará ótimos serviços, com a inteligência e a atividade que 

possui. Fica entendido, porém, que você reassumiu o exercício das 

funções que lhe competem.
188 

 

A Região administrativa do Nordeste supervisionada por G. Freyre abrangia os 

estados de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas. Pode-se perceber que 

o SPHAN foi estruturado organizacionalmente e começou a funcionar com regularidade 

na Região somente em 1938, tendo sido o exercício do ano anterior dedicado ao recruta-

mento do pessoal para assumir os cargos de direção, de auxiliar e de técnico especializa-

do em arquitetura e engenharia. Mas, em 1938, foi criada por Rodrigo uma Diretoria de 

Arquitetura, que estava subordinada à supervisão geral de G. Freyre na representação do 

Nordeste, havendo, também, o Conselho Consultivo único, com sede no Rio de Janeiro, 

incumbido de tomar decisões com validade para todas as representações do SPHAN. As 

obras com o patrimônio material nordestino começaram, portanto, apenas em 1938. 
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Não há um inventário contendo o conjunto de bens tombados e preservados pe-

lo SPHAN no Nordeste entre 1938 e 1945. Mas pode-se afirmar, pelo estudo dos docu-

mentos encontrados, que a política preservacionista seguida por Freyre estava de acordo 

com a diretriz geral definida pelo centro administrativo da instituição no Rio de Janeiro: 

a “proteção” do patrimônio material regional produzido até o século 18. No Nordeste G. 

Freyre privilegiou o tombamento oficial de bens pertencentes à arquitetura barroca reli-

giosa, às casas-grandes rurais, ao mobiliário civil e aos edifícios militares. Com efeito, o 

SPHAN realizou na região, durante o período, as obras de restauração de bens materiais 

da elite dirigente do passado, tais como a Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres, a Igreja 

da Sé de Olinda, o Palácio Episcopal, o Seminário de Olinda, o sítio de Santana (propri-

edade rural perto do Recife), o Teatro de Santa Isabel, o Convento de S. Francisco etc. 

A primeira obra viabilizada pelo tombamento por G. Freyre ocorreu no interior 

de Pernambuco. A igreja situada em Jaboatão dos Guararapes foi restaurada em 1938 a 

partir de um conjunto de técnicas e procedimentos que atendiam a norma de evitar “des-

figurações” durante o trabalho com as partes do edifício tombado. Foi executado o pla-

no de restauro das peças de arte, imagens religiosas, paredes internas, fachada externa e 

outras partes que formam o corpo arquitetônico do edifício que foi construído em 1649, 

atendendo à norma técnica de conservar “toda” originalidade histórica, ou seja, sem que 

a obra incorresse em lances de “desfiguração” nas formas e estilos herdados do passado. 

Os recursos financeiros necessários ao processo de restauração do bem material 

provinham de repasses periódicos do MES ao SPHAN (a fonte era de recursos federais, 

portanto), que também contava com a dotação orçamentária destinada ao exercício anu-

al da repartição. Como G. Freyre tornou-se o delegado da 4ª Região do Serviço, foi en-

carregado por Rodrigo M. F. de Andrade de administrar o fluxo de recursos que a repar-

tição recebia da União e repassava à Região, devendo administrar todo o fluxo de entra-

das, despesas e aplicações da repartição no Nordeste. Assim, o controle ficou sob a res-

ponsabilidade de G. Freyre, e isso tem relação com a atribuição de que também ficou in-

vestido de recrutar novos funcionários para a equipe técnica da Região que dirigia. 

Ainda em 1938 G. Freyre convidou Ayrton de Carvalho para atuar como asses-

sor da seção de engenheira do SPHAN. O convite foi aceito, o engenheiro foi contratado 

e passou a responder pela parte físico-estrutural das obras com o acervo nordestino, as-

sessorando tombamentos e reparos técnicos dos bens materiais. Com isso, além de Aní-

bal Fernandes e Ulysses Freyre, G. Freyre contou com o auxílio especializado de arqui-

tetos e engenheiros, e a estrutura organizacional assim definida na Região contou com o 

acordo de Rodrigo Andrade: “Fiquei satisfeito com a boa notícia de que você pensa ter 
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achado o engenheiro capaz de dar descrições técnicas satisfatórias dos edifícios e casas-

grandes da região. Seria ótimo que, além disso, ele tivesse aptidões para se incumbir da 

execução das obras de conservação e restauração que tivermos de realizar aí”.
189

 

 

Fig. 1 – Fachada da Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres em Pernambuco (1937) 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: “A Egreja dos Montes Guararapes”, Revista do SPHAN, nº 1, 1937, p. 112. 

 

Essa primeira experiência com a obra do SPHAN de tombo e restauro da igreja 

pernambucana ocorreu em um processo típico-ideal, sem constrangimentos ou interrup-

ções consideráveis na obra, e que serve de base apenas em parte para a compreensão das 

outras experiências preservacionistas da instituição no acervo do Nordeste. Porque após 

o processo de revitalização desse bem, as outras experiências de preservação, entre 1938 

e 1945, sofreram diversos tipos de constrangimento que influenciavam no processo, co-

mo escassez de recursos, demora na contratação de pessoal especializado, atraso no pa-

gamento de funcionários, impugnação das intervenções pelas lideranças católicas, com-

plicações de ordem técnica na realização de reparos nas estruturas físicas dos edifícios e 

etc. Portanto, é importante verificar algumas especificidades que as obras implicaram. 
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O caso do Seminário de Olinda é revelador: em 1938 o tombamento do edifício 

ocorreu de modo compulsório e contra a vontade do Arcebispo D. Miguel de Lima Val-

verde, porque o Conselho Consultivo do SPHAN, tendo avaliado o plano de obras para 

a revitalização interna e externa do edifício, desenvolvido pela equipe da 4ª Região, in-

deferiu a impugnação do Arcebispo e deliberou pelo início do projeto com a intervenção 

compulsória num conjunto maior de bens religiosos pertencentes ao patrimônio pernam-

bucano e de outros estados nordestinos, como, por exemplo, o Convento de S. Francisco 

na Paraíba e a Igreja Nossa Senhora da Vitória em Oeiras/PI. Desse modo, os bens refe-

ridos e os outros exemplares do acervo barroco do Nordeste passaram pelo tombamento 

compulsório pelo Estado, tendo sido revitalizados e conservados efetivamente, mas não 

sem constrangimentos que retardavam o processo de obras nos exemplares materiais. 

Um aspecto que indica constrangimento no trabalho do SPHAN é o estado pre-

cário em que estavam as peças de algumas edificações, principalmente igrejas e conven-

tos. No caso da Sé de Olinda, por exemplo, Rodrigo M. F. de Andrade enviou carta a G. 

Freyre informando-lhe que foi obrigado a suspender a notificação do tombamento com-

pulsório e aguardar a decisão do Arcebispo sobre a situação antes que a obra de revitali-

zação fosse efetivamente executada. “À vista da opinião emitida pelo Dr. Barreto sobre 

o estado atual da Sé de Olinda, achei melhor sustar a notificação de seu tombamento. U-

ma vez que a igreja está desfigurada irreparavelmente, o melhor será deixarmos o Arce-

bispo fazer ali o que quiser, inclusive substituí-la por outra. Você não acha?”.
190

 

Outro tipo de constrangimento que o SPHAN enfrentava durante o regime var-

guista era relativo à escassez de recursos decorrente da dotação orçamentária insuficien-

te para a magnitude dos acervos espalhados pelo Brasil. No Nordeste a situação não era 

diferente e o repasse de verbas federais era feito com irregularidade a G. Freyre por Ro-

drigo M. F. de Andrade. Com frequência o diretor geral da instituição comunicava o fa-

to ao assistente da 4ª Região: faltavam recursos suficientes para a aplicação nas obras de 

modo que pudessem ser concluídas cumprindo o cronograma dos projetos e com perfei-

ção. Ademais, frequentemente o diretor o avisava sobre a limitação de recursos: “Receio 

apenas que o orçamento exceda às nossas disponibilidades atuais de dinheiro, porque te-

nho sido forçado a gastar quantias muito mais avultadas do que calculava com obras de 

reparação e conservação de monumentos, um pouco por toda parte [do Brasil]”.
191

 

A parte em que a primeira experiência típica de preservação do acervo nordes-

tino pode ser generalizada a todos os outros casos, servindo de base para a compreensão 
                                                             
190

 ANDRADE, Rodrigo M. F. de. [Carta] 5 jul. 1938, Rio de Janeiro [para] FREYRE, Gilberto. Recife. 
2f. Carta informando sobre providências e passando instruções do SPHAN ao assistente. CEDOC/FGF. 
191

 Idem. CEDOC/FGF. 



143 
 

do aspecto geral que permeia todas as obras do SPHAN no Nordeste e em todo o Brasil 

durante o Estado Novo, é relativa às complicações decorrentes da norma técnica de não 

“desfigurar” qualquer material ou aspecto do bem sob guarda oficial da instituição. Tais 

complicações aconteciam porque a orientação expressa transmitida à equipe técnica de-

signada por G. Freyre ou por Rodrigo M. F. de Andrade para atuar na linha de frente do 

trabalho de restauro de todo tipo de bem material era que se buscasse o máximo de con-

servação possível de traços, cores, linhas, detalhes, medidas, matizes, numa palavra, do 

estilo do legado sob guarda. Ou seja, as complicações com o trabalho assim normatiza-

do aconteciam porque se tratava de uma orientação geral e válida para todo tipo de bem. 

Ocorre que na prática a norma desconsiderava as diversas especificidades de cada acer-

vo trabalhado e atrapalhavam a técnica de restauração que a atendesse unilateralmente. 

 O estudo da experiência preservacionista durante o Estado Novo revela, pois, a 

concepção museológica de patrimônio material de Rodrigo M. F. de Andrade: o acervo 

regional de bens materiais deveria ser avaliado, selecionado, restaurado e conservado de 

acordo com a referida norma para integrar, após todo o processo, a montagem de “expo-

sições permanentes” situadas em espaços abertos ao público visitante. Assim, o objetivo 

com esse tipo de concepção e de iniciativa, como se sabe, era materializar, por meio das 

exposições permanentes organizadas em museus de todo o país e nas instalações do pró-

prio edifício do Ministério da Educação e Saúde Pública, os “documentos” de identida-

de da nação, quais sejam, os bens restaurados e conservados das culturas regionais. 

É notável a intensidade que foi dedicada aos estados de Minas Gerais, Pernam-

buco, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul pelo SPHAN nas obras de 

conservação do patrimônio nacional. Essa conclusão pode ser corroborada pela verifica-

ção da série de edições da Revista do SPHAN, porque o periódico era o instrumento ade-

quado para a fundamentação teórica das diretrizes seguidas pela instituição, e é possível 

perceber que nas diretrizes estava configurada e prevista a valorização dos estados, adu-

zindo a prioridade em função das “relíquias do patrimônio”. A rigor, o SPHAN garantia 

a presença da política cultural fundamentalmente nas regiões em que o processo de co-

lonização/civilização ocorreu intensamente do ponto de vista cultural até o século 18. 

E é na característica dessa ação cultural que se pode aferir a influência do pro-

jeto regionalista no desenvolvimento institucional do SPHAN nos anos 30 e 40: a políti-

ca oficial de conhecimento e revitalização da tradição agropatriarcal brasileira do passa-

do. Nesse sentido, pode-se perceber que a postura assumida pelo SPHAN que privilegi-

ava a recuperação do passado colonial do Brasil foi pensada, na parte referente às obras 

com a arquitetura residencial e o mobiliário civil, com base em Casa-grande & senzala. 
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Fonte da fig. 2 e da fig. 3: “Mobiliário nacional”, Revista do SPHAN, nº 1, 1937, p. 52; p. 60. 

 

G. Freyre foi um dos funcionários encarregados de construir intelectualmente o 

sentido do repertório/acervo tornado objeto dos tombos e restauros pelo SPHAN. E, se a 

proteção do patrimônio cultural era missão da instituição criada pelo Estado Novo, po-

de-se deduzir que sociólogo teve participação decisiva no desenvolvimento institucional 

e que o projeto regionalista serviu de referência para as diretrizes que duram até hoje. 

A construção intelectual do repertório de bens culturais ocorria basicamente na 

publicação da Revista do SPHAN, além da troca de correspondências que davam as co-

ordenadas básicas da política preservacionista entre Rodrigo M. F. de Andrade e G. Fre-

yre.
192

 Desde 1937, o acervo estudado e classificado no periódico oficial incluía a arqui-

tetura religiosa (imagens, pinturas, espelhos, obras de arte, edifícios), a arquitetura resi-

dencial e militar (casas-grandes, fortes, sítios, fazendas etc.), os mobiliários e as expres-

sões materiais das tradições populares e híbridas (pesca, caça, alimentação, adornos, re-

creação, música, ritos religiosos, folclore etc.). Mas, com relação à proteção permanente 

dos diversos exemplares, com tombos e restauros efetivos, o SPHAN não se interessou 

por incluir a cultura popular na política de preservação do patrimônio material do Brasil, 
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Fig. 2 – Perspectiva de uma cama construída 

em madeira jacarandá no século 17 e restau-

rada pelo SPHAN em 1937 

 

Fig. 3 – Aspecto de uma poltrona cons-

truída em madeira jacarandá no século 18 

e restaurada pelo SPHAN em 1937 
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apenas por documentar tais “expressões de brasilidade” para estudo e classificação etno-

lógica, enviando a equipe técnica às regiões do país para desempenhar a missão cultural. 

 
Por solicitação do Prof. Mário de Andrade, Diretor do Departamento 

de Cultura da Municipalidade de São Paulo, tenho o prazer de apre-

sentar-vos o portador desta [carta], que é o Dr. Luiz Sáia. Enviado ao 

Norte do país na qualidade de chefe da missão de pesquisas folclóricas 

do referido departamento, ele tratará de gravação e filmagem de músi-

cas, danças, costumes etc. Ficarei vivamente reconhecido pelo auxílio 

que prestardes ao Dr. Luiz Sáia em tudo o que esteja ao vosso alcance 

para facilitar-lhe o desempenho de sua missão.
193

 

 

Ora, o acervo por excelência da proteção permanente era as variações regionais 

dos tipos de propriedade rural herdados do passado colonial. Essa política decorria, por-

tanto, do fundamento teórico construído pelo projeto regionalista e ratificado pelos inte-

lectuais e arquitetos modernistas de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que geri-

am a política cultural de acordo com a diretriz aceita e publicavam artigos na Revista do 

SPHAN no qual dialogavam, implícita ou explicitamente, com a tese do patriarcado ru-

ral de Casa-grande & senzala e de outros estudos de G. Freyre, aprofundando-a. 

O exemplo relevante a ser citado é o artigo de Lúcio Costa publicado no perió-

dico em 1939, Notas sobre a evolução do mobiliário luso-brasileiro, no qual corrobora-

va a validade da sociedade patriarcal nas áreas rurais de todo país, afirmando que o as-

pecto que permite concluir a tese reside no estilo da arquitetura da casa e de seu mobili-

ário, ou seja, basicamente a arte portuguesa e mourisca do azulejo de parede. O ponto de 

vista de Lúcio Costa sobre o valor do aspecto arquitetônico da casa-grande para o patri-

mônio nacional era consenso em meio ao grupo dominante do SPHAN. Os outros inte-

lectuais e arquitetos ligados à instituição, em maioria, também endossavam o ponto de 

vista. Em 1938, Rodrigo Andrade comunicou a Freyre o interesse real da instituição em 

iniciar o trabalho de documentação e tombo de exemplares de casa-grande no Nordeste.  

 
Aliás, mesmo independente disso [a definição do orçamento para o 

exercício de 1939], pretendo remeter a você ou ao Ulysses, por estes 

próximos dias, mais 1:000$000 destinados a coligir fotografias sobre 

mobiliário de maior interesse existente em Pernambuco e nos estados 

vizinhos (nestes, caso seja possível). Você saberá melhor que ninguém 

onde poderá ser encontrado esse mobiliário, quer em poder de proprie-

tários ou colecionadores particulares, quer em estabelecimentos religi-

osos ou públicos. Aliás, o que desejo obter desta vez é apenas docu-

mentação de mobiliário civil.
194
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Fig. 4 – Frente da Fazenda da Estrela no estado do Rio de Janeiro (1943)  

 

 

Fonte: “Um tipo de casa rural do DF e do estado do RJ”, Revista do SPHAN, nº 7, 1943, p. 230. 

 

Fig. 5 – Ângulo do Engenho d’Água em Jacarepaguá, Distrito Federal (1943) 

 

 

Fonte: “Um tipo de casa rural do DF e do estado do RJ”, Revista do SPHAN, nº 7, 1943, p. 230. 

 

O interesse do SPHAN em ratificar a construção intelectual do patrimônio cul-

tural pelo projeto regionalista era conhecer melhor a unidade social do patriarcado rural, 

envidando esforços (e investindo grande montante dos recursos pertencentes a seu orça-

mento anual) no trabalho coletivo, envolvendo intelectuais, estudiosos teóricos, arquite-

tos, engenheiros e técnico-administrativos, cujo objetivo era, além de estudar detalhada-

mente o passado colonial radicado nos objetos da memória social do ruralismo, consoli-

dar, durante o regime de Vargas, a representação da “memória nacional”: o patriarcado. 
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Nesse contexto, o desenvolvimento institucional do SPHAN era tributário tam-

bém da construção intelectual produzida, teórica e cientificamente, por G. Freyre. Além 

do cargo de diretor regional, o sociólogo participou da Revista do SPHAN com a publi-

cação de dois artigos em momentos distintos: 1937 (ano de criação) e 1943 (ano de con-

solidação). Mais ainda, publicou um livro pela repartição em que trabalhava, ao qual foi 

concedido pela elite intelectual especializada – mas não por todos, devendo-se excetuar 

João Duarte Filho e outros – lugar privilegiado no processo de construção intelectual da 

missão da instituição cultural, para Mucambos do Nordeste, pela razão da riqueza de ar-

gumentos, estilo e arte do texto que interpretou a importância da tradição da casa popu-

lar de palhoça para a “cultura brasileira” moderna. E, finalmente, G. Freyre publicou um 

artigo na imprensa carioca em que, estando na função de diretor regional da instituição, 

pretendeu fornecer critérios para o reconhecimento de bens da cultura material no país. 

 
Não é valor característico da natureza de um país ou da cultura de um 

povo apenas o que se impõe pela grandiosidade. No caso do Brasil, a 

cachoeira de Paulo Afonso ou o conjunto magnífico de Congonhas de 

Campos Iguaçu ou o Convento de São Francisco da Bahia. Há expres-

sões menos grandiosas e mais tranquilas do que se pode considerar o 

“espírito” da natureza ou da cultura de uma nação ou, simplesmente, 

de uma região, e que, entretanto, se apresentam aos olhos dos obser-

vadores menos superficiais com uma riqueza enorme de significados. 

Aquele sítio das proximidades do Recife que o jovem Ayrton de Car-

valho me informa estar ameaçado de ser transformado numa “vila o-

perária”, e o parque da fazenda dos arredores de Vassouras, [...] estão 

decerto nessa situação: são valores dignos de resguardo oficial [...] É 

um sítio – o de Santana, no Recife – que poderia se tornar um parque 

ecológico – isto, sim – que completasse o de Dois Irmãos. Mas um 

parque agreste em que fossem conservadas as mangueiras e jaqueiras, 

as cajazeiras e os pés de tamarindo, as árvores velhas, boas, matriar-

cais, que o urbanismo mal orientado está com tão grande vontade de 

reduzir a lenha.
195

 

 

A participação regular no SPHAN durante o Estado Novo permitiu a G. Freyre 

orientar parte da ampla modernização institucional que era realizada pelo grupo correli-

gionário de Vargas. Trata-se da interpretação do valor histórico de determinados aspec-

tos da tradição agropatriarcal que interessavam ao regime: as raízes ibéricas. Com o vín-

culo com a instituição cultural, tornou-se possível atribuir sentido reconhecível de con-

tinuidade ao tempo histórico da nação, e isso indicava claramente a importância de co-

nhecer a significação da unidade patriarcal pertinente ao projeto político que buscava a 

modernidade, o qual também se interessava por consolidar a criação do modelo de cul-

tura histórica estimulador da identidade nacional e igualmente estimulador da coesão da 

sociedade contemporânea. Por isso, os textos publicados na Revista do SPHAN adquiri-
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ram importância por serem úteis à fundamentação do patrimônio e do invento da identi-

dade nacional. Com a introdução ao estudo de Vauthier – um engenheiro francês que se 

dedicou a realizar projetos arquitetônicos no Recife no século 19 –, intitulado Casas de 

residência no Brasil, e com o artigo sugerindo interpretações sobre a arte portuguesa, G. 

Freyre contribuiu com o nacionalismo do aparelho ideológico de Estado na Era Vargas. 

 

Um povo com capacidade única de perpetuar-se em outros povos. 

Dissolvendo-se neles a ponto de parecer ir perder-se nos sangues e nas 

culturas estranhas mas ao mesmo tempo comunicando-lhes tantos do 

seus motivos essenciais de vida e tantas das suas maneiras mais pro-

fundas de ser que, passados séculos, os traços portugueses se conser-

vam na face dos homens e na fisionomia das casas, dos móveis, dos 

jardins, das embarcações, das formas de bolo [...] A arquitetura religi-

osa portuguesa conservou-se no Brasil quase sem alteração. A militar, 

igualmente. Nas próprias casas-grandes patriarcais, tão cheias de 

combinações novas e de diferenciações às vezes profundas, os traços 

predominantes conservaram-se os portugueses. Na arte do doce, na da 

cozinha, na da louça, na do jardim, na do móvel, na da escultura reli-

giosa, na dos trabalhos de ouro e prata, na dos instrumentos de músi-

ca, na dos brinquedos dos meninos, na das embarcações de rio e de 

mar, a força criadora do português, em vez de se impor, com intransi-

gência imperial, ligou-se no Brasil ao poder artístico do índio e do ne-

gro e, mais tarde, ao de outros povos, sem entretanto desaparecer: 

conservando-se em quase tudo o elemento mais característico. Esse 

poder de persistência na arte portuguesa é admirável e merece ser es-

tudado com amor e vagar, no Brasil como nos outros países de coloni-

zação lusitana. Do mesmo é preciso que se estude nos objetos de arte 

brasileira, a influência da Índia, da África, da China, do Japão, através 

de Portugal, onde tantos traços exóticos foram assimilados, antes de se 

comunicarem ao Brasil. Outros nos vieram diretamente daqueles e de 

outras terras e aqui é que foram assimilados ao todo luso-brasileiro.
196 

 

Mas porque o grupo dominante do SPHAN valorizou em tão alto grau as remi-

niscências do patriarcado rural no contexto da modernização autoritária, a ponto de ser 

qualificado pelos críticos extemporâneos de incentivador apenas da “cultura oficial”? A 

questão tem dupla dimensão: houve, nos anos 30 e 40, admiração e entusiasmo dos ho-

mens responsáveis por gerir a política cultural do Estado Novo pela interpretação de G. 

Freyre sobre o sentido histórico do Brasil no tempo presente. Houve tendência à paixão 

pela “beleza” da interpretação freyriana sobre valores culturais, inclusive a qualidade li-

terária dos textos, concomitantemente ao interesse político e objetivo de estabilizar, pelo 

uso da racionalidade administrativa do Estado, o processo de combinação do passado (o 

lugar da “memória nacional”) com o futuro (a modernidade), organizando o tempo soci-

al das regiões que integravam o projeto varguista de desenvolvimento urbano-industrial. 
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3.2. O impacto de Nordeste na criação e desenvolvimento do Instituto Brasileiro de Ge-

ografia e Estatística (IBGE) e a nova divisão regional do Brasil 

 

A criação do IBGE ocorreu na conjuntura de ascensão do Estado Novo, duran-

te 1936 e 1938, estando relacionada, por ser um resultado, portanto, da ascensão do ide-

ário antiliberal, centralizador e nacionalista no Brasil. Dois aspectos resumem o objetivo 

de Vargas e dos ministros de Estado com a criação da nova instituição técnico-científica 

vinculada ao Executivo Federal no contexto de sua criação: a ruptura com o “atraso” do 

espaço de experiência política liberal e a pactuação ideológica em torno do horizonte de 

expectativa buscando o “desenvolvimento nacional”, pois havia consenso de que a geo-

grafia deveria desempenhar funções técnicas dentro do processo mais amplo de moder-

nização institucional, que consistiam, basicamente, na prestação de serviços especializa-

dos e organizados em paralelo à sistematização do conhecimento científico do campo. 

A criação definitiva do IBGE foi precedida por iniciativas inéditas de constitu-

ição de órgãos governamentais disciplinadores ou reguladores da atividade estatística e 

geográfica no Brasil. Desde 1871 tem-se o registro de ações que pretendiam organizar o 

funcionamento dos serviços censitários, criando, pela primeira vez na história do Brasil, 

o Diretório Geral de Estatística do Império. As ações de organização dos serviços conti-

nuaram durante o período republicano e as realizações decenais do “Anuário Estatístico 

do Brasil”, sob a direção de José de Bulhões Carvalho, é considerada a experiência mais 

significativa nesse contexto, caracterizado por outras sucessivas tentativas de desenvol-

ver o censo nacional em base sistêmica, ou seja, de acordo com padrões de estatística.
197

 

O governo de Vargas ratificou o critério de Bulhões Carvalho de realizar levan-

tamentos de informações estatísticas de acordo com o método da cooperação intergover-

namental para o cruzamento de dados regionais. Nesse sentido, pode-se verificar a pri-

meira experiência em Minas Gerais de levantamento de dados sobre o território estadual 

de modo uniformizado, que, desde sua concepção por Teixeira de Freitas nos anos 20 – 

inspirada no critério de Bulhões Carvalho – ao efetivo levantamento estatístico nos anos 

30, inicialmente por convênios estaduais, serviu de referência, por ter sido considerada a 

experiência bem sucedida anteriormente em Minas Gerais, para o processo de constitui-

ção de órgãos técnico-administrativos que compuseram a estrutura do IBGE em 1938. 

Sucederam, assim, diferentes práticas de institucionalização dos serviços gerais 

da ciência geográfica (cartografia, estatística aplicada, planejamento territorial etc.) an-

                                                             
197

 Cf. PENHA, Eli Alves. A criação do IBGE no contexto da centralização política do Estado Novo. Rio 

de Janeiro: CCDI/IBGE, 1993 (Memória Institucional, 4). 



150 
 

tes da efetiva criação do IBGE, precedendo o Estado Novo de 1930 a 1937, como o caso 

relevante da criação do Instituto Nacional de Estatística pelo então ministro da Agricul-

tura, Juarez Távora, tendo sido o projeto criador submetido a Vargas e por ele aprovado 

em 1934, mas, após a Convenção Nacional de Estatística realizada em 1936, o novo ór-

gão foi reconfigurado em Conselho Nacional e sua esfera de atribuições foi expandida e 

regulamentada pelo decreto nº 1.200, de 17 de novembro de 1936, após a pactuação en-

tre União, estados e municípios em torno do método intergovernamental de levantamen-

to estatístico para cruzamento de dados coletados de todas as regiões, contendo trinta e 

seis cláusulas para serem cumpridas por todos os âmbitos da administração pública.
198

 

 
Através do compromisso de cooperação intergovernamental ensaiava-

se no Brasil uma experiência já vinda da Alemanha e com resultados 

satisfatórios, de profundas repercussões na vida político-administrati-

va do país. O pacto firmado sobrepunha-se às supostas tendências de-

sagregadoras do federalismo, retirando desse modelo os elementos de 

ação considerados necessários para o definitivo encaminhamento das 

questões básicas nacionais, obedecendo ao princípio consagrado no 

qual “a descentralização executiva reforçava a unidade do sistema.
199

 

 

Nesse contexto, importa saber que o processo de constituição e regulamentação 

dos organismos técnicos sucedido de 1930 a 1937 resultou na composição da estrutura 

final do IBGE em 1938, com a definição de suas funções para o acordo entre o Estado, a 

sociedade e a economia, a partir da união daqueles organismos que haviam sido criados 

anteriormente. A criação da instituição resultou, pois, do agrupamento de três diferentes 

organismos técnicos subordinados às decisões de Vargas, que, até 1937, estavam legal-

mente separados, mas em 1938 foram oficialmente agrupados para compor toda a estru-

tura organizacional do IBGE: o CNE (a célula original), criado em 1936, mais o CNG (a 

célula posterior), criado em 1937 pelo decreto nº 1.527, para regulação do funcionamen-

to dos serviços de natureza geográfica, mais a CCN (última célula), criada em 1938 pelo 

decreto-lei nº 237, para regular as atuações do Serviço Nacional de Recenseamento nos 

anos 40.
200

 Em 26 de janeiro de 1938, finalmente, Vargas e sua equipe de ministros pro-

mulgaram o decreto-lei nº 218, agrupando todos os organismos em torno do IBGE.
201

 

O que cumpre analisar nesse processo é o impacto gerado pelo projeto regiona-

lista, ou especificamente por Nordeste, no contexto de criação/desenvolvimento da ins-

tituição pelo Estado Novo, com G. Freyre participando das práticas técnico-científicas, 

abrangendo o exame da influência de Nordeste sobre a lei de divisão regional de 1941. 
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A ideologia e ação do grupo dirigente que fundou o IBGE atendiam ao interes-

se maior pela modalidade acelerada de modernização institucional que servisse à elimi-

nação dos entraves do “desenvolvimento nacional”. Os conceitos de “integração”, “coe-

são” e “unidade” correspondiam, no regime de Vargas, às necessidades básicas do poder 

de garantir a uniformidade da série de políticas destinadas à reorganização do território, 

do povo e da ordem social. Neste processo de modernização ocorreu, contrariando posi-

ções políticas opositoras, a reinterpretação e transformação dos nexos entre região e na-

ção: as regiões não constituem autogoverno; antes, elas fundamentam o Estado nacional 

porque são divisões territoriais e sociais que, no conjunto articulado, compõem a nação. 

Não obstante, a criação do IBGE resulta de um pensamento político com o qual 

o projeto regionalista convergia plenamente, contando com a adesão e a contribuição de 

G. Freyre: o nacionalismo de Estado, que orientou as elaborações dos planos de governo 

de Vargas destinados a equacionar problemas velhos e novos referentes à base territorial 

da República. O sentido histórico e político da criação do IBGE repousa, portanto, sobre 

o equacionamento, pela via do planejamento – ainda que este termo fosse proibido pela 

ditadura, pois remetia a um termo incentivado pelo regime soviético do Leste Europeu – 

dos problemas e necessidades surgidos com a crescente intervenção federal no curso do 

processo de integração nacional. Essa foi a missão da nova instituição, quer dizer, orga-

nizar, no contexto básico das relações entre o Estado, a sociedade e o território, o levan-

tamento de informações de diversos tipos (censitários, demográficos, cartográficos, fisi-

ográficos etc.) que servissem de base sistêmica e confiável ao reordenamento do quadro 

político-territorial da administração pública, entre as esferas da União, estados e municí-

pios, reconfigurando as fronteiras do território nacional do ponto de vista judiciário sem 

que houvesse outro risco de fragmentação ou desagregação da sociedade e do poder. 

Certamente, o IBGE foi concebido como instrumento de suporte para a moder-

nização e funcionamento da máquina estatal no que competia à elaboração e implemen-

tação de políticas públicas correspondestes às demandas de natureza infraestrutural e da 

geopolítica do país, como o planejamento da infraestrutura de transportes e a redemar-

cação geodésica das fronteiras entre os municípios. A instituição desempenhou a função 

de órgão central, com poderes consultivos, deliberativos e executivos, na formulação de 

políticas relacionadas ao reordenamento do território, e estava subordinada unica e ex-

clusivamente à Presidência da República. Assim, o IBGE integrou o conjunto maior das 

instituições pertencentes ao Estado (à União) que atendiam às novas demandas de cará-

ter técnico e prático resultantes do processo de modernização dos setores produtivos.
202
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Constituído assim, em base sistêmica, a atuação do IBGE foi norteada 

para o levantamento e sistematização de informações do quadro terri-

torial a fim de atender a administração pública em seus aspectos jurí-

dicos (legislação), tributário (impostos, controle orçamentário de ver-

bas públicas), pleitos eleitorais e expansão de riquezas públicas fede-

rais (demarcação de terras devolutas pertencentes à União, mensura-

ção das riquezas naturais [e culturais] e a construção de equipamentos 
diversos, tais como estradas, aeroportos, minas e usinas).

203
 

 

A criação do IBGE reflete a conscientização da importância que as funções de-

sempenhadas no levantamento e sistematização de informações sobre o território nacio-

nal representava para o modelo desenvolvido de Estado e sociedade que a elite varguista 

buscava no curso do regime instituído. Mais ainda, dado o método da ação governamen-

tal em relação aos serviços da gestão pública (o planejamento de políticas territoriais de 

caráter sistêmico que equacionassem os problemas variados com o ordenamento do qua-

dro territorial e com as divisões judiciário-administrativas da nação), nos anos 30 e 40 o 

IBGE funcionou como instituição de reconhecida importância para os planos de gover-

no desenvolvidos pela elite ligada a Vargas, atuando no aperfeiçoamento do sistema es-

tatístico nacional, entre outras frentes, e que servia como uma espécie de base de dados 

cuja função era racionalizar a aplicação metódica do conhecimento sobre o espaço geo-

gráfico nas políticas de gestão territorial a serviço das órbitas administrativas do Estado. 

A palavra de ordem proferida por Vargas nessa conjuntura era “integração na-

cional” e a estrutura organizacional do IBGE não poderia vigorar de modo diferente: era 

composta por conselhos e comissões nacionais que mantinham, além do diretório de co-

ordenação central, representações em diretórios regionais com subdivisões presentes em 

todos os estados do país. O princípio que regia o funcionamento do CNG e do CNE, por 

exemplo, era a cooperação federativa entre os membros integrantes do quadro executivo 

de ambos os conselhos, de modo que o princípio descentralizador garantisse que os ser-

viços e produtos da instituição técnica estivessem ao alcance e disponíveis da plenitude 

das unidades da federação. Ou seja, ao diretório central competia conceber e coordenar 

as linhas de políticas do IBGE e ao quadro executivo dos conselhos competia recebê-las 

e implementá-las nos estados e municípios, instituindo, desse modo, a organização cole-

giada de acordo com a integração federativa da estrutura disponível em toda a nação.
204

 

O cargo de presidente do Instituto foi confiado por Vargas ao embaixador José 

Carlos de Macedo Soares, que permaneceu ativo na presidência de 1938 a 1951. É notá-

vel o esforço intelectual de José Carlos em legitimar as necessidades técnicas, relativas 
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à gestão de políticas territoriais, que ensejaram o investimento público na criação do no-

vo órgão do governo, e a legitimação do sistema federativo em que foi regulamentado. 

 

O IBGE é criado sob a forma de um sistema – através de um racional 

engrenamento e de progressiva adaptação de órgãos técnico-adminis-

trativos já existentes mas que até então eram impropriamente utiliza-

dos, movidos que eram por diretrizes sem sistemas, mas que frag-

mentário, desconexo, incoerente e de resultados quase nulos e não ra-

ros contraditórios [...] Em todas as unidades federadas, e em todos os 

distritos de cada município, estão lançadas as atividades estatísticas, 

censitária e geográfica. Essa atuação é unificada, tem um sentido na-

cional, mas, através de diferenciações coerentes e que não quebram a 

unidade do sistema, ela atende a todos os interesses e a todas as neces-

sidades de cada região, de cada zona, de cada localidade.
205

 

 

Como se observa, a elite que criou e dirigiu o IBGE justificou a necessidade de 

criação com base na condenação da experiência anterior com as atividades técnicas que 

o órgão ficou investido de desempenhar a partir de 1938, ou melhor, com base na consi-

deração/recordação condenatória da inoperância dos governos da República Velha rela-

tivamente à gestão estratégica da geopolítica do país, considerada pelo alto grau de im-

portância para a construção e desenvolvimento nacional, mas que a ação dos homens do 

governo no período histórico recordado teria sido incapaz de realizar plenamente. 

A criação do IBGE pelo Estado Novo, incluindo a operação com base no siste-

ma federativo reconfigurado para as demandas da situação contemporânea, foi justifica-

da, legitimada e louvada por consenso com base no argumento da pauta da governabili-

dade do Brasil, introduzindo temas estratégicos na área de geopolítica e integração eco-

nômica, sendo que o IBGE era a resposta de Vargas e da cúpula ministerial ao conjunto 

de demandas surgidas com as bases do desenvolvimento (social, econômico, científico e 

etc.). É como se a nova instituição criada no estágio recente da sociedade governada por 

Vargas marcasse o período singular da eficácia da máquina pública sob tutela da União. 

Entre 1938 e 1945 o IBGE funcionou como instituição central responsável pelo 

planejamento e implementação de todos os tipos de serviço técnico relacionado com as-

pectos da geografia, da estatística e do recenseamento da sociedade brasileira. O Institu-

to ocupava, juntamente com o DASP, a posição superior na pauta administrativa públi-

ca, conquistando respaldo e credibilidade nos resultados da prestação de serviços solici-

tados pelo Governo Federal para as administrações municipais, estaduais e ao ente fede-

ral. Todos os planos de governo desenvolvidos pelo órgão relativos às demandas citadas 

decorriam, na verdade, da consulta e solicitação das instâncias superiores que de fato di-
                                                             
205

 SOARES, José Carlos de Macedo. Diretrizes fundamentais da estrutura e atuação do Instituto Brasilei-

ro de Geografia e Estatística. Revista Brasileira de Estatística, RJ: ano 1, nº 2, 1940, p. 195. CDDI/IBGE. 



154 
 

rigiam a instituição aos membros integrantes das equipes técnicas (profissionais da esta-

tística, geógrafos, cartógrafos, recenseadores recrutados periodicamente, consultores das 

áreas correlatas e etc.), que trabalhavam regularmente no CNE e no CNG, para a elabo-

ração e empreendimento de serviços a serem avaliados pelos dirigentes superiores. 

 

É importante destacar que a alta cúpula dirigente do IBGE era forma-

da por engenheiros, militares e políticos ligados simultaneamente a or-

ganizações geográficas mais tradicionais, experientes nos jogos do po-

der, mas que necessitavam, para se manterem, recorrer ao assessora-

mento de um corpo técnico moderno, do qual um ou outro conseguiria 

se introduzir no corpo decisório superior. As grandes decisões ligadas 

à gestão do território e as propostas destinadas a influir sobre as estru-

turas territoriais do país quase nunca partiam dos geógrafos, mas basi-

camente da cúpula, observando o caráter multidisciplinar e interadmi-

nistrativo presentes na organização colegiada dos dois Conselhos.
206

 

 

O conjunto de serviços prestados nesse período, e que guardam relação com a 

participação efetiva de G. Freyre e de seu projeto político no desenvolvimento das práti-

cas do IBGE, pode ser resumido da seguinte forma: 1) levantamento e sistematização de 

informações territoriais e planejamento de políticas públicas (nova divisão territorial de 

1938, o Recenseamento Geral da República de 1940, a nova divisão regional de 1941 e 

os planos de construção da infraestrutura de transportes, como, por exemplo, malha ro-

doviária, malha ferroviária e portos); 2) práticas educativas e culturais e eventos cívicos 

(a ocupação efetiva do território nacional com a campanha da “Marcha para Oeste”: ex-

pedições científicas exploratórias no interior do país, o Dia do Município de 1939, o ba-

tismo cultural de Goiânia de 1942, a Lei de Amparo à Família de 1943 e o plano de in-

teriorização das massas populacionais habitantes dos centros urbanos; 3) organização da 

cultura geográfica do Brasil (publicação de estudos monográficos nas especialidades de 

interesse do campo científico e realização periódica do Congresso Brasileiro de Geogra-

fia pelas associações representativas da área, como a SGRJ e o IHGB, que em 1937 pas-

saram ambos a pertencer à estrutura autárquica do CNG). 

Pode-se perceber que havia uma espécie de ideário comum que conferia unida-

de aos planos e práticas técnico-científicos desenvolvidos pelos profissionais do IBGE: 

o “ideário ibgeano”. Trata-se do trabalho coletivo em busca do mesmo interesse e cren-

ça, qual seja, a implementação de políticas territoriais como fator de integração e desen-

volvimento nacional, para a qual os dados estatísticos contribuíam no sentido de forne-

cerem elementos confiáveis de informação sistêmica e detalhada sobre a base territorial 

do poder, que, durante o regime de Vargas, estava encampado pelo Governo Federal. 
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E pode-se perceber, igualmente, que G. Freyre estava de pleno acordo com a i-

deologia do grupo dirigente do IBGE e que, ao menos durante esse período de tempo, o 

projeto regionalista contribuiu na formulação de uma série de planos e serviços relativos 

ao ordenamento do espaço social e geográfico brasileiro, que foram aprovados e imple-

mentados pela instituição técnica durante o regime do Estado Novo. Seu livro Nordeste, 

publicado em 1937, efetivamente o habilitou a integrar o Conselho Técnico do CNG no 

período em questão, de modo que, ao participar como consultor de outra instituição cri-

ada pelo regime varguista, pôde influir no modus operandi (frentes de atuação) e no de-

senvolvimento de práticas científicas oficiais dedicadas especificamente a pensar o novo 

conceito de região e seus nexos básicos com a ideologia do projeto dominante: a coesão 

nacional. Sendo assim, Nordeste o habilitou a integrar o quadro do IBGE porque o livro 

foi imediatamente reconhecido pelos especialistas como “estudo autêntico e original” na 

área de Geografia Humana e, mais exatamente, na especialidade da Geografia Regional. 

Em 1938, G. Freyre tornou-se membro integrante do corpo de consultores téc-

nicos do Diretório Central do CNG, sediado no Rio de Janeiro, por ter aceitado o convi-

te feito pela cúpula dirigente da instituição que se reuniu em sessão ordinária da Assem-

bleia Geral para decidir matérias de interesse da entidade e do campo científico. A As-

sembleia deliberou pela efetivação da Consultoria Técnica do CNG e, em 17 de julho de 

1937, aprovou a resolução nº 12, que regulava a constituição e funcionamento do Corpo 

de Consultores Técnicos, e na qual definia-se as seguintes funções dos novos membros:  

 

Art. 7º – Ao Consultor Técnico Nacional compete: 

a) apresentar à Assembleia Geral ou ao Diretório Central sugestões re-

ferentes ao aperfeiçoamento da pesquisa geográfica relacionada com a 

seção respectiva; 

b) comparecer perante a Assembleia Geral ou ao Diretório Central, 

quando especialmente convidado, para esclarecer assuntos de sua es-

pecialidade; 

c) responder, por escrito, às consultas que o presidente do Conselho, 

por deliberação da Assembleia ou do Diretório, lhe dirigir.
207

 

  

Com a decisão de escolher G. Freyre como Consultor Técnico Nacional, parti-

da do CNG em 1938, o sociólogo, surpreendentemente, ficou responsável por dirigir es-

tudos na Seção 39 do referido Corpo: a especialidade da Geografia Urbana. Não se sabe 

o porque de G. Freyre ter sido eleito para essa especialidade, mas o fato é que ele assu-

miu o cargo técnico da entidade e participou ativamente das reuniões, debates e práticas 

do IBGE entre 1938 e 1940, pois a resolução previa a duração de dois anos de mandato. 
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O segundo fato que, durante a Assembleia, veio contribuir para a inte-

gração do complexo e admirável quadro estrutural do Conselho, no 

qual se juntam, em rutilante cúpula do sistema, figuras eminentes, ex-

pressões superiores da cultura geográfica brasileira, cujos nomes, pelo 

seu simples enunciado, evidenciam o esmero e o acerto com que se 

ouve a Assembleia. Ei-los: [...] Geografia Humana: [área responsável] 

Geografia Urbana: Dr. Gilberto Freyre [...] As Comissões Técnicas 

Permanentes, cujo funcionamento a Assembleia regulou e cujos mem-

bros designou, entrarão imediatamente em função para planificarem 

determinados problemas geográficos, orientando assim superiormente 

as iniciativas do Conselho.
208

 

 

O novo consultor, após receber e aceitar o convite, foi imediatamente convoca-

do a participar do 9º Congresso Brasileiro de Geografia por decorrência da Resolução nº 

48 da Assembleia Geral do CNG, de 3 de outubro de 1938, que aprovou a colaboração 

de várias entidades da área de Geografia existentes no Brasil para a organização do refe-

rido Congresso e designou uma comissão organizadora do evento da qual G. Freyre não 

fazia parte. O CNG, através da resolução reguladora da organização do evento, fez con-

vocação de todos os consultores técnicos para participarem do evento, que foi subdivido 

por seções específicas de cada especialidade do campo científico, no total de oito seções 

de estudos a serem presididas pelos especialistas da área, que incluíam desde a cartogra-

fia, a geografia física, a geografia humana, a metodologia geográfica, monografias regi-

onais, e outras matérias. Assim dizia a norma: “Art. 9º: Às Comissões Técnicas do Con-

selho, permanentes ou especiais, fica encarecida a apresentação ao Congresso de traba-

lhos especializados, relacionados com as atividades técnicas respectivas”.
209

 

O evento foi sediado no Instituto de Educação de Florianópolis, entre 7 e 16 de 

setembro de 1940, contando com ampla programação de atividades que incluíam a ses-

são de abertura do Congresso, presidida por Getúlio Vargas, julgamento das teses apre-

sentadas pelas Comissões Técnicas acerca dos problemas científicos de cada seção es-

pecífica do campo, sessões de conferências e comunicações de caráter geral e abrangen-

te, proferidas por número restrito de especialistas de peso no campo, exposição nos sa-

lões do Instituto reservados ao material cartográfico do IBGE, sessão de indicações, mo-

ções e deliberações pelo colegiado do CNG, sessão de homenagens dedicadas: a) ao in-

terventor federal de Santa Catarina; b) às contribuições póstumas de Euclides da Cunha; 

c) à contribuição de José Artur Boiteux para a geografia do estado de Santa Catarina, e a 

conferência de encerramento da 9ª edição do Congresso por Bernardino de Souza.
210
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G. Freyre participou do evento em Florianópolis na condição de consultor téc-

nico responsável por apresentar um estudo que avançasse na explicação da problemática 

da seção “d” do Congresso, a Geografia Humana, ou, mais precisamente, um estudo so-

bre a especialidade que ficara incumbido de representar desde 1938: a geografia urbana. 

Sendo assim, ele apresentou um texto, cujo título levou a denominação da especialidade 

que estava em questão, em que diagnosticava o sentido das análises geográficas dedica-

das ao entendimento da complexidade do mundo urbano contemporâneo, a saber, o des-

dobramento de pesquisas em planificação social e econômica. Mas é notável, em meio a 

todos os objetos de pesquisa apresentados na seção “d” do evento, o predomínio da deli-

mitação regional na construção de problemas relativos ao campo da Geografia Humana, 

o que indica que houve consenso entre os profissionais presentes na seção do evento de 

que as regiões eram a principal preocupação dos estudiosos da “paisagem geográfica”. 

Todavia, antes de ter viajado à Santa Catarina para frequentar as atividades do 

Congresso, G. Freyre, atento à oportunidade de reafirmar seu compromisso com o ideá-

rio ibegano nacionalisticamente produtivo, surgida com o contexto de organização do 9º 

Congresso Brasileiro de Geografia, publicou um artigo na imprensa carioca (que era seu 

principal meio de comunicação social/nacional) para defender as diretrizes pelas quais o 

evento foi organizado, e para reiterar seu acordo com a elite vinculada ao poder central. 

 

O 9º Congresso Brasileiro de Geografia, promovido pela sociedade de 
Geografia do Rio de Janeiro, com a colaboração do IBGE, e que se re-
alizará de 7 a 16 de setembro próximo, na cidade de Florianópolis, se-
rá um acontecimento de alta significação na vida cultural do país. Nele 
serão apresentados trabalhos de considerável interesse: interesse aca-
dêmico e interesse prático. À frente da sua comissão organizadora está 
uma figurar ilustre de brasileiro que há muito se dedica aos estudos de 
geografia e que se mostra decidido a fazer do Congresso de Florianó-
polis uma demonstração de progresso da técnica de pesquisa geográfi-
ca em nosso país: o ministro Bernardino de Souza [do Tribunal de 
Contas da União]. De modo que aquela reunião de especialistas não 
será um simples torneio oratório, mas terá, tanto quanto possível, cará-
ter técnico. Sem resvalar, porém, no puro tecnicismo, o ministro Ber-
nardino de Souza e seus companheiros de comissão organizadora do 
9º Congresso Brasileiro de Geografia, estão empenhados em que ele 
seja ao mesmo tempo brasileiro e científico. Dentro desse programa, 
todo o relevo será dado ao estudo dos problemas de geografia que in-
teressem mais intimamente à organização social do Brasil e à sua cul-
tura nacional [...] E o que se sente desde já é que no Congresso [...] de 
Florianópolis se dará o relevo merecido ao estudo da colonização por-
tuguesa do Brasil em suas relações com problemas de geografia. Re-
levo merecido em face de campanhas francas ou dissimuladas no sen-
tido de desprestigiar a obra do elemento português, ao qual deve o 
Brasil, no Sul como no Norte, sua expansão geográfica, os começos de 
sua economia e os fundamentos de sua cultura nacional.
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Pode-se observar, pela análise do processo de criação e do desenvolvimento do 

IBGE, que havia condições bastante propícias à introdução do pensamento de G. Freyre 

num conjunto de estudos e práticas realizados pela instituição: a conjuntura política per-

mitia a construção e organização de novas instituições do poder central visando o equa-

cionamento de problemas de distintas naturezas, novos e velhos, e a publicação de Nor-

deste causou impacto no processo de criação do IBGE no sentido de demonstrar, através 

de evidências empíricas do passado, a necessidade de consolidação de um órgão técnico 

de grande envergadura em proveito do acordo entre o Estado e a sociedade atuais, o que 

o habilitou ao cargo de consultor técnico oficial da instituição entre 1938 e 1940. 

Não foi por acaso que, no último ano de mandato do cargo, G. Freyre apoiava a 

iniciativa do Estado Novo de estimular a disseminação da “consciência geográfica” as-

sociada à “consciência histórica” a partir da noção de suas funções sociais para o mundo 

contemporâneo, e apoiava inclusive o modo com que a disseminação ao povo e no ensi-

no escolar era feita a partir da “figura” de vultos sagrados do conhecimento geográfico e 

histórico de toda a nação, explicitando, ademais, o sentido da inovação trazida pelo ad-

vento do nacionalismo estatista-varguista em relação às análises científicas desdobradas 

em planos de governo. O ano de 1940 significava, para G. Freyre, um “ano geográfico”, 

ou seja, o momento em que a consciência geográfica, entendida por sua dupla função de 

ciência objetiva e serviço público, atingira a importância máxima para a construção na-

cional, com as ações políticas em torno da integração e desenvolvimento da sociedade. 

 
O Brasil está tendo evidentemente em 1940 um “ano geográfico” assi-

nalado não tanto por expedições científicas ao Mato Grosso ou ao 

Amazonas – expedições cuja organização, aliás, se impõe – mas pelo 

início da definitiva sistematização dos estudos de geografia, nos seus 

aspectos menos dramáticos e mais prosaicos, mas nem por isso de pe-

quena importância ou de reduzida significação para a ciência e para o 

desenvolvimento nacional. É uma sistematização que estava tardando. 

Nenhum país tem hoje a importância do nosso para os estudos geográ-

ficos; nenhum estudo tem para nós, brasileiros, maior importância do 

que o de geografia física e cultural. E não é preciso ser observador, 

nativista ou jacobino, para desejar que aos nomes de especialistas es-

trangeiros dedicados ao estudo honestamente científico da geografia 

do nosso país se juntem os de brasileiros. Brasileiros da inteligência 

de Euclides da Cunha e do bom senso do Barão do Rio Branco. Eucli-

des, o barão e o general Rondon constituem, na verdade, exemplos de 

homens magnificamente animados por aquela “consciência geográfi-

ca” que, ao lado da consciência histórica, o Brasil precisa avivar nos 

seus adolescentes. É dessa consciência histórica, e ao mesmo tempo 

da geográfica, que suponho estarem impregnadas as recentes palavras 

do presidente Getúlio Vargas em Goiânia a favor da “restauração das 

nossas raízes históricas”.
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Finalmente, G. Freyre propôs a mudança da epistemologia das Ciências Huma-

nas (Geografia, História, Ciências Sociais etc.) de acordo com o contexto da modernida-

de visada pelo Estado Novo, que, a bem dizer, estava inteiramente adequada para efeito 

de sua introdução imediata nos estudos e serviços realizados pelo IBGE durante o regi-

me. A mudança proposta pelo sociólogo consistia no seguinte plano: as Ciências Huma-

nas devem ser mais metódicas e organizadas e menos livres e diletantes, mais utilitárias 

e impactantes e menos metafísicas e prescindíveis e mais antiliberais e planificadoras e 

menos apolíticas e anacrônicas. E a Geografia já teria logrado, segundo seu entendimen-

to, êxito na busca por mudança científica com a base estrutural do IBGE. Vale a citação: 

 
Aos adolescentes que amam a aventura científica, os estudos geográfi-
cos, em particular, e de ciências sociais, em geral, oferecem hoje, no 
Brasil, dentro da orientação moderna e dos modernos métodos de in-
dagação geográfica, sociológica, antropológica, um campo verdadeira-
mente fascinante de atividade. Já deixaram de ser estudos para os in-
divíduos lânguidos e apenas de gabinete, para os letrados sedentários e 
tristonhos, para os bacharéis dominados pela mania de “solução jurí-
dica” de problemas sociais, para se tornarem estudos que exigem do 
indivíduo o máximo de masculinidade, o próprio gosto do risco físico, 
uma vocação quase militar. Ainda há muito que fazer, no Brasil, pela 
modernização da técnica dos estudos sociais. Mas a verdade é que os 
de geografia e estatística já saíram da fase do mero diletantismo, que 
por tanto tempo os dominou. Hoje eles são a preocupação séria não 
apenas de três ou quatro eruditos isolados, de dois ou três formidáveis 
trabalhadores, desajudados e sós, mas dos governos, de organizações 
oficiais do valor e da eficiência de ação do IBGE, de sociedades espe-
cializadas, como a SGRJ e como os vários IHGBs – o do Rio de Janei-
ro e os dos estados – de Ministérios como o da Agricultura, dotado pe-
lo sr. Juarez Távora, quando ministro, de excelente departamento de 
estatística, de universidades e escolas com cadeiras de geografia e es-
tatística a cargo de especialistas nacionais e estrangeiros da competên-
cia do Prof. Delgado de Carvalho e do Prof. Pierre Monbeig.

213
 

 

A constatação referente à mudança científica pensada por G. Freyre fundamen-

ta-se também no exame do conteúdo de Nordeste. A rigor, esta foi a obra constitutiva do 

projeto regionalista que mais contribuiu para as ações do IBGE nos anos 40, impactan-

do a concepção de estudos sociais e geográficos realizados pela instituição sobre a reali-

dade brasileira no quadrante das interações entre o ambiente e a sociedade e fornecendo 

parâmetros para se repensar o conceito de região no contexto da modernidade e, conse-

quentemente, contribuindo para a decisão política de mudar a divisão regional do Brasil 

para fins burocráticos sancionada em lei por Vargas em 1941 e executada pelo IBGE no 

mesmo ano. Com efeito, pode-se verificar a introdução do projeto regionalista nos estu-

dos e serviços relativos à “regionalidade” realizados pelo IBGE nos anos 40 em diante. 

Além de ter contribuído do ponto de vista ideológico para o processo histórico 

de unificação da bancada nordestina no Congresso Nacional, especialmente no contexto 
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de redemocratização e reconstitucionalização de 1946, no sentido da articulação de for-

ças políticas que dura, a meu ver, até hoje, orientando a atuação conjunta dos parlamen-

tares no sentido de se organizarem em torno de grupos de interesse em comum que trou-

xessem ao Nordeste novas bases político-institucionais e incentivos federais capazes de 

equacionarem, pela política negociada de contemporização, o problema do desequilíbrio 

no desenvolvimento social e econômico relativamente às demais regiões do Brasil, Nor-

deste contribuiu, do ponto de vista epistemológico, para o estudo ecológico sobre a for-

mação histórica da paisagem natural e social da região, resultando na formação da “pai-

sagem regional” ou, simplesmente, da cultura regional e suas relações com o território. 

O autor assim esclareceu no início da introdução a perspectiva em que refletiu 

sobre as categorias citadas: “Este ensaio é uma tentativa de estudo ecológico do Nordes-

te do Brasil. De um dos Nordestes, acentue-se bem, porque há, pelo menos, dois, o agrá-

rio e o pastoril; e aqui só se procura ver de perto o agrário. O da cana-de-açúcar, que se 

alonga por terras de massapé e por várzeas, da Bahia ao Maranhão, sem nunca se afastar 

muito da costa”.
214

 Por isso “aqui apenas se tenta esboçar a fisionomia daquele Nordeste 

agrário, hoje decadente, que foi, por algum tempo, o centro da civilização brasileira”.
215

 

Trata-se de um estudo preocupado com as linhas de continuidade de processos 

ocorridos no passado no tempo presente, ou seja, com seus resíduos e desdobramentos, 

com o ponto de vista centrado em como o homem do passado interagia com o ambiente 

físico que o cercava, de acordo com suas necessidades materiais e simbólicas adaptadas 

ao espaço que progressivamente passava a ocupar, dividindo e subdividindo áreas para a 

continuidade do processo de ocupação e exploração dos recursos naturais, e com a visão 

de mundo interessada em denunciar vícios assim como indicar virtudes e alternativas de 

mudança na cultura regional, e igualmente interessada em reivindicar nova fase de con-

temporização da crescente disparidade entre o Nordeste e as outras regiões do país. Mas 

de modo subjacente a todos essas operações intelectuais está o objetivo geral do estudo: 

formular o novo conceito de região com base na experiência da civilização do Nordeste 

mas passível de generalização a todo o território nacional, portanto contribuindo intelec-

tualmente para a criação atualizada de instituições estatais relacionadas à gestão territo-

rial bem como ao campo cultural na contemporaneidade, posto que a característica ele-

mentar do conceito de que se está tratando repousa propriamente sobre isto: é um con-

ceito saturado de experiência social que busca sua realização no sentido instrumental. 

O estudo traz diversas sugestões que evidenciam tal objetivo político. Donde se 

pode compreender o sentido das ideias e críticas de G. Freyre em Nordeste, ao situá-las 
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no prisma do tempo histórico, ou o substrato do Estado Novo. Assim, as ideias e críticas 

seguidas por prescrições podem ser mais bem interpretadas, como o seguinte exemplo: 

“Aliás, há mais de dois Nordestes e não apenas um, muito menos o Norte maciço e úni-

co de que se fala tanto no Sul com exagero de simplificação. As especializações regio-

nais de vida, de cultura e de tipo físico no Brasil estão ainda por serem traçadas debaixo 

de critério rigoroso de ecologia ou sociologia regional, que corrija tais exageros e mos-

tre que dentro da unidade essencial, que nos une, há diferenças às vezes profundas”.
216

 

Essa crítica é apenas parte integrante do conceito maior formulado pelo projeto 

regionalista em obras como Casa-grande & senzala, Nordeste e Região e tradição, se-

gundo o qual o Brasil é uma nação de território amplo (“continental”) e atravessado pela 

igualmente ampla diversidade de culturas regionais, havendo zonas e subzonas que de-

vem ser observadas, e que foram formadas no tempo pelo processo de especialização da 

cultura e da economia, para garantir efetividade à construção do equilíbrio interregional. 

Mas o que importa analisar é o significado de “paisagem regional”. O dado ele-

mentar que gravita em torno do conceito de G. Freyre é a vida humana condicionada pe-

los trópicos, que, no caso do Brasil, atravessam desde o Amazonas até o Norte do Para-

ná. Tudo o que constituiu aspectos da paisagem humana de determinado espaço (as et-

nias, as tradições culturais, as técnicas de produção, as relações de trabalho etc.) intera-

giu no passado com a paisagem física desse mesmo espaço (clima, solo, vegetação, geo-

logia, hidrografia e etc.) para, no curso do tempo longo da história natural e social, for-

mar zonas/divisões/circunscrições da sociedade em compasso com o território, portanto 

num processo de produção do espaço físico-social cujo resultado é adequado para a vida 

moderna. E as regiões (que são o resultado do processo) são grandes porções territoriais 

da nação em que os grupos sociais tanto modernos (urbanos) quanto tradicionais (rurais) 

habitam como lugar de vivência ou de experiência laboral, afetiva, natural ou artificial. 

Mais ainda, a categoria de “paisagem” busca referência na fronteira interdisci-

plinar entre a Sociologia e a Ecologia, para formular o conceito de região humana ou so-

cial de maneira conectada às dimensões do território nacional: é um dado inequívoco da 

realidade brasileira. Concomitantemente a essa referência, o conceito de região repensa-

do por G. Freyre está embutido no exercício de imaginação que permite a postulação da 

crítica ecológica à história do Nordeste. E, nesse sentido, se o Nordeste continua sendo 

a “civilização moderna mais cheia de qualidades, de permanência e ao mesmo tempo de 

plasticidade que já se fundou nos trópicos”,
217

 no entanto as “fontes naturais [ou espon-
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tâneas, quer dizer, quando o homem vive em harmonia com a natureza] de vida da regi-

ão, hoje [1937] estão abandonadas, estancadas ou corrompidas”.
218

 E se a “água aparece 

em várias regiões como a nota dominante na vida da paisagem. Da paisagem física co-

mo da cultural”,
219

 no entanto “o monocultor rico do Nordeste fez da água dos rios um 

mictório. Um mictório de caldas fedorentas das usinas. E as caldas fedorentas matam os 

peixes [...] Emporcalham as margens [...] Na semana do natal de 1936, o rio Goiana, em 

Pernambuco, recebeu tanta calda que a quantidade de peixe podre foi enorme”.
220

 

Entretanto, não foi exatamente a perspectiva de crítica ecológica que interessou 

ao IBGE nesse momento. A perspectiva que interessou à instituição nos anos 40 refere-

se ao diagnóstico geral das paisagens brasileiras contido em Nordeste. Pode-se extrair a 

síntese teórica do conceito de região a partir da seguinte sugestão contida no livro: a his-

toricidade da experiência social é o processo constitutivo da unidade do espaço físico. O 

conceito de G. Freyre interpreta as regiões geográficas do Brasil pelo ponto de vista so-

ciológico: diferenciam-se pelo conjunto de especializações e potencialidades específicas 

e identificam-se pela unidade essencial relativa ao espaço que ocupam e cuja realidade é 

suscetível de mudanças controláveis pelo homem com uso da técnica. Nesse sentido, as 

regiões são o verdadeiro fundamento geopolítico e geoeconômico do território da nação. 

Ao serem analisadas em associação com os conceitos de “raça” e de “classe”, tornam-se 

o principal parâmetro para a estratificação da sociedade em conformidade com a reali-

dade brasileira. Em função de todas essas propriedades constitutivas, o Estado deve re-

conhecer as regiões pelo ponto de vista de equidade, ou seja, como equivalentes quanto 

à importância simbólico-cultural e de modo equilibrado no desenvolvimento material. 

Há alguns exemplos da interpretação e descrição das paisagens nordestinas por 

G. Freyre que passaram a integrar a linha de estudos sociais e geográficos do IBGE em 

1938 em diante, como se poderá verificar logo a seguir. Cite-se o exemplo da acomoda-

ção da família patriarcal no solo pernambucano durante o tempo da colonização: 

 
Há quatro séculos que o massapé do Nordeste puxa para dentro de si 
as pontas de cana, os pés dos homens, as patas dos bois, as rodas va-
garosas dos carros, as raízes das mangueiras e das jaqueiras, os alicer-
ces das casas e das igrejas, deixando penetrar como nenhuma outra 
terra dos trópicos pela civilização agrária dos portugueses [...] A doçu-
ra das terras de massapé contrasta com o ranger da raiva terrível das 
areias secas dos sertões [...] O massapé tem outra resistência e outra 
nobreza. Tem profundidade. É terra doce sem deixar de ser terra fir-
me: o bastante para que nela se construa com solidez engenho, casa e 
capela.

221
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Cite-se também o exemplo da paisagem marítima de certa subzona do Nordes-

te, com a descrição etnográfica sobre homens que conservam práticas de origem remota. 

 
A barcaça, a canoa e até a jangada estiveram por muito tempo ligadas 

à cana, ao açúcar e ao negro de engenho. Tanto quanto o carro de boi. 

Ainda hoje não se quebrou de todo a ligação dos tempos de engenho 

de água. Faz poucos dias, vi reunidos [em praia do Norte de Alagoas], 

como no Nordeste de 1700, a jangada, o negro e o carro de boi. A bar-

caça quase no seco da praia e entre ela e um carro de boi, uma jangada 

fazendo de ponte de embarque. Os cabras quase nus, carregando açú-

car. 1700 puro [...] Pode-se afirmar que a maioria da gente que traba-

lha nessas barcaças do Nordeste – pelo menos de Alagoas, Pernambu-

co e Bahia – já não é de caboclos, mas de negros, mulatos, cafusos, 

curibocas. Vê-se muito jangadeiro nas praias do Sul de Pernambuco e 

do Norte de Alagoas, morando em mucambos de estilo meio indígena, 

meio africano, e no meio dessa gente, que o complexo africano da ma-

conha domina, descobre-se, sem esforço, muito negro, muito mulato, 

muito curiboca, muito cafuso, e não apenas brancos e caboclos.
222

 

 

E cite-se, enfim, o exemplo da tradição da produção caseira de doces regionais, 

com a descrição de processos de especialização técnica, como a aclimatação tropical.  

 
Tudo açúcar; mas dentro do gosto de açúcar, uma grande diversidade, 

variedade e até hierarquia [...] No Brasil, os europeus e norte-america-

nos são unânimes em achar que, nos nossos doces, o gosto do açúcar 

reduz à insignificância os das frutas, o do milho, o da mandioca; pelo 

que esses estrangeiros se declaram incapazes de distinguir bem a ge-

leia de araçá da de goiaba; o doce de manga do de jaca; a pamonha, da 

canjica; o doce de banana comum do de banana comprida. Entretanto, 

ao nativo da região ou ao indivíduo de paladar especializado nesses 

doces e quitutes, as diferenças parecem enormes [...] E pelo estudo das 

peças de cozinha das velhas casas patriarcais do Nordeste – o Nordes-

te dos engenhos e dos canaviais – pode-se avaliar a importância do 

doce e do bolo no sistema de alimentação regional da classe alta. O 

vasilhame de conzinha consagrado ao doce é talvez dos que acusam 

maior especialização regional da técnica culinária: maior diferencia-

ção da de Portugal. Com esta, entretanto, as semelhanças do conjunto 

conservam-se as mais fortes no Nordeste, como noutras regiões brasi-

leiras: principalmente naquelas onde foi mais profunda a formação pa-

triarcal da sociedade sobre a base da grande lavoura. Quando não a 

cana-de-açúcar, o café [...] Mas ao lado das semelhanças, devem ser 

notadas, no Brasil, especializações regionais de vasilhame, de técnicas 

e de liturgias de cozinha e de mesa.
223

 

 

Ora, dentro dessa tese que define região como dado da realidade social, cons-

truído historicamente, e que estabelece o modo de produção predominante em cada zona 

e subzona como critério objetivo de divisão regional no sentido jurídico-político (pecuá-

rio, agrícola, extrativo ou industrial), pode-se perceber a convergência da tese com a ra-

zão de ser (ou a missão básica) do IBGE definida pelo pensamento político no instante 
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de sua criação: o levantamento e a sistematização de informações para embasamento de 

políticas públicas (ou planos de governo), ou, de forma resumida, o planejamento racio-

nal do tempo futuro da “nação desenvolvida”. Com efeito, nos anos 40 o IBGE ocupou-

se com a concepção de dois projetos geopolíticos de elevada importância para o ideal da 

racionalização administrativa que resultasse no aperfeiçoamento do serviço público fe-

deral, estadual e municipal, assumindo caráter técnico-científico e especializado no de-

sempenho de funções administrativas, e comportando estrutura ágil, moderna e racional. 

Por conseguinte, nos anos 40 a instituição prestou diversos serviços ao Governo Federal 

que convergiam com o ideário do projeto regionalista, ou, mais precisamente, com a te-

se definidora do significado de região para o acordo entre o Estado e a sociedade, como 

o recenseamento da República, o plano de ocupação da plenitude do território com a in-

teriorização da população (“Marcha para Oeste” e fundação de Goiânia) e a manutenção 

ininterrupta da Revista Brasileira de Geografia, que publicava notas e pesquisas cientí-

ficas assim como divulgava características regionais da “cultura brasileira” moderna. 

A primeira ação da instituição foi pressionar o Governo Federal para a solução 

da questão de limites interestaduais que subsistia desde o período da Primeira República 

sem solução definitiva. O Instituto, através da representação da Junta Executiva Central 

do CNE, aprovou uma resolução em 1937 em que sugeria à União a execução do proje-

to de redivisão política do território, ou, simplesmente, nova divisão territorial, de natu-

reza judiciário-administrativa para aumentar o fator de coesão do território nacional, isto 

é, identificando a necessidade da circunscrição unificada do quadro territorial do Brasil, 

computando e redividindo as unidades territoriais entre municípios, estados e União, de 

acordo com a concepção municipalista do CNE que atribuiu aos municípios a função de 

célula básica da organização jurídico-política da nação e dotados de autonomia adminis-

trativa, mas, claro, nesse momento não legislativa, porque foram entendidos como a ma-

nifestação da “vida local”, donde se podia perceber as intervenções do poder central. 

 
As propostas contidas na resolução do CNE estavam bem de acordo 
com o conjunto de práticas do IBGE, que reservou aos municípios um 
papel de destaque em dois sentidos: enquanto base primária para cole-
ta e divulgação de informações estatísticas e geográficas (em que era 
imprescindível o conhecimento sistematizado dos seus limites e a ra-
cionalização dos seus topônimos) e no sentido da concepção munici-
palista corrente, que atribuía ao município o papel de célula básica da 
administração pública [...] O objetivo, contudo, não era garantir auto-
nomia política aos municípios, segundo a fórmula clássica do regime 
federalista (com o self-government do direito anglo-saxão), mas esta-
belecer medidas a fim de assegurar que os mesmos dispusessem de 
um mínimo de recursos que fossem suficientes para o equilíbrio polí-
tico-econômico de toda a União, que se sustentava, segundo o grupo 
dirigente do IBGE, a partir dessa célula política.
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 A Lei Geográfica do Estado Novo, como ficou conhecido o decreto-lei nº 311, 

foi promulgada por Vargas e Francisco Campos em 2 de março de 1938, atendendo às 

expectativas do grupo dirigente do IBGE em extinguir o problema dos limites interesta-

duais causador de litígios nas oligarquias juntamente com o problema da desproporcio-

nalidade da relação entre habitantes/km
2
 em municípios distantes dos centros urbanos, o 

que causava a “insolvência” da circunscrição dos mesmos e estagnava politica e econo-

micamente as células da administração pública.
225

 O decreto-lei sistematizou a redivisão 

política do território com uso de parâmetros considerados inovadores para a época, ba-

seados no conhecimento atualizado de procedimentos geográficos relativos à circunscri-

ção judiciário-administrativa, principalmente as “linhas geodésicas” e as “zonas de seri-

ação ordinal”, aplicados na delimitação precisa das áreas de cada municipalidade.
226

  

A divisão territorial resultou na delimitação de 20 estados, do DF, do Território 

Federal do Acre e, em 1942, por lei especial,
227

 dos Territórios Federais de Fernando de 

Noronha, Guaporé e Ponta Porã. Ademais, o cômputo total das circunscrições concluí-

das registrou, à época, 1.574 municípios, 4.842 distritos, 1.294 termos e 785 comarcas.  

O decreto-lei da divisão política foi complementado por outro decreto, que ins-

tituiu o “Dia do Município” e normatizou a celebração pública de eventos. O decreto nº 

846, de 9 de novembro de 1938, determinava a colaboração do IHGB na elaboração dos 

rituais cívicos, que compunham as comemorações oficiais do “Dia do Município”, cujo 

objetivo era exaltar a função da municipalidade na organização política do Brasil visan-

do outro estímulo à disseminação do nacionalismo no imaginário popular. Com efeito, o 

IHGB deliberou pelo dia 1º de janeiro de 1939 como a data oficial das celebrações. Es-
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sas celebrações incluíam a organização, por parte de todas as interventorias federais nos 

estados, de festejos populares para participarem do ritual cívico, o que aconteceu na da-

ta e de acordo com as regras estabelecidas pelo IHGB, integrante do IBGE, em 1939.
228

 

Daí se pode entender a real finalidade do decreto-lei promulgado por Vargas e Francis-

co Campos logo a seguir a instituição da municipalidade: o “Dia do Município”, ritual-

mente celebrado pelos setores populares nos espaços públicos das cidades e também pe-

lo grupo intelectual com seminários no auditório do IHGB central e dos estados, era ou-

tra medida da política cultural do Estado Novo que pretendia desenvolver a educação cí-

vica do “povo” com base em antigas e novas práticas pensadas pelos ideólogos atuantes 

na política, como a exaltação das narrativas folclóricas e dos costumes regionais e como 

os eventos cívicos oficiais que incluíam o culto do ufanismo “verdade e amarelo”.
229

 

Certamente, o impacto de Nordeste nessas duas primeiras medidas não ocorreu 

no sentido da intervenção na totalidade do projeto geopolítico que organizou os poderes 

locais ao estruturar a municipalidade e ao fomentar o ritual de celebração pública como 

política de legitimação. O impacto do livro nessas medidas do governo resultou apenas 

do ponto de contato, ou convergência, entre o interesse freyriano pelo estudo interdisci-

plinar da Geografia Urbana/Sociologia Regional (lembre-se que G. Freyre atuava como 

consultor técnico do IBGE responsável pela primeira especialidade) e o interesse esta-

donovista em implementar definitivamente o projeto de divisão territorial que permitiu 

o desenvolvimento acelerado de novas cidades nos anos 40. O impacto de Nordeste no 

projeto geopolítico consistiu, portanto, no fornecimento de informações e conhecimen-

tos sobre áreas e circunscrições urbanas e rurais existentes na região estudada, do mes-

mo modo com que os textos de diferentes outros especialistas poderiam contribuir, co-

mo efetivamente contribuíram, para o conhecimento de áreas e circunscrições existentes 

em outras regiões do país, agregando noções, dados e técnicas à estruturação da munici-

palidade pelo governo de Vargas, claro que nem tudo sendo efetivamente incorporado. 

 
Ao Brasil, país com cidades e portos em rápido desenvolvimento, 
convém, por vários motivos, o contato com ainda outro tipo de estu-
dos de geografia urbana: aquele em que a análise científica de cidades, 
de seu desenvolvimento e de seus problemas de área e de espaço, se 
alonga em planificação social para regiões, nações e continentes [...] A 
geografia urbana se impõe ao Conselho Nacional de Geografia como 
uma especialidade digna de sua maior atenção, quer pelo seu interesse 
rigorosamente científico, quer pelo prático, relacionada, como se acha, 
com problemas de planificação regional e nacional, de urbanismo e de 
turismo. Logo que possível, seria conveniente que o mesmo Conselho 
empreendesse a organização e a publicação – ou as estimulasse – de 
uma série de monografias sobre cidades brasileiras.
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A contribuição ao nível teórico e prático de G. Freyre estava tão de acordo com 

o nacionalismo em que se inspirava que é possível identificar aproximações com o pon-

to de vista do presidente do IBGE acerca do sentido e da função dessa instituição públi-

ca para a sociedade brasileira. O ponto de vista em comum refere-se à visão do progres-

so aplicada ao caso/realidade do Brasil contemporâneo, em que se pode identificar o ho-

rizonte de expectativa comum entre a elite intelectual ligada ao regime de Vargas acerca 

do planejamento temporal de que resultaria o desenvolvimento das duas realidades com-

plementares da nação: cidade e campo. Com certeza havia distanciamentos e atritos en-

tre o componente ecológico do projeto regionalista e o processo de construção das cida-

des modernas do modo como foi conduzido durante o Estado Novo – o ponto que revela 

toda a modernidade do pensamento de G. Freyre –, com os problemas do meio ambiente 

que não foram equacionados nesse momento, no entanto é possível identificar aproxi-

mações e acordos na questão do desenvolvimento nacional entre as partes relacionadas 

com o projeto de modernidade e com o sentido dos novos nexos entre região e nação na 

década de 40, cuja mudança foi realizada pelo IBGE a partir da interpretação de G. Fre-

yre e de outros especialistas interessados em participar da construção da ordem social. 

 
Para o lado do nascente, o futuro... O futuro, para o qual olhamos vi-

rilmente e confiantemente. O deslumbramento de um horizonte ilimi-

tado, em cujos planos se sucedem, em perspectiva harmoniosa – e ex-

primindo não mais inatingíveis conquistas ou enganadoras miragens, 

mas possibilidades próximas, que serão amanhã vitórias definitivas da 

civilização brasileira –, as realizações sem conta em que, sem desfale-

cimentos, se desdobrarão daqui por diante as atividades da nossa in-

comparável instituição [...] Muito espera o Brasil do nosso esforço de-

dicado, do nosso patriotismo vigilante, da nossa capacidade de inicia-

tiva e realização.
231

 

 

O discurso de José Carlos, incluindo a estrutura retórica, contribuiu para a con-

formação do horizonte de expectativa da modernidade porque estabelece a consciência 

do tempo histórico como eixo de argumentação. O progresso da civilização, na condição 

de conceito otimizador da técnica, foi utilizado positivamente ao se reportar à expectati-

va comum entre os cidadãos quanto ao planejamento do futuro da nação. E nesse plane-

jamento temporal inseria-se a função do IBGE a partir dos anos 40: embasar/orientar os 

planos de governo destinados ao campo e a cidade com o subsídio de dados sistêmicos. 

Além da divisão territorial, houve outra série de ações concretas que indicam o 

compromisso da instituição com o desempenho da função que lhe competia, dentre elas 

estavam a realização do recenseamento, a produção e atualização dos mapas geográficos 
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dos municípios e dos estados, a uniformização do modelo de cartografia aplicada, a atu-

alização da Carta Geográfica do Brasil ao Milionésimo, e a publicação da Coletânea de 

Efemérides Brasileiras, do Dicionário Geográfico Brasileiro, do Atlas Geográfico e dos 

periódicos científicos já citados (RBG e RBE), da construção do Museu Paisagístico do 

Brasil, onde se expunha aspectos das paisagens e das culturas regionais, e outras ações. 

Novamente o impacto de Nordeste nesse conjunto de ações empreendidas pelo 

IBGE nos anos 40 consistiu em orientá-las e estimulá-las, ao introduzir o conhecimento 

científico sobre o conceito de “paisagem regional” na linha de atuação com as pesquisas 

sociais e geográficas aplicadas na interpretação da realidade brasileira, e atribuindo cri-

térios objetivos para reconhecimento de zonas e subzonas territoriais que, em 1940, pas-

saram a compor oficialmente as frentes de intervenção do IBGE na modernização da e-

ducação escolar e universitária com a publicação de diversos estudos. Com Nordeste G. 

Freyre influiu, pois, na necessária ratificação política do novo conceito de região, com a 

demonstração de suas funções consentâneas/vinculantes com a unidade do território na-

cional. Assim, Nordeste contribuiu para os primeiros movimentos de reforma do ensino 

escolar de História e Geografia durante o regime de Vargas. Cinco livros do sociólogo 

figuraram em diferentes edições da seção da “Revista Brasileira de Geografia” dedicada 

a divulgar “publicações de interesse geográfico editadas no Brasil”, a saber, Nordeste, 

Um engenheiro francês no Brasil, Atualidade de Euclides da Cunha, O mundo que o 

português criou e Uma cultura ameaçada: a luso-brasileira, entre 1940 e 1941.
232

 

Mais ainda, o acordo do projeto regionalista de G. Freyre com o projeto centra-

lista de Vargas, a partir do novo conceito contido em Nordeste, causou impacto de gran-

de envergadura na ideologia nacionalista que ensejou a criação do IBGE em 1938 e ori-

entou as práticas técnico-científicas da instituição nos anos 40. Pode-se aferir a dimen-

são do efeito do acordo político em busca do nacionalismo sobre a tripla prática “educa-

ção, cultura e planejamento” do IBGE mediante a análise de especificamente um docu-

mento empírico: a seção “Tipos e aspectos do Brasil” inaugurada em 1940 na RBG. 

“Tipos e aspectos do Brasil” teve início em 1940 na RBG e durou todo o regi-

me do Estado Novo. A seção da revista difundia informações sobre as diferentes regiões 

do Brasil focalizando dois únicos objetos: os tipos étnico-culturais da população e os as-

pectos geográficos da paisagem, ambos situados na dimensão concreta do espaço: as re-

giões. Sendo assim, a organização e representação da “cultura brasileira” adquiriu força 

máxima com “Tipos e aspectos do Brasil”, pois a publicação trazia textos bastante ricos 

em informações da geografia física assim como humana e eram acompanhados por ima-
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gens – espécie de simulacro – que representavam os componentes étnicos e naturais das 

paisagens brasileiras. Com “Tipos e aspectos do Brasil”, o Estado Novo conseguiu legi-

timar e fortalecer o pensamento que ensejou a criação do IBGE com a ação coletiva da 

elite situada na conjuntura política animada pelo nacionalismo. O esforço dispensado na 

publicação parece a plena realização do acordo de ordem cultural resultante do processo 

de negociação entre o centralismo e o regionalismo: a representação da “cultura brasilei-

ra” foi discutida e acordada com a elite dirigente do poder central, mas cujo único obje-

to era as expressões culturais e naturais das paisagens rurais, ou melhor, do modo de ser 

tradicional do “povo brasileiro” sob a situação de classe trabalhadora das zonas rurais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
        

Fig. 7 – Visão do Campo Cerrado (Mato Grosso) 
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Fonte: “Tipos e aspectos do Brasil”, RBG, ano 2, nº 3, 1940, p. 477. CDDI/IBGE. 

Fig. 6 – Homens montados em bois de sela (Goiás) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: “Tipos e aspectos do Brasil”, RBG, ano 2, nº 3, 1940, p. 479. CDDI/IBGE. 
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Fig. 8 – Homens e carros de boi transportando madeira (Minas Gerais) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fonte: “Tipos e aspectos do Brasil”, RBG, ano 3, nº 3, 1941, p. 668. CDDI/IBGE. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 – “O homem do Nordeste” 

 

 

Fonte: “Tipos e aspectos do Brasil”, RBG, ano 3, nº 2, 

1941, p. 433. CDDI/IBGE. 

Fig. 10 – “O gaúcho” 

 

Fonte: “Tipos e aspectos do Brasil”, 

RBG, ano 2, nº 2, 1940, p. 260. CDDI 

IBGE. 
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Fig. 11 – Homens e burros de carga trans-

portando café (Rio de Janeiro) 

Fonte: “Tipos e aspectos do Brasil”, RBG, ano 2, nº 

2, 1940, p. 648. CDDI/IBGE. 

Fig. 12 – O seringueiro (Amazonas)

Fonte: “Tipos e aspectos do Brasil”, 

RBG, ano 4, nº 2, 1942, p. 384. 

Fig. 14 – Coqueirais das praias do Nordeste 

 

Fonte: “Tipos e aspectos do Brasil”, RBG, ano 3, nº 1, 

1941, p. 152. CDDI/IBGE. 

Fig. 13 – Vaqueiro de Marajó 

(Pará) 

 

Fonte: “Tipos e aspectos do Brasil”, 

RBG, ano 2, nº 1, 1940, p. 89. CDDI 

IBGE. 
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Fig. 15 – Visão da Floresta de Araucárias ou Pinheiros (Paraná) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fonte: “Tipos e aspectos do Brasil”, RBG, ano 4, nº 1, 1942, p. 164. CDDI/IBGE. 

 
Fig. 16 – Visão da Mata Atlântica (São Paulo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: “Tipos e aspectos do Brasil”, RBG, ano 2, nº 4, 1940, p.650. CDDI/IBGE. 

Fig. 17 – Visão da Caatinga (Paraíba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: “Tipos e aspectos do Brasil”, RBG, ano 2, nº 1, 1940, p. 92. CDDI/IBGE. 
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                                   Fig. 18 – “Negras baianas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

       Fonte: “Tipos e aspectos do Brasil”, RBG, ano 3, nº 4, 1941, p. 884. CDDI/IBGE. 

 

                                                 Fig. 19 – “Jangadeiros” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: “Tipos e aspectos do Brasil”, RBG, ano 3, nº 1, 1941, p. 352. CDDI/IBGE. 
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Em setembro de 1940, o IBGE iniciou a operação do Recenseamento Geral da 

República, cujo objetivo era fornecer conhecimentos, pelos critérios quantitativos e qua-

litativos e com riqueza de detalhes, acerca dos aspectos demográficos, econômicos, vi-

tais e organizacionais da sociedade brasileira. Uma numerosa equipe de especialistas do 

campo geográfico-estatístico efetuou a coleta dos dados populacionais que foram acom-

panhados por análise técnica especializada. Trata-se da operação censitária que foi una-

nimemente reconhecida como uma das mais bem sucedidas na história do Brasil. 

Do ponto de vista estatístico, o resultado do censo demográfico de 1940 reve-

lou que a população de fato do Brasil aumentou de 30.635.605 habitantes em 1920, com 

densidade demográfica geral de 3,6 hab./km
2
, para 41.236.315 habitantes em 1940, com 

densidade demográfica geral de 4,84 hab./km
2
.
 
O crescimento populacional já refletia o 

primeiro estágio do desenvolvimento do capitalismo industrial nas principais cidades do 

país, o que incentivava a ocorrência do êxodo rural, ao passo que a massa de trabalhado-

res das zonas rurais começava a migrar de suas regiões de origem para buscar acomoda-

ção nos grandes e crescentes centros urbanos do Brasil, lutando por melhores condições 

de vida e trabalho. Portanto, o crescimento populacional refletiu, objetivamente, a acele-

ração do processo formativo da pobreza, proletariado e classe média urbana do país.
233

 

 

Fig. 20 – Distribuição da densidade demográfica do Brasil por UF na década de 1930 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       
      Fonte: “Geografia Humana do Brasil”, RBG, ano 1, nº 2, 1939, p. 20. CDDI/IBGE. 
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Só é possível pensar o impacto de Nordeste na operação censitária de 1940 em 

termos de uma convergência com o ideário ibgeano desse contexto, e não, como de fato 

foi o caso da seção “Tipos e aspectos do Brasil”, em termos do acordo político negocia-

do pelo grupo dirigente do IBGE com G. Freyre, com a improvável influência direta do 

conceito de paisagem e região na estrutura operacional criada pelo Instituto para o fluxo 

contínuo da operação censitária de 1940. Nesse sentido, observa-se outro ponto de con-

tato entre G. Freyre e o Estado Novo: a implementação do censo com a promulgação do 

decreto-lei nº 237, de 2 de fevereiro de 1938, que regulou a operação do serviço a partir 

da sistematização das áreas de competência respectivas de cada recenseador assim como 

de cada item referente à sociedade suscetível de levantamento estatístico. A convergên-

cia entre Nordeste e o Estado Novo nesse caso refere-se ao interesse crescente nas zonas 

constitutivas do território nacional, isto é, na extensão da campanha do recenseamento a 

toda e qualquer zona do território, rural ou urbana, decorrente do empreendimento e for-

talecimento do serviço animado pela força da ideologia nacionalista que de fato interes-

sava a ambos, Freyre e Vargas, de forma recíproca durante os anos 40. 

O ambiente em torno da campanha do recenseamento estava dominado pelo in-

teresse comum na perspectiva da integração ou coesão nacional, mas o interesse do Es-

tado em conhecer objetivamente as características da sociedade civil que governava en-

frentava o problema da desconfiança de grande parcela dos cidadãos em relação às “re-

ais intenções” do poder autoritário que pretendia comparecer nos domicílios para, aten-

dendo aos dispositivos da lei de 1938, realizar a operação censitária de modo indistinto 

a todos os cidadãos e em todas as regiões do país. O problema da desconfiança dos ci-

dadãos quanto à coleta de dados sobre os aspectos da vida pública e privada não causou, 

entretanto, grande empecilho à realização bem sucedida do recenseamento de 1940, pois 

houve empenho do governo no sentido de prestar esclarecimentos à sociedade sobre as 

finalidades do serviço, feita através da imprensa circulante e da radiodifusão e, da mes-

ma forma, informando sobre as regras estabelecidas para o funcionamento do serviço. 

 

A lei manda que o recenseamento geral de 1940 seja realizado no dia 

1º de setembro, investigando-se e anotando-se, de acordo com o plano 

uniforme preestabelecido, os aspectos demográfico, econômico e so-

cial da vida brasileira. Nada de segredos, nem de reservas. Também as 

autoridades incumbidas do censo, num serviço de tamanho alcance, 

não farão uso dos apontamentos colhidos senão em virtude das pró-

prias finalidades que se têm em vista. Todas as informações prestadas, 

quer diretamente nos instrumentos de coleta, quer após o preenchi-

mento dos mesmos, destinam-se, estrita e exclusivamente, à elabora-

ção da grande e verdadeira estatística nacional [...] Para que o povo 

brasileiro, das mais cultas e civilizadas cidades ao mais remoto e igno-
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rado arraial sertanejo, tenha uma compreensão segura dos intuitos do 

recenseamento, deixamos acima reproduzidos, em linhas gerais, os 

termos da lei [...] Uma só pessoa, recusando-se a informar a verdade, 

ou informando para sofismá-la ou ocultá-la, terá feito um mal à coleti-

vidade, mal cuja extensão é incalculável. Daí ser indispensável a mo-

bilização dos espíritos superiores em torno dessa campanha nitida-

mente nacional. Há ocasiões em que todas as verdades precisam ser 

ditas. No caso em apreço, sonegando-as ou mistificando-as, comete-se 

delito contra a pátria.
234

 

 

O recenseamento geral foi realizado com sucesso nas fases do levantamento de 

informações e logo em seguida as estatísticas de diferentes escopos puderam ser produ-

zidas, publicadas em volumes de livros e divulgadas amplamente. Cabe recuperar, nesse 

particular, a defesa de G. Freyre da campanha censitária do Estado Novo da forma como 

foi configurada autoritariamente e no momento preciso em que era realizada: “O ano de 

1940 não será só para o Brasil o ano da grande campanha de recenseamento, em que o 

país inteiro está empenhado, animado, como se acha, do desejo de se conhecer melhor. 

Será também um ano de importantes congressos de geografia e de estatística”.
235

 

Encontra-se esse tipo de apoio político partindo de G. Freyre aos planos de go-

verno do Estado Novo de forma frequente na documentação, especialmente nos artigos 

da imprensa do gênero crônica e nos compêndios de metodologia/epistemologia das Ci-

ências Sociais, como Problemas brasileiros de antropologia, de 1943, e Sociologia: in-

trodução ao estudo de seus princípios, de 1945. A razão desse conjunto de apoios às de-

cisões e planos do regime de Vargas pode ser deduzida pela observação da condição so-

cial de G. Freyre durante o regime, posto que o sociólogo ocupou três cargos dentro do 

aparelho estatal (que estava sendo valorizado e modernizado pelo regime) com a função 

de diretor regional do SPHAN, de consultor técnico do IBGE e de representante do Mi-

nistério da Educação e Saúde Pública em missões diplomáticas com Portugal e com os 

países latino-americanos, além de funções assumidas no setor privado referente ao cam-

po editorial e ao jornalismo. E todas as ocupações no setor público indicam o interesse e 

compromisso de G. Freyre em colaborar com a modernização das instituições do Estado 

Novo, resultando daí os momentos de estabilidade do pacto político bem como os apoi-

os explícitos às diversas decisões políticas do governo, deixando marcas profundas, co-

mo reação, nos textos constitutivos do projeto regionalista escritos entre 1933 e 1945. 

Não obstante, o caso do apoio ao censo de 1940 pode ser estendido a outras po-

líticas do IBGE da mesma conjuntura. G. Freyre apoiava todas as decisões de Vargas re-

ferentes aos temas geopolíticos da agenda do Governo Federal, tais como a mudança so-
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cial (integração da sociedade da região central com a sociedade da região Norte e Sul do 

país mediante o desenvolvimento da infraestrutura de transportes, visando à escoação da 

produção de gêneros agrícolas), mudança política (transferência da capital do estado de 

Goiás para Goiânia, cidade batizada pelo interventor federal do estado, Pedro Ludovico 

Teixeira, juntamente com Vargas em 1942) e mudança geográfica (deslocamento de po-

pulações litorâneas para ocupação efetiva do território nacional e planejamento da mu-

dança da Capital Federal do Rio de Janeiro para o Planalto Central localizado em Goiás, 

que não foi implementado nesse momento, mas apenas em 1960) operadas pelo empre-

endimento contínuo do programa federal da Marcha para Oeste.   

Deve-se pensar o apoio de G. Freyre ao empreendimento expansionista do Go-

verno Federal pela perspectiva da convergência entre ideários e interesses correlaciona-

dos ao desenvolvimento nacional durante o regime. Regionalismo e centralismo conver-

giram na interpretação e previsão dos novos problemas sociais causados pelo desenvol-

vimento urbano-industrial em profunda expansão ao longo do país. Por isso, a ideia so-

ciológica de G. Freyre de busca pelo equilíbrio na divisão regional do trabalho fez sen-

tido para o regime de Vargas. A defesa recíproca da interiorização da população é prova 

clara do ponto de contato ocorrido entre o projeto regionalista e o projeto centralista em 

relação à modernização autoritária, posto que a União encarregou-se de empreender me-

didas corretivas do problema da crescente superpopulação das cidades (modernidade) e 

da tendência ao isolamento radical do campo (tradição), como o empreendimento fede-

ral da Marcha para Oeste realizado pelo IBGE entre 1938 e 1945 pode comprovar.
236

 

O que não significa, contudo, que todas as tentativas de solução, decorrentes da 

previsão, da situação caótica do Brasil tenham sido negociadas e acordadas (ou inspira-

das) no ideário do projeto regionalista dos anos 30 e 40, o que também não significa que 

tudo o que se refere à campanha da Marcha para Oeste tenha sido pensada por G. Freyre 

e executada pela União. Ao contrário, o acordo em relação à reforma da divisão regional 

do trabalho significa propriamente isso: a efetiva programação/planejamento da contem-

porização das disparidades regionais do Brasil. Nesse sentido, a busca por equilíbrio ci-

vilizatório entre as regiões manifestada pela ocupação do território sinaliza para a inter-

pretação de Vargas da doutrina do pacto interregional postulada em Casa-grande & sen-

zala. Trata-se de um complexo empreendimento político concebido pela doutrina teóri-
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ca e buscado com a força centrípeta da União durante o regime varguista, ainda que seus 

efeitos tenham sido modestos no curto prazo de vigência do regime, com o baixo índice 

de deslocamento migratório das populações habitantes dos centros urbanos para as regi-

ões sob nova ocupação e colonização agrícola. Mas, a despeito do resultado modesto do 

programa de expansão das fronteiras do Brasil Central e Amazonas, o projeto de divisão 

regional do país por efeito da legislação indica experiência inteiramente diferente. 

A mudança da divisão regional está inserida no contexto mais amplo referente 

à construção nacional com base na prática da gestão político-territorial relacionada a te-

mas estratégicos do governo. O projeto geopolítico acompanhava a tendência da organi-

zação racional e burocrática do território brasileiro, com ações em torno das novas divi-

sões políticas, como a territorial de 1938 que regulamentou a municipalidade, e o plano 

rodoviário para a construção de meios de circulação terrestre, de 1944. Nesse contexto, 

o conceito de região passou por complexo processo de ressignificação pelo pensamento 

geopolítico cuja atividade regular estava condicionada, à época, pelo vínculo com a ide-

ologia e práticas do IBGE, passando-se a compreendê-lo nos anos 30 como categoria do 

espaço físico e social ou conjunto de subespaços constitutivos do território nacional. 

O grupo dirigente da instituição estava interessado em contribuir com o regime 

varguista mediante a apresentação de outro projeto geopolítico: a nova divisão regional. 

Para contribuir com a organização política do território racionalizadora da gestão do Es-

tado moderno, e com a concepção do planejamento do desenvolvimento regional, o gru-

po dirigente incentivou a criação de uma comissão técnica dedicada a repensar o sentido 

fundamental do fenômeno da regionalidade para a civilização brasileira (designado pelo 

líder da equipe de “regionalismo brasileiro”), cujo desafio de início era equacionar pro-

blemas relativos à insuficiência de estudos que explicassem o fenômeno da regionalida-

de, definissem critérios objetivos para circunscrever as regiões do Brasil e, desse modo, 

extinguissem a desordem ou “caos” de vários e divergentes projetos de divisão regional 

concebidos no passado recente mas sem possibilidade atual de implementação.
237
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Esse “caos”, como ficou conhecido o problema da divergência entre os projetos 

de circunscrição herdados do período republicano, era causado pela existência de distin-

tos projetos de divisão regional que há muito tempo tramitavam no interior da adminis-

tração pública sem resolução do ponto de vista prático, posto que compreendiam a redi-

visão política do território em macrorregiões de modo inteiramente diferente, isto é, ca-

da entidade ou autor isolado concebendo a circunscrição das regiões de modo diferente 

das outras entidades e autores, provocando a continuidade do problema da desordem, de 

natureza técnico-conceitual e de ingerência política, na divisão regional do país. 

 

         Fig. 21 – Distintos projetos de divisão regional segundo os respectivos autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: “Artigos”, Revista Brasileira de Geografia, ano 3, nº 2, 1941, p. 344. CDDI/IBGE. 

 

O fato é que, até 1940, Norte e Sul compunham basicamente as duas únicas re-

giões brasileiras. Também havia a área denominada Brasil Central existente do ponto de 
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vista judiciário, mas na prática do governo essa região era desconsiderada. No entanto, a 

resolução nº 72, de 14 de julho de 1941, aprovou a intervenção técnica do IBGE permi-

tindo que se modificasse a estrutura burocrática ao redividir o território nacional em cin-

co “regiões naturais”, que foram: Norte, Nordeste, Leste, Sul e Centro-Oeste. 

A resolução aprovada pela Assembleia-Geral do CNG, relativa à divisão regio-

nal, deliberada ainda em 1941, estava embasada em dois pilares científicos: no relatório 

acerca das inconsistências e necessidades da Geografia Regional por Lima Figueiredo e, 

após a divulgação do relatório, no estudo da comissão técnica designada para desenvol-

ver o projeto definitivo da divisão regional. Somente após a realização das duas análises 

é que a Assembleia-Geral do CNG deliberou pela aprovação do projeto de divisão, aten-

dendo a um conjunto restrito de normas técnicas para fixação do quadro de divisão com 

base no modelo de circunscrição intermediário (ou misto) entre grandes regiões naturais 

e grandes regiões humanas que incluíam determinados conjuntos de unidades federadas. 

 A conclusão do relatório de Lima Figueiredo foi importante para as iniciativas 

do IBGE de retomar a discussão sobre o projeto de divisão regional e designar a comis-

são técnica, cujo líder era o geógrafo e engenheiro Fábio de Macedo Soares Guimarães, 

principal pesquisador responsável pelo empreendimento, com o objetivo de sistematizar 

o quadro territorial e projetar a divisão política. Não obstante, pode-se começar a aferir 

o impacto de Nordeste no projeto e na lei de divisão regional com base nesse relatório, e 

depois com base na significação política do novo quadro de divisão. Assim recomenda-

va Lima Figueiredo às comissões do IBGE sobre a matéria em questão em 1941: 

 
Pelo que se expôs, a situação atual da Geografia Regional é a de uma 

“colcha de retalhos”. Há livros esplêndidos que estudam os Estados e 

que foram escritos, principalmente, para uso nas escolas, quando cada 

parte da Federação merecia mais cuidados dos seus dirigentes do que 

o todo: o Brasil. Existem estudos ultramagnifícos atendendo a este ou 

àquele critério, variável consoante a especialização do autor. Todavia, 

não há ainda um trabalho metódico que resolva plenamente o assunto, 

levando em linha de conta não só os fatores a que acima nos referimos 

– geologia, flora, fauna, fisiografia, clima – e também a história, a tra-

dição e o trabalho do homem [...] Vamos, entretanto, citar alguns li-

vros dignos de leitura atenta: [...] Nordeste, de Gilberto Freyre.
238

 

 

O livro foi indicado como “leitura atenta” porque trazia embutido a interpreta-

ção do conceito de região pelo método da interdependência de relações: como já se ob-

servou, o estudo interdisciplinar do meio físico interage com a interpretação sincrônica 

do processo civilizatório no tempo e no espaço, constituindo fatos sociais, econômicos e 

ecumênicos no curso da história regional. Em Nordeste, G. Freyre deixou subentendido 
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seu diagnóstico sintético acerca dos critérios aplicáveis ao projeto de divisão regional do 

Brasil: o governo deveria estabelecer os meios de produção predominante em cada sub-

espaço do territorial nacional (agricultura, pecuária, extrativismo ou indústria) como cri-

tério objetivo da nova divisão política de acordo com as “regiões humanas ou sociais”. 

Mais ainda, o diagnóstico contido em Nordeste defendia a contemporização das dispari-

dades regionais do país mediante o pacto econômico como fundamento da nova divisão 

política. Esse diagnóstico convergia, pois, com o entendimento do Conselho Técnico de 

Economia e Finanças (CTEF, órgão do Ministério da Fazenda) acerca do critério aplicá-

vel ao projeto, circunscrevendo as regiões humanas com base nas grandes áreas geoeco-

nômicas no interior da proposta oficial dirigida à Presidência da República em 1939.
239

 

A decisão sobre qual critério adotar na implementação do projeto de divisão, se 

o conceito de região humana ou o conceito de região natural, cabia apenas à Assemblei-

a-Geral do CNG, que confiou ao geógrafo Fábio de Macedo Soares Guimarães e equipe 

a missão de estudar a questão técnica com base na crítica às melhores propostas desen-

volvidas pelos diferentes autores e entidades do passado e, por fim, na apresentação da 

versão final do projeto de divisão regional para apreciação pela mesa diretora da referi-

da Assembleia, que aprovou a versão do projeto no mesmo ano de submissão, em 1941.  

O geógrafo valeu-se de trabalhos atualizados do campo científico, geográfico e 

historiográfico, sobre as diferentes abordagens do conceito de região. A obra de Camille 

Vallaux, Lucien Febvre, Vidal de la Blanche e Lucien Gallois foi constantemente utili-

zada para construir uma consistente linha de argumentação científica totalmente dedica-

da à perspectiva da Geografia Física ou Fisiográfica originária da matriz francesa e, para 

o estudo do caso concreto do Brasil, a referência teórica fundamental foi a obra de Del-

gado de Carvalho, intelectual da Primeira República considerado o responsável pela in-

trodução dos métodos modernos de análise geográfica aplicados à realidade brasileira. 

O denso e detalhado diagnóstico/parecer produzido por Fábio de Macedo Soa-

res Guimarães foi publicado na RBG em 1941 e serviu como principal referência para a 

decisão de implementar o projeto de divisão regional pelo modelo intermediário entre a 

proposta do CTEF de zonas geoeconômicas e a proposta embasada no pensamento geo-

político de Delgado de Carvalho. A conclusão do líder da equipe era contrária à propos-

ta do Ministério da Fazenda de efetuar a divisão regional com base no conceito de “re-

gião humana” formada pelas zonas geoeconômicas do país, mas a Assembleia-Geral do 

CNG deliberou por aprovar o único projeto de circunscrição mista, que, ainda em 1941, 

foi apresentado a Vargas pelo presidente do IBGE, José Carlos de Macedo Soares. 
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O diagnóstico geofísico de Fábio Guimarães compreendia o conceito de região 

pelos fatos da realidade geográfica (vegetação, relevo, geologia, clima, hidrografia etc.) 

observáveis no meio físico, mas sem inseri-los no paradigma do determinismo geográfi-

co. As regiões naturais constituem as unidades do território formadas através da ativida-

de estável da natureza, em que verifica as ações do meio físico sobre o desenvolvimento 

das características fisionômicas de conjuntos distintos de áreas da natureza. O diagnós-

tico do líder defendia a visão de conjunto, isto é, que a nova divisão regional abrangesse 

a totalidade do território brasileiro. A possibilidade real de implementação do diagnósti-

co nos anos 40 resultava do objetivo de se reduzir a quantidade de regiões em cinco para 

que se estabilizasse a nova divisão, pois houve consenso técnico de que a redução na de-

limitação por “Grandes Regiões” solucionaria o problema da desordem nas unidades. 

 

Tabela 1 – Divisão geográfica do Brasil estabelecida por Delgado de Carvalho em 1912 

 

Regiões Unidades da Federação (UF) 

1 – Brasil Setentrional Pará, Amazonas e Território Federal do Acre 

2 – Brasil Norte-Oriental Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Pernambuco e Alagoas 

3 – Brasil Oriental Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Distrito 

Federal e Minas Gerais 

4 – Brasil Meridional São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul 

5 – Brasil Central Goiás e Mato Grosso 

Fonte: “Comentários”, RBG, Rio de Janeiro: ano 4, nº 1, 1942, p. 150. CDDI/IBGE. 

 

O argumento geofísico favorável ao uso do conceito de “região natural” consi-

derava a vantagem das características do objeto sobre o qual o conceito se fundamenta-

va: a homogeneidade dos fatos geográficos e a estabilidade da atividade da natureza. 

 
Ao geógrafo, somente cabe fornecer ao administrador uma base para a 

divisão prática, única para fins administrativos, sobretudo estatísticos. 

Se ao administrador mais importar uma divisão que corresponda à si-

tuação econômica momentânea do país, então é natural que escolha 

uma divisão em zonas econômicas, embora tenha de alterá-la alguns 

decênios mais tarde. Se, porém, preferir uma divisão estável, perma-

nente, quer permita bem estudar a evolução do país, pela referência de 

todos os dados e quadros regionais fixos, indicados pela natureza, de-

verá nesse caso basear-se numa divisão em “regiões naturais”. O de-

poimento da Geografia é favorável a esta última situação.
240
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A resolução nº 72 fixou a nova divisão regional de forma mista. Essa resolução 

decidiu que a regionalização do território brasileiro fosse efetuada de acordo com o pen-

samento geopolítico de Delgado de Carvalho, o que significou o uso parcial do diagnós-

tico geofísico produzido por Fábio Guimarães. Entretanto, a nova divisão também aten-

deu às demandas econômicas relativas à técnica de produção mais característica de cada 

“região humana”, o que evidencia o quadro misto fixado pela resolução do CNG.
241

 

 

                     Fig. 22 – Quadro da divisão regional do Brasil fixado em 1941 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: “Comentários”, RBG, Rio de Janeiro: ano 4, nº 1, 1942, p. 150. CDDI/IBGE. 

  

A lei de mudança da divisão regional foi cumprida sob o ponto de vista prático, 

interessando à administração pública a conveniência de se generalizar uniformemente às 

cinco novas regiões os procedimentos de rotina como o levantamento estatístico, o ensi-

no de Geografia e História em cursos de nível médio e superior e a conveniência prática 

de não se desmembrar qualquer unidade federada já constituída pelo processo de divisão 

territorial de 1938, e, ao contrário, agrupando-as em torno das “Grandes Regiões”. A in-
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divisibilidade das unidades componentes das regiões era norma geral estabelecida para a 

divisão de 1941, bem como a circunscrição com base nos fatos geográficos. Ao final do 

processo, organizou-se 5 regiões, 31 regiões fisiográficas, 66 sub-regiões e aproximada-

mente 160 zonas que adentraram e sistematizaram o território dos estados da federação. 

Com efeito, a mudança da divisão regional foi operada no sentido de se modernizar ju-

ridica e politicamente, mediante a concepção moderna de soberania estatal sobre a tota-

lidade da base física do poder, a administração federal do território nacional. 

 

Nesse sentido não parece que Vargas estivesse disposto a acirrar os 

conflitos regionais, ainda latentes, ainda mais considerando os disposi-

tivos constitucionais da Carta de 1937, com os quais os estados perde-

ram, de uma só vez, a autonomia política. Assim, procurando evitar 

confronto mais direto com as oligarquias estaduais, Vargas preservou 

a malha de limites interestaduais já constituídos [pelo uso do uti-possi-

detis], porém “torpedeava” os resquícios das autonomias estaduais de 

maneira indireta: a criação das Grandes Regiões representou uma 

forma de intervenção técnico-administrativa sobre os estados, ao 

mesmo tempo em que incentivava o municipalismo, contribuindo para 

erodir o “muro” federalista “por cima e por baixo”.
242

 

 

Ora, certamente o impacto de Nordeste na mudança da divisão regional não o-

correu no sentido de o livro constituir o conceito de “região humana ou social” em crité-

rio unívoco aplicado na versão final do projeto de divisão, que, como já se verificou, foi 

desenvolvido por Fábio de Macedo Soares Guimarães em 1941. Ainda que não se tenha 

evidências concretas, acredita-se que, muito provavelmente, G. Freyre tenha discordado 

de determinados aspectos inerentes ao projeto aprovado pelo CNG, como o agrupamen-

to do estado da Bahia à região Leste e não à região Nordeste do Brasil. Mas não há co-

mo saber se de fato houve alguma crítica à resolução nº 72 emitida pelo sociólogo. Mes-

mo que tenha havido, esse fato não impediu o forte impacto do ideário do projeto regio-

nalista na significação política atribuída como força à mudança da divisão regional. 

O impacto de Nordeste na mudança da divisão regional produziu atribuição de 

sentido ao advento da mudança que integrava o processo de construção nacional, medi-

ante o diagnóstico que interpretou as características fisionômicas da paisagem natural e 

social da “região-problema”: “O estudo da patologia individual levou-os [os médicos do 

século 19] ao estudo da patologia social. Os doentes levaram-nos às doenças sociais. À 

grande doença, raiz de quase todas as outras doenças, que era o sistema econômico den-

tro do qual os homens viviam – a maioria, negros e pardos, escravos da minoria [branca 

e] pálida; e todos sendo escravos da cana. Escravos do açúcar”.
243

 Mais ainda, a região- 

                                                             
242

 PENHA, Eli Alves. Op. cit., p. 108. 
243

 FREYRE, Gilberto. Op. cit., p. 157 (NOR). 



185 
 

matriz do Brasil é, de fato, socialmente complexa e com vícios culturais porque “a sele-

ção regional de valores humanos, de valores de cultura, se fez dentro de condições eco-

nômicas e sociais que deformaram, ou pelo menos afetaram, esses mesmos valores”.
244

 

O sentido atribuído pelo diagnóstico foi a função transformadora dos nexos en-

tre região e nação desempenhada pela mudança nos anos 1940: a divisão regional signi-

ficava para o Brasil moderno a efetivação da iniciativa pública em busca do equilíbrio e 

equidade como novos indicadores do desenvolvimento regional. Com o diagnóstico de 

Nordeste, a mudança também significava, do ponto de vista político, o reconhecimento 

formal do fenômeno da regionalidade, estudando e delimitando as regiões e redefinindo 

seu sentido com a nação, o que viabilizou, a partir do Estado Novo em diante, o plane-

jamento da contemporização das disparidades regionais mediante a criação, pelo “alto”, 

de aparelhos estatais reguladores das negociações de interesses entre classes dominantes 

na cidade e no campo, que estavam sendo empreendidas, inclusive com o peso da con-

tribuição intelectual de G. Freyre, desde os anos 30, resultando no pacto de poder agrá-

rio-industrial da CLT. A nova divisão regional era, desse modo, um componente da mo-

dernização autoritária que viabilizou a aproximação entre Estado e planejamento econô-

mico. Basta notar que a nova divisão reconheceu a existência de zonas: a) nuclear (Cen-

tro-Sul); b) da questão regional (Nordeste); c) de fronteiras (Centro-Oeste e Amazônia). 

 
Perfeitamente caracterizadas, apresentando os mesmos aspectos eco-
nômicos, com a sua agricultura, pecuária e indústrias no mesmo grau 
de desenvolvimento, com idênticos recursos, sentindo as mesmas defi-
ciências de transporte e comunicações, os mesmos problemas de edu-
cação, de saúde, de administração, dependendo de idênticas soluções, 
as regiões geoeconômicas preencheram, com magníficos resultados, 
as suas finalidades. Além das Conferências preparatórias de Economia 
e Administração, foram realizadas nos estados as Conferências Regio-
nais de Legislação Tributária, sempre com o objetivo de estudar as 
questões regionais separadamente, dando aos administradores estadu-
ais uma visão de conjunto sobre os problemas de âmbito nacional [...] 
Reconhecendo o alto mérito da proposta apresentada com a autoridade 
e responsabilidade do IBGE, somos do parecer de que o CTEF deve 
aprovar essa nova divisão sugerindo sua adoção em todos os órgãos da 
administração pública.

245
 

 

Com o impacto de Nordeste, a mudança da divisão regional, embora não tenha 

sido operada com base no conceito de G. Freyre, produziu o efeito retroativo útil para as 

bases do Estado Novo, porque incluiu na agenda do Governo Federal a questão das dis-

paridades regionais, fomentando soluções de acordo com a doutrina do pacto interregio-

nal pensada por G. Freyre: mediante a contemporização ou o reajustamento pelo Estado. 
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3.3. Rede de sociabilidade entre Gilberto Freyre e a elite intelectual do Estado Novo 

 

A relação ambígua de G. Freyre com o regime político foi construída não ape-

nas mediante a valorização de seu pensamento emergente nos círculos do poder. A rela-

ção, tanto no sentido de contato quanto no sentido de atrito, era construída também com 

base na comunicação a mais direta possível com grupos que estavam, direta ou indireta-

mente, ligados ao processo político durante o regime e, mais restritamente, com o grupo 

situado no centro do poder em que de fato se comandava as diretrizes do Estado Novo. 

A essa comunicação com as elites pode-se designar de “rede de sociabilidade”: 

o processo de negociação política com a mediação de contatos considerados importantes 

por G. Freyre para os fins que visava no período de 1937 a 1945, ou seja, a socialização, 

a disseminação e o uso de seu projeto político no instante em que foi concebido. A soci-

alização de seu pensamento era realizada com as figuras proeminentes do campo políti-

co e do campo literário e editorial. Desse modo, da socialização com as elites resultou a 

disseminação e a consequente consagração de seu pensamento nos anos 40. Entretanto, 

cabe notar que não houve, neste período, o contato mais direto entre G. Freyre e Vargas, 

como se estivessem reunidos periodicamente em rodadas de negociação no interior dos 

espaços do poder. Ao contrário, a negociação com o presidente da República funcionava 

diferentemente, para garantir efetividade aos acordos celebrados, com a mediação da re-

de de lideranças de peso dentro da estrutura burocrática do regime e do campo editorial. 

 

3.3.1. José Olympio, a empresa editorial e a Coleção Documentos Brasileiros 

 

Após o amplo impacto social causado por Casa-grande & senzala em 1933, G. 

Freyre passou a ser valorizado pelos agentes do campo editorial com a crescente procu-

ra pelo custeio da publicação da obra do sociólogo. Muitas empresas de edição o procu-

raram, com ou sem a atuação de intermediadores, para discutir questões relativas à con-

tratação do material escrito para edição e publicação, de modo que, com a contínua pro-

cura, cada livro do sociólogo passou a integrar o catálogo de diferentes editoras brasilei-

ras e o copyright foi comerciado com as editoras estrangeiras entre os anos 30 e 40 para 

tradução e publicação no exterior. Nesse contexto, destaca-se a decisão de J. Olympio, 

empresário do incipiente mercado editorial brasileiro, cuja empresa foi instalada no Rio 

de Janeiro como Livraria José Olympio Editora, tomada em concordância com a indica-

ção expressa de J. Lins do Rego, de contratar G. Freyre como o diretor da primeira co-

leção de estudos promovida por sua empresa: a Coleção Documentos Brasileiros. 
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G. Freyre aceitou o convite de J. Olympio e tornou-se diretor da coleção entre 

1936 e 1939, quando o empreendimento editorial atingiu a publicação de seu 18º volu-

me, História de dois golpes de Estado, de Otávio Tarquínio de Souza. Com o cargo as-

sumido na empresa, o sociólogo passou a receber, a partir de maio de 1936, pagamentos 

mensais no valor inicial de 500$000 (quinhentos mil réis) mais comissão de valor variá-

vel entre 600$000 (seiscentos mil réis) e 1:200$000 (um conto e duzentos mil réis) por 

volume publicado para integrar a coleção, segundo dados fornecidos por Sorá.
246

 

O primeiro volume publicado por G. Freyre foi Raízes do Brasil, de Sérgio Bu-

arque de Holanda, em 1936. O trabalho como diretor incluía a seleção criteriosa dos tex-

tos a serem publicados, a organização dos volumes e a função de prefaciador dos títulos 

publicados pela coleção. O interesse de J. Olympio ao contratar G. Freyre como diretor 

era trazer mais novidades ao catálogo de sua empresa editorial, por isso a coleção priori-

zou, durante a direção pelo sociólogo, a linha editorial científica de obras produzidas no 

presente mas cujo objeto era o processo de formação social e étnica do Brasil. Com efei-

to, a coleção congregou estudos que abordavam variados temas e com variadas metodo-

logias, como a publicação de memórias e biografias de vultos da intelectualidade da Pri-

meira República, juntamente com os “estudos documentados”, ou seja, análises opera-

das metodologicamente a partir do ponto de vista antropológico e etnográfico, socioló-

gico e econômico, acerca da situação contemporânea da sociedade brasileira. Vale sali-

entar que a diretriz seguida pelo diretor não afirmava as hierarquias entre os gêneros pu-

blicados na coleção, entre memórias e estudos documentados, mas a harmonia dos gêne-

ros considerados congruentes com a abordagem científica exigida por J. Olympio. 

Pode-se perceber uma tendência geral no projeto da Coleção Documentos Bra-

sileiros, com a qual este estudo se ocupa. A diretriz da história social da formação brasi-

leira, conforme foi assinalada por G. Freyre no prefácio de Raízes do Brasil, guarda ca-

racterística passível de decifração: a afirmação/valorização explícita da região Nordeste. 

Essa valorização ocorria de variadas formas que são, na verdade, evidências do domínio 

do projeto regionalista sobre as condições de possibilidade que definiam a seleção, com 

a inclusão ou a exclusão por G. Freyre, dos produtos escritos integrantes do catálogo da 

coleção. Ou seja, percebe-se que a seleção das obras atendia a determinados interesses. 

Em primeiro lugar, além da diretriz da objetividade do conhecimento em histó-

ria social, a seleção atendeu ao interesse da primazia conferida à comunidade de escrito-

res e romancistas do Nordeste que, antecipadamente, estavam se agrupando em torno da 
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empresa editorial de J. Olympio para fecharem contratos de edição de suas obras. Esse é 

o caso paradigmático de J. Lins do Rego, cuja obra do “Ciclo da cana-de-açúcar”, com-

posta, nos volumes publicados pela J.O., por Banguê, Menino de Engenho e Usina. Do-

cumentos Brasileiros não publicou livros de J. Lins do Rego, mas este teve papel funda-

mental na intermediação da proposta de trabalho feita pelo empresário a G. Freyre.
247

 

Observando a série publicada pela coleção do 1º ao 18º volume pode-se consta-

tar que a maioria dos autores participantes era de origem nordestina, que três obras con-

tinham o léxico “Nordeste” no título – ou seja, cujo objeto de estudo referia-se a algum 

tema específico regional – e que oito obras recuperavam, direta ou indiretamente, temas 

e experiências individuais inseridos no contexto histórico da região, com o gênero auto-

biográfico e ensaístico/analítico. Essa contabilidade serve para constatar que, a rigor, G. 

Freyre deu preferência para a captação de obras produzidas no passado recente e no pre-

sente visando à afirmação do movimento coletivo conhecido por “romance de 1930” ou 

“romancistas do Nordeste”, o que significa que o interesse maior correspondido pela co-

leção era a rotinização do sistema de pensamento regionalista assentado na literatura de 

romance, com linguagem política, e no ensaio sociológico, com linguagem científica. 

 

Tabela 2 – Relação dos títulos publicados pela C. D. B. (volumes 1 ao 18 – 1936/1939) 
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1 – Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, 1936. 

2 – Oliveira Lima, Memórias (Estas minhas reminiscências...), 1937. 

3 – Otávio Tarquínio de Souza, Bernardo Pereira de Vasconcelos e seu tempo, 1937. 

4 – Gilberto Freyre, Nordeste: aspectos da influência da cana sobre a vida e a pai-

sagem do Nordeste do Brasil, 1937. 

5 – Djacir Menezes, O outro Nordeste: formação social do Nordeste, 1937. 

6 – Alberto Rangel, No rolar do tempo: opiniões e testemunhos respingados no ar-

quivo do Orsay, Paris, 1937. 

7 – Afonso Arinos de Melo Franco, O índio brasileiro e a revolução francesa: as 

origens brasileiras da teoria da bondade natural, 1937. 

8 – Luís Viana Filho, A sabinada. A república baiana de 1837, 1938. 

9 – Alcântara Machado, Brasílio Machado (1848-1919), 1938. 

10 – Olívio Montenegro, O romance brasileiro, 1938. 

11 – Júlio Belo, Memórias de um senhor de engenho, 1938. 

12 – André Rebouças, Diário e notas autobiográficas, 1938. 

13 – Elói Pontes, A vida dramática de Euclides da Cunha, 1938. 

14 – Lindolfo Collor, Garibaldi e a Guerra dos Farrapos, 1938. 

15 – Álvaro Ferraz e Andrade Lima Júnior, A morfologia do homem do Nordeste. 

Estudo biotipológico, 1939. 

16 – Euclides da Cunha, Canudos, 1939. 

17 – Euclides da Cunha, Peru versus Bolívia, 1939. 

18 – Otávio Tarquínio de Souza, História de dois golpes de Estado, 1939. 
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O característico mais saliente dos trabalhos a serem publicados nesta 

coleção será a objetividade. Animando-a, o jovem editor J. Olympio 

mais uma vez se revela ser bem de sua geração e do seu tempo. Ao in-

teresse pela divulgação do novo romance brasileiro ele junta, agora, o 

interesse pela divulgação do documento virgem e do estudo documen-

tado que fixe, interprete ou esclareça aspectos significativos da nossa 

formação ou da nossa atualidade. Não podia ser mais oportuna nem 

mais feliz a sua iniciativa [...] O editor José Olympio já tem em mãos 

um grupo de estudos e de inéditos interessantíssimos, que vão apare-

cer nesta série. Não se trata de uma aventura editorial, mas de uma co-

leção planejada e organizada com o maior escrúpulo e com todo o va-

gar, visando corresponder não só às necessidades do estudioso como à 

curiosidade intelectual de todo brasileiro culto pelas coisas e pelo pas-

sado do seu país [...] É com o fim de procurar revelar material tão rico 

e de um valor tão evidente, para a compreensão e a interpretação do 

passado, dos nossos antecedentes, da nossa vida em seus aspectos 

mais significativos, que aparece esta coleção.
248

 

 

Detrás da diretriz da objetividade do conhecimento escondia-se o interesse com 

as estratégias de legitimação do predomínio do projeto regionalista na coleção. A publi-

cação do livro de Djacir Menezes, O outro Nordeste: formação social do Nordeste, Olí-

vio Montenegro, O romance brasileiro, do próprio G. Freyre, Nordeste, e de Júlio Belo, 

Memórias de um senhor de engenho, servia à afirmação do invento da identidade nacio-

nal fundado sob a diversidade étnico-cultural do Nordeste e sua legitimação ocorria com 

base no conteúdo dos produtos escritos apresentados como referência obrigatória para a 

interpretação genérica do caráter nacional e dos ideais de brasilidade no Estado Novo. 

Como diretor da Coleção Documentos Brasileiros, G. Freyre pôde valer-se das 

estratégias de legitimação do movimento coletivo em torno do ideário do projeto regio-

nalista que concebeu. Desempenhando a função típica de prefaciador, pôde controlar os 

sentidos de recepção das obras publicadas junto à comunidade de leitores. Assim, além 

de Raízes do Brasil, O romance brasileiro, Memórias de um senhor de engenho, Memó-

rias (Essas minhas reminiscências...), de Oliveira Lima, e Canudos, de Euclides da Cu-

nha, receberam prefácio indutor do sentido da obra para o mundo contemporâneo, o que 

indica que as estratégias de legitimação foram utilizadas por G. Freyre na coleção.
249

 

Esse sentido de recepção controlado pelo sociólogo era congruente com o ideá-

rio do projeto regionalista. Não foi por acaso que o símbolo escolhido para representar a 

coleção foi a palmeira típica da paisagem litorânea do Nordeste e que todo volume pu-

blicado trazia o desenho de uma palmeira na capa. Essa é apenas uma evidência das es-

tratégias de legitimação de que se valeu G. Freyre para afirmar e rotinizar o componente 

simbólico do projeto regionalista nos anos 30, qual seja, os ideais de brasilidade. 
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Portanto, parte da imediata consagração político-intelectual do projeto regiona-

lista deve-se à sua atuação na Coleção Documentos Brasileiros. Com o cargo de diretor 

delegado por J. Olympio, após a indicação de J. Lins do Rego, para agregar outros bons 

produtos ao catálogo da empresa, valorizando-a no mercado editorial brasileiro em fran-

co crescimento nos anos 30, G. Freyre pôde selecionar os textos integrantes da coleção 

e, desse modo, pôde avançar na construção dos ideais de brasilidade como ideologia pa-

ra a modernidade, com a defesa das “fontes naturais de vida” expressas pelos valores de 

cultura da tradição do patriarcado rural: tropicalismo, hibridismo e provincianismo. 

 

3.3.2. Rodrigo Melo Franco de Andrade, o SPHAN e Mucambos do Nordeste 

 

Em 1937 o SPHAN iniciou a formação de seu catálogo de publicações não a-

penas com a edição anual da Revista do SPHAN, mas, simultaneamente, com a série de 

publicações anuais de estudos de orientação científica sobre a formação e o desenvolvi-

mento das artes plásticas no Brasil, com temas de arqueologia, etnografia, arte popular e 

monumentos relacionados à história nacional. A orientação científica dos estudos publi-

cados pela instituição era, na verdade, uma exigência de Rodrigo M. F. de Andrade co-

mo espécie de critério para aceitação dos textos submetidos à sua apreciação para, após 

a seleção, integrarem o catálogo da série de publicações pela editora da instituição. 

O primeiro volume publicado para inaugurar a série foi Mucambos do Nordes-

te, publicado em 1937 pela editora do Ministério da Educação e Saúde Pública. Esta foi 

a primeira publicação porque Rodrigo Andrade assim decidiu, aduzindo a razão da es-

colha do texto de G. Freyre pelo argumento do abandono geral do estudo das expressões 

multiformes da cultura popular no Brasil contemporâneo, para cuja reversão – ou a solu-

ção do problema do “descaso” com a cultura popular – o texto do sociólogo foi escolhi-

do como livro de estreia da série que pretendia diminuir o vezo existente entre o “povo” 

e a classe dirigente do Estado. “Ao parentesco que tenham acaso os nossos monumentos 

considerados artísticos com os tipos de habitação criados no Brasil pelo engenho popu-

lar [a casa popular] não se prestou ainda quase nenhuma atenção”.
250

 

A decisão de Rodrigo Andrade certamente foi influenciada pelo impacto amplo 

e crescente que a obra sociológica de G. Freyre causou nos anos 30, tornando incontor-

nável a decisão contrária à primeira. Na visão do diretor, Mucambos do Nordeste mere-

cia figurar como nº 1 da série devido ao conjunto de qualidades que o texto encerraria e, 
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juntamente com esse fato, os tipos de habitação tornados objeto de estudo do livro cons-

tituíam, segundo sua visão, o centro de interesse para o conhecimento de aspectos do hi-

bridismo influentes na “nossa formação histórico-social”.
251

 Na introdução escrita como 

prefácio ao livro, Rodrigo Andrade, além de destacar a qualidade científica e literária do 

texto de G. Freyre, arrolou argumentos defensores da tese da tradição agropatriarcal de-

senvolvida em Casa-grande & senzala e Sobrados e mucambos, como o excerto em que 

G. Freyre explica o significado da casa para a formação de uma sociedade.
252

 Desse mo-

do, Rodrigo Andrade desempenhou a função de controlador do sentido da recepção do 

texto que optou por publicar: Mucambos do Nordeste poderia ser lido como a continui-

dade do projeto freyriano com seu ideário. Nesse sentido, a introdução de Andrade con-

duz o leitor a incursionar pela interpretação de aspectos da “cultura brasileira”, conhe-

cendo traços da arte popular híbrida e ibérica, como a influência do índio e do negro na 

construção da casa popular, no sentido do amolecimento de suas formas, de onde o mu-

cambo – fenômeno do tipo primitivo de casa popular da América Latina – revelar, pelo 

fator econômico relativo à simplicidade de ornamentos, o quadro geral dos antagonis-

mos e acomodações no processo de formação da sociedade brasileira com seus valores. 

Cabe observar que, além da contribuição de Rodrigo Andrade, a interpretação 

de G. Freyre recebeu o apoio inequívoco de Lúcio Costa. Aliás, as análises deste último 

serviram ao diretor do SPHAN como referência básica para compreender a relação exis-

tente entre história e arquitetura, aplicada no caso da “nossa formação histórico-social”. 

Ambos acreditavam no alto valor artístico do mucambo e no modo de ser do mucambei-

ro, com o estilo de vida e costumes protegidos pela casa e adequados para a vida salutar 

na natureza tropical. O mucambo, particularmente, era apresentado por Costa e Andrade 

como patrimônio da cultura material que merecia ser preservado não apenas do ponto de 

vista documentário, com registros em torno do fenômeno, mas do ponto de vista museo-

lógico com a efetiva restauração. O que não ocorreu durante o regime do Estado Novo. 

Essas considerações leva a conclusão de que parte específica da obra de G. Fre-

yre estava condicionada à institucionalidade e estabilidade do regime do Estado Novo e 

que o reconhecimento e consagração decorreu da estreita rede de sociabilidade estabele-

cida com a classe dirigente do poder central desse período. Por exemplo, Mucambos do 

Nordeste foi uma publicação de interesse eminente do SPHAN e do MES, por isso esse 
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livro figurou como nº 1 da série de publicações. Ademais, a própria participação regular 

de G. Freyre nas instituições do regime decorreu da reciprocidade, vale dizer, dos acor-

dos políticos celebrados com o Governo Federal sob a direção varguista. E o interessan-

te é que o fato da pactuação com o poder, que resultou na invenção da identidade nacio-

nal, não foi totalmente ocultado pelos celebrantes dominadores do campo editorial. 

 

À presente publicação deverão seguir-se muitas outras, versando sobre 

os assuntos que constituem objeto deste Serviço. Se não lograrem apa-

recer com regularidade, em consequência da escassez dos recursos 

disponíveis para atender à sua despesa, todavia não deixarão de ser e-

ditadas à medida e ao tempo em que o permitirem os meios pecuniá-

rios ao alcance de uma repartição, que, criada recentemente, não pôde 

contar com dotações orçamentárias no corrente exercício. Foi exclusi-

vamente graças ao interesse que o atual Presidente da República tem 

manifestado pelas questões relacionadas com o nosso patrimônio de 

arte e de história e graças à iniciativa pessoal de seu valoroso Ministé-

rio da Educação, que este Serviço foi habilitado a principiar a desobri-

gar-se das dilatadas atribuições a ele conferidas. Entre estas se destaca 

a de propagar o conhecimento das obras e monumentos nacionais de 

valor histórico e artístico. Mas, se não fora sob o patrocínio do chefe 

da nação e ao impulso do notável espírito público que inspira o minis-

tro Gustavo Capanema, sem dúvida teria sido impossível iniciar-se es-

ta série de publicações.
253

 

 

O fenômeno do mucambo não é exclusivo do Nordeste e sua incidência não es-

tá restrita à essa região, como tipo primitivo de habitação rural existente em todo o Bra-

sil, embora no livro G. Freyre tenha se preocupado apenas com a manifestação regional 

do fenômeno, pouco afeito à sua comparação com a casa – rústica, é certo – de pau-a-pi-

que e barro nas zonas rurais do Centro-Oeste e com a casa de tábua no mesmo ambiente 

do Sul do país. Mas, o certo é que há um sentido para a restrição consciente pelo soció-

logo ao analisar, com método científico/etnológico, o processo de formação do fenôme-

no social na história da região em Mucambos do Nordeste, que, não obstante, efetuou a 

defesa do ponto de vista ideológico do valor do ecologismo da habitação rural. 

O debate, durante o regime do Estado Novo, sobre as necessidades de valoriza-

ção ou erradicação do mucambo em Pernambuco e outros estados, guardava fundo polí-

tico-ideológico no qual G. Freyre pretendeu intervir mediante o poder simbólico do pro-

jeto regionalista. Esse debate político pode ser mais bem compreendido com a contextu-

alização atenta ao problema social formado nos anos 30 em torno do déficit habitacional 

para o proletariado negro do meio rural que, progressivamente, migrava para as cidades 

industrializadas que estavam em crescimento acelerado, causando o problema do cresci-

mento desordenado das cidades já nesse período, juntamente com o problema da pobre-
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za urbana manifesta na ocupação irregular (favelização) de áreas periféricas das cidades, 

notadamente, morros e encostas. Não obstante, no contexto do debate político em ques-

tão o problema moderno das favelas estava associado à tendência predominante rumo à 

modernização tecnológica do serviço da construção civil e igualmente associado à mu-

dança nos valores culturais trazida pela ocidentalização da sociedade brasileira, estimu-

lando a preferência quase que geral pelo padrão da casa de alvenaria em detrimento dos 

estilos antigos e primitivos de moradia popular, principalmente entre a classe média. 

No debate havia duas posições políticas conflitantes: o argumento favorável e o 

argumento contrário à valorização do mucambo no Nordeste. Note-se que, nesse perío-

do, as cidades da região não recebiam fluxos migratórios na mesma proporção que as ci-

dades do Sul e o estado do Amazonas. A tendência de migração acontecia no sentido do 

êxodo da população pobre do Nordeste em direção às cidades do Sul e à floresta amazô-

nica para o trabalho com a extração do látex e transformação em borracha – processo de 

migração que, na visão de G. Freyre, estimulava a desvalorização cultural do mucambo. 

Tratava-se de um intricado quadro social desfavorável à permanência desse ti-

po de habitação. Na prática, o governo de Pernambuco não admitiu a proposta do soció-

logo e executou o programa da Liga Social Contra o Mocambo durante toda a gestão do 

interventor. E, nesse passo, Mucambos do Nordeste foi escrito com o objetivo de usar o 

poder simbólico do projeto regionalista para insurgi-lo contra o programa erradicante do 

governo estadual – eis a causa da restrição do objeto de estudo por G. Freyre: a luta ide-

ológica contra a desvalorização do “tipo de casa popular mais primitivo do Nordeste do 

Brasil”, para cuja sustentação o sociólogo contou com o apoio da elite do poder central. 

Além do livro publicado pelo SPHAN, G. Freyre valeu-se de seu cargo de arti-

culista no Correio da Manhã para publicar, em momentos alternados, textos que critica-

vam e reorientavam o tratamento conferido pelo Estado-nação à questão social, em ge-

ral, e ao problema do déficit habitacional, em particular. Nesses textos, seu entendimen-

to da dupla dimensão do problema colocava-se contra a lógica do capitalismo mundial e 

periférico que pretendia introduzir no Brasil dos anos 30 “técnicas desumanas” de solu-

ção do problema habitacional em que se situava a população pobre residente nas cidades 

grandes do país. Essa solução consistia, na realidade, na construção, por padrão univer-

salmente aceito, de grandes conjuntos habitacionais divididos por blocos de tijolo e con-

creto, para ocupação periódica pela parcela da população cuja nova residência era “doa-

da” pelo Estado. Em Mucambos do Nordeste e nos artigos da imprensa, G. Freyre, além 

de criticar a lógica capitalista da arquitetura e urbanismo, apresentou alternativa diferen-

te para a solução do problema, mais cordata com “a situação do Brasil tropical e subtro-

pical” e contra a “desnacionalização das tradições da gente do povo”. 
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O problema da casa popular é dos que podem ser considerados de 
pontos de vista diversos: do geográfico-cultural, do sociológico, do es-
tético-paisagístico e não apenas do estritamente higiênico ou do ponto 
de vista da pura técnica de arquitetura, como supõe alguns. Não só 
pode ser considerado de pontos de vista diversos: o seu esclarecimento 
e a sua solução dependem da variedade de competências, de interesses 
e de pontos de vista que se juntem para encará-lo na sua complexidade 
e para tentar resolvê-lo.

254
 

 
As campanhas contra as favelas não são peculiares ao Brasil. Porque 
também os países de civilização grandiosa tem as suas favelas e os 
seus cortiços. E várias campanhas se têm realizado no sentido de fazer 
desaparecer da noite para o dia casas ilhas de miséria no oceano das 
metrópoles paleotécnicas. É desnecessário dizer que as campanhas as-
sim orientadas contra as favelas da Europa e dos Estados Unidos tem 
sido em vão. Pode-se, é certo, fazer por este meio obra de cenografia 
urbana: acabar com as favelas ou os cortiços que doam mais na vista 
do estrangeiro, do viajante, do turista. Não é de hoje que se fazem coi-
sas para inglês ver. Nem é só no Brasil e só para os olhos dos ingleses 
que elas são feitas. [...] É tempo de procurarmos encarar, no Brasil, o 
problema da população pobre das nossas cidades e mesmo dos nossos 
campos [...] com mais realismo econômico do que sentimentalismo. E 
é evidente que a solução verdadeira do problema das favelas – a ceno-
grafia só engana os excessivamente ingênuos – está no aumento da 
capacidade de aquisição daquela parte considerável de brasileiros que 
se alimentam mal, que andam descalços, que vivem em habitações a 
que faltam os rudimentos de higiene. Porque o chamado mucambo do 
Nordeste, em si, não é habitação má: ele é geralmente mal pelas suas 
condições anti-higiênicas de situação (mangue, lama, alagados) e pela 
sua falta de piso e de latrina. Higienizado, pode tornar-se boa habita-
ção popular para o Brasil tropical: boa higienicamente e em corres-
pondência com a capacidade econômica do país [...] Aumentada a ca-
pacidade de aquisição dessa gente hoje economica e socialmente se-
mimorta o horror das favelas diminuirá. Qualquer outra solução será 
fogo de artifício. Queimará talvez a palha de milhares de choças, mas 
não destruirá o problema da miséria brasileira. Miséria não só urbana 
como rural que precisa ser considerada pelos nossos homens de res-
ponsabilidade nas suas bases, e não nos seus aspectos superficiais.

255
 

 
A mobilidade social, tanto no sentido horizontal, como no sentido ver-
tical – que é um dos característicos mais fortes da nossa época –, faz 
do problema das relações raciais menos uma questão biológica do que 
um problema social, embora sempre presente o aspecto biológico. O 
aspecto social tornou-se porém de muito maior importância que o bio-
lógico, dadas as maiores facilidades de toda a espécie para o contato e 
cruzamento entre grupos que, em épocas de menor mobilidade, pode-
riam conservar-se mais isolados e mais hirtos, através de várias defe-
sas de natureza biológica e social ao mesmo tempo: a dieta e a endo-
gamia, por exemplo. Ora, quem diz endogamia diz estratificação num 
dos seus aspectos mais característicos: estratificação racial [...] Essa 
estratificação, por natureza vagarosa, está se processando com diferen-
te ritmo, tanto no sentido horizontal como vertical, dado o fato de não 
ser a mesma a facilidade de contatos entre os elementos de várias ori-
gens étnicas, nas diversas áreas e nos diversos subgrupos das regiões 
ou dos grupos. É que a estratificação racial não se processa por inde-
pendência, mas ao mesmo tempo das outras estratificações e, geral-
mente, na dependência delas. É difícil separar a estratificação racial da 
de classe e até da de religião e da de nacionalidade. Daí ser tão com-
plexo o problema do homem marginal ou da população marginal.

256
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À Sobrados e mucambos e à Mucambos do Nordeste somaram-se os artigos da 

grande imprensa nos anos 30. Isso significa que G. Freyre estava interessado em acres-

centar o ponto de vista do projeto regionalista sobre a questão social. Esse ponto de vis-

ta consistia, enfim, em explicar a adequação do tipo de habitação ao clima tropical e aos 

valores tradicionais. Nessa visão, o mucambo apresentava qualidade ecológica formati-

va da virtude da arquitetura popular para toda a “cultura brasileira”, justamente devido à 

relação harmônica entre o material empregado na construção da casa (palha de palmeira 

carnaúba, buriti ou barriguda no sertão e a palha de coqueiro da Índia no litoral) e a pai-

sagem telúrica/natural da região na qual os construtores se inspiravam. E, finalmente, a 

tese central: “No mucambo de tipo mais primitivo não entra prego, mas o cipó ou a cor-

da vegetal, de modo a ser perfeito o seu primitivismo e perfeito o seu ecologismo, dado 

o emprego de material do lugar ou da região e dadas as condições, senão ideais, boas de 

aeração e insolação desse tipo popular de casa”.
257

 Portanto, a “arte do mucambo” cons-

tituir-se-ia em padrão ecológico de moradia para a população pobre e simples do Brasil. 

 

Fig. 23 – Mucambos de madeira e palha do litoral de Pernambuco 

 

 

Fonte: FREYRE, Gilberto. Op. cit., p. 37 (MN). 
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De todo o ponto de vista do projeto regionalista interessava ao SPHAN a defe-

sa do valor artístico e ecológico do mucambo nordestino. A instituição estava interessa-

da em reconhecer esse modelo de arquitetura popular como exemplar do acervo da ex-

pressão artística do “povo brasileiro”, por isso subvencionou a publicação do livro de G. 

Freyre continuador de seu pensamento. Ocorre que essa medida do SPHAN era inteira-

mente contrária à política social da interventoria de Pernambuco, com a LSCM, e esse é 

o ponto em que se pode verificar o desacordo entre o poder central e poder local. 

Havia no campo político forte contraponto à tese central de Mucambos do Nor-

deste, o que revela um aspecto de ambiguidade ou contradição nas bases do Estado No-

vo. O governo de Pernambuco conseguiu a participação de João Duarte Filho no debate 

político sobre a necessidade de valorização ou erradicação da habitação primitiva no es-

tado, de cuja contribuição no debate resultou a publicação de um artigo na revista Cul-

tura Política, periódico mantido pelo DIP. O artigo foi concebido no sentido de fortale-

cer e legitimar as bases da política social da Interventoria Federal do estado. Desse mo-

do, o autor contrapôs-se à tese freyriana do ecologismo do mucambo e apresentou forte 

contraponto à prescrição de se valorizar o tipo de habitação – ato que foi qualificado por 

G. Freyre ainda em 1936 como “calúnia contra a tradição do mucambo”. 

O autor apresentou fatos e dados que contradizem a tese do ecologismo do mu-

cambo nordestino. Se o objetivo do autor era levantar contraponto visando à legitimação 

da LSCM e à invalidação da tese de G. Freyre, portanto o centro de interesse de seu arti-

go deveria ser, como de fato foi, o problema da insalubridade em que a habitação popu-

lar subsistia. Com efeito, esse problema constituiu a tônica do debate político, retomado 

em 1942 com o forte contraponto de Duarte Filho. O autor (des)qualificou o poder sim-

bólico do projeto regionalista dentro do debate político ao enunciá-lo no texto como ex-

pressão do “lirismo de artista”, vale dizer, que a ideia de “arte do mucambo” é, segundo 

seu ponto de vista, resultado do pensamento idílico do grupo de artistas e intelectuais re-

gionalistas sobre o problema social de Pernambuco, visto apenas com o quadro do emo-

tismo típico do artista; e, para o autor, esse problema exigia, ao contrário, mais realismo 

pragmático: mais modernização do espaço habitável com dignidade humana. Por isso, o 

autor exclamava: “Não nos deixemos impressionar totalmente pelas linhas da pintura. O 

artista extravasa o seu temperamento através da arte, vê a natureza através dela. Para ele 

o seu sentimento artístico é que é, verdadeiramente, a natureza. E o mocambo foi visto 

através deste temperamento, porque o verdadeiro mocambo é a lama dos mangues”.
258
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O contraponto de Duarte Filho era a denúncia da condição, considerada geral e 

preocupante, das casas construídas no solo alagado do mangue situado na zona marítima 

de Pernambuco e outros estados ou construídas nos sítios das margens do Recife. O mo-

cambo, nessa visão, era um vício que degradava a condição da vida moral e material dos 

negros paupérrimos, sem perspectiva de dignidade e civilidade, e que precisava ser eli-

minado pela política social do interventor. “Ficou um monstrengo, mas ficou uma casa 

[...] O mocambo é isto. Nele se dissolve, dia a dia, a sociedade e a civilização, a moral e 

a família, os sentimentos humanos e as fórmulas sociais. Nele se dissolve principalmen-

te o homem, base da civilização, da família, da sociedade e da moral”.
259

 Sua posição no 

debate era tanto clara quanto oposta à posição de G. Freyre: o poder público não poderia 

admitir a situação social degradante da população mucambeira de Pernambuco e deveria 

dar condições concretas para a convalescência dos grupos familiares, e as medidas apli-

cáveis na convalescência consistiam em incluir os grupos na ordem civil do trabalho, do 

lar e do lazer; incluir, enfim, os mucambeiros na fórmula social da civilização ocidental. 

A contradição desse debate político com o Estado Novo residiu em que o poder 

central permitiu a colocação de pontos de vista antagônicos sobre a questão social. Uma 

vez que o Governo Federal incumbiu-se de reformar a questão social e lançar país aden-

tro as diretrizes políticas pelas quais os interventores deveriam atender a reforma nos es-

tados, segundo o modelo corporativista de cidadania restrita ao mundo do trabalho, não 

haveria razão para o interesse do SPHAN em incentivar o estudo da tradição mucambei-

ra de acordo com o ponto de vista antropológico de G. Freyre. A contradição, melhor di-

zendo, residiu em a instituição incentivar a luta ideológica do sociólogo em torno da va-

lorização do mucambo como símbolo de brasilidade decorrente de seu valor ecológico e 

artístico, ou seja, como indicativo do ethos acomodatício do “povo brasileiro”, ao passo 

que em Pernambuco essa realidade estava sendo denunciada como degradação da moral. 

Melhor analisada, essa contradição difusa logo se dissolve e, no quadro da luta 

ideológica por projetos antagônicos de civilização em Pernambuco, logo surge um esbo-

ço de resposta acompanhada por questão mais ampla: o Estado Novo permitiu o conflito 

de interesses porque a ambiguidade era um fundamento constitutivo do regime político. 

Com efeito, o regime operou com ambos os projetos de civilização, o etnológico e o de 

mercado, tornando o primeiro fragmento da memória do ruralismo e o segundo a políti-

ca habitacional. Todavia, ainda fica a questão: o que significa a favelização da negritude 

nos anos 30, falta de virtude cívica e igualitária que condena a raça e a classe ao paupe-

rismo ou indicativo do comportamento anti-moderno e anti-burguês dessa raça e classe? 
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3.3.3. Almir de Andrade, Aspectos da cultura brasileira e a legitimação do projeto 

regionalista negociada diretamente na revista Cultura Política 

 

Dentre o grupo de intelectuais correligionários de Vargas que também eram de-

fensores e entusiastas do projeto regionalista Almir de Andrade destacava-se com maior 

notoriedade. O intelectual carioca ocupou cargos importantes dentro do aparelho estatal, 

como o cargo de docente na Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil e 

o cargo de editor-chefe da revista oficial do DIP, Cultura Política: revista mensal de es-

tudos brasileiros, publicada entre 1941 e 1945. Além de cargos, A. de Andrade também 

ocupou-se com a publicação de livros de psicologia, de filosofia e de revisão crítica dos 

estudos sociais selecionados. Daí sua notoriedade estar associada à dupla ocupação co-

mo escritor/crítico/intelectual e como funcionário público, conhecida principalmente em 

determinados meios sociais, como o dos estadistas, intelectuais e professorado superior. 

Mas não foi propriamente a posição social de autoridade de A. de Andrade que 

contribuiu para a circulação do ideário do projeto regionalista no campo político, apesar 

de que a autoridade de crítico certamente influiu favoravelmente na tarefa de legitimar o 

projeto regionalista a partir da defesa de seus fundamentos. A rigor, o livro Aspectos da 

cultura brasileira desempenhou a função de intermediador possível/crível entre a leitura 

da elite dirigente do regime da obra sociológica de G. Freyre e a conformação dos signi-

ficados do projeto político para o presente do Brasil e para o mundo contemporâneo, na 

leitura de G. Capanema, L. Fontes e Vargas, por exemplo, dos livros de G. Freyre a par-

tir da leitura de Aspectos da cultura brasileira. O livro, portanto, contribuiu para o cir-

cuito produção-difusão-recepção das ideias do sociólogo no campo político e, conforme 

se verá a seguir, esse livro foi fundamental para os processos de conversão dessas ideias 

em componente básico da ideologia oficial manifesta na razão de Estado nos anos 40. 

Aspectos da cultura brasileira foi publicado por A. de Andrade em 1939, quan-

do a composição do projeto regionalista estava em estágio avançado, com a publicação, 

no mesmo ano, de Açúcar: algumas receitas de doces e bolos dos engenhos do Nordeste 

e com o sucesso de crítica conquistado por Casa-grande & senzala, Sobrados e mucam-

bos e Nordeste. No livro, A. de Andrade preocupou-se em realçar o sentido de novidade 

ou inovação trazida pelos fundamentos técnicos do projeto regionalista à ciência moder-

na, sobretudo ao campo das ciências humanas, bem como realçou a pertinência da inter-

pretação sociológica de processos do passado em relação ao Brasil moderno e ao mundo 

contemporâneo. Para tanto, o autor exerceu o papel de crítico especializado na discussão 

e análise do método culturalista que G. Freyre empregou em sua interpretação. 
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Aspectos da cultura brasileira direciona a leitura da obra sociológica de Freyre 

para o conceito de cultura em detrimento do conceito de raça. O ensaio de A. de Andra-

de pode ser considerado como a tentativa inédita de discussão dos fundamentos da in-

terpretação freyriana da formação nacional, por isso a discussão da obra não foi feita no 

sentido meramente de apologia em torno de seu conteúdo e ideário, mas no sentido de a-

preciação crítica dos fundamentos epistemológicos da obra então considerada científica. 

Assim, a discussão interna estava centrada na decifração do método culturalista empre-

gado nos estudos histórico-sociais e direcionada para leitores mais instruídos no tema. 

O objetivo do ensaio era, com efeito, controlar os significados da obra socioló-

gica de Freyre variáveis de acordo com a leitura individual de pessoas ligadas ou não ao 

poder político. O controle assim exercido por A. de Andrade do sentido do projeto regi-

onalista implicou o direcionamento mais preciso da leitura para o conceito de diversida-

de cultural como centro de investigação em Casa-grande & senzala e outros livros, de 

onde se pode perceber o interesse em comum acordo de se legitimar o invento da identi-

dade nacional nos anos 40 conforme foi construído com base no pensamento de Freyre. 

É notável em Aspectos da cultura brasileira a preponderância da discussão so-

bre os fundamentos constitutivos do projeto regionalista, sobretudo no atinente ao modo 

de operação do método culturalista com que, segundo A. de Andrade, G. Freyre conse-

guiu desenvolver a compreensão/explicação do sentido amplo do conceito de diversida-

de cultural para a formação do ethos brasileiro e seu nexo com a situação do tempo pre-

sente. Há muitas passagens dispersas no livro que indicam a preponderância do regiona-

lismo como chave de leitura da interpretação proposta por A. de Andrade sobre a “cul-

tura brasileira”, com suas bases de sustentação sendo valores e símbolos regionais, co-

mo a seguinte passagem que busca corroborar a tese do valor de pureza da interação en-

tre o homem e a natureza na paisagem marítima nordestina: “O homem simples da beira 

do mar é humilde, é pobre, está mais perto da tragédia e da dor, mas é muito mais puro, 

porque está muito mais intimamente unido à verdade da sua própria natureza...”.
260

 

No livro A. de Andrade interpretou o projeto regionalista como movimento in-

telectual ao mesmo tempo que movimento social, ou seja, que o pensamento de G. Fre-

yre não se limita a fornecer explicações sobre a formação nacional pelo método cultura-

lista, congregando outros pensadores para o crescimento do movimento intelectual, mas 

que se estende a indicação do nexo desse pensamento com a situação presente do Brasil, 

num movimento social que marca claramente a transição da dimensão intelectual para a 

dimensão ideológica do pensamento: a invenção da identidade nacional pelo pacto entre 
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o projeto regionalista e o projeto centralista com princípio que atribuiu à classe trabalha-

dora o encargo de símbolo das expressões naturais da cultura popular e mediante os pro-

cessos de elevação das partes dos  “regionais-populares” para o todo do “nacional-popu-

lar”. Mas, a indicação mais direta desse nexo com o presente foi feita por A. de Andrade 

em Aspectos da cultura brasileira, considerando que o autor expôs, com clarividência, a 

leitura favorável aos fundamentos do projeto regionalista, em cuja comunicação com os 

outros leitores pôde-se finalmente obter a concordância com o grupo da elite varguista. 

 

Se há movimento que marque de forma impressionante as novas ten-

dências da cultura brasileira nestes últimos cinco anos, é sem dúvida 

aquele que se esboça no terreno da sociologia e que nos veio apresen-

tar sob um aspecto novo o estudo da nossa realidade social. Foi Gil-

berto Freyre quem o iniciou. Suas três obras já publicadas (Casa-

grande & senzala, Sobrados e mucambos e Nordeste), constituem os 

primeiros grandes ensaios do estudo sociológico da realidade brasilei-

ra, dentro do método histórico-cultural. Trazem-nos um grande cabe-

dal de pesquisas, sob uma unidade de direção, com uma orientação in-

telectual coerente e definida que nos afasta do terreno da pura ciência 

histórica para um terreno mais fecundo e mais totalitário, onde encon-

tramos uma interpretação e crítica sociais, impulsionadas não apenas 

pela curiosidade de um espectador ou pela ambição de adaptar fatos 

sociais a teorias preestabelecidas, mas por uma inclinação bem huma-

na de sinceridade, por um espírito que estuda dedicando o máximo de 

interesse à significação real dos fatos que analisa, como à utilidade 

dos conceitos que emite. Não procura, na esfera das suas pesquisas, 

tão somente a objetividade em si, essa objetividade que se côa em teo-

rias científicas mais ou menos engenhosas, ou em hipóteses sociológi-

cas que transcendem a odores químicos de tubos de ensaio: vai bem 

mais longe, interessando-se apaixonadamente pelo homem que vive, 

identificando-se com ele quase, ao receber as impressões de cada 

momento evolutivo, acompanhando-o pelo interior das casas-grandes 

e pelos leitos das senzalas, descrevendo-lhe a história por dentro e por 

fora, como quem o ama tanto ou mais do que o estuda.
261

 

 

Em Aspectos da cultura brasileira percebe-se, de fato, a preponderância do re-

gionalismo no ponto de vista de A. de Andrade sobre a epistemologia das ciências soci-

ais, desde a concepção de método científico à reflexão interna sobre a validade da ciên-

cia para a vida humana; por conseguinte, ficam reconhecidos de forma direta os sentidos 

“inexoráveis” do projeto regionalista para o Brasil e para o mundo contemporâneo, com 

a revisão crítica sobre seis pontos fundamentais: 1) a inversão lógico-semântica do con-

ceito de raça para o conceito de cultura, “representada por uma visão totalitária da cultu-

ra, considerada sob todos os aspectos possíveis” 
262

; 2) a visão nova da história íntima e 

privada que “encarna uma concepção viva e dinâmica da realidade social, apreendida na 
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sua maior intimidade e mais completa espontaneidade” 
263

, o que torna o pensamento de 

G. Freyre um pensamento universal; 3) a imunidade, nesse pensamento, de preconceitos 

de raça ou de origem, o que representava à nação “a libertação de toda a espécie de pre-

conceitos e posições parciais que ainda dominavam os ensaístas anteriores” 
264

; 4) a ob-

jetividade empregada na pesquisa “é uma atitude de crítica disciplinada e metódica” 
265

, 

de crítica reorientadora dos vícios político-culturais; 5) a subjetividade também foi em-

pregada na pesquisa e é donde se “tenta o restabelecimento dos fatos sociais na sua pu-

reza experimental, antes de qualquer interpretação” 
266

, como de fato foi o caso do ELC 

de 1941; 6) a concepção de método de G. Freyre “traduz a atitude de simplicidade dian-

te desses fatos – não de uma simplicidade que foge do complexo, mas de uma simplici-

dade sadia que absorve o complexo e que o dissolve na sua unidade substancial: atitude 

do homem natural, espontâneo e livre, única atitude verdadeiramente fecunda e digna do 

cientista ou do filósofo que quiser ser humano e quiser compreender que nenhuma sabe-

doria é perfeita se não brotar do seio da própria vida, como uma aspiração de plenitude 

e de utilidade humana”.
267

 E, finalmente, o reconhecimento final: “Sob esses seis aspec-

tos que foram assinalados acima, o movimento iniciado por Gilberto Freyre pode consi-

derar-se definitivo para a orientação futura dos nossos estudos sociais”.
268

 

A discussão de A. de Andrade enfatizou o sentido de inovação do projeto regi-

onalista e associou esse sentido ao impacto causado na sociedade brasileira dos anos 30: 

reconhecia-se assim, de forma direta e aberta, a implicação política do conjunto de tex-

tos de G. Freyre no processo de constituição, por reformas, do Estado. O interesse maior 

de A. de Andrade com esse reconhecimento aberto em 1939 parece ser a legitimação do 

ideário do projeto regionalista pretendendo acelerar o processo de conversão desse ideá-

rio em razão de Estado. Nesse sentido se torna plausível a hipótese de que o objetivo de 

Aspectos da cultura brasileira era conformar os significados dos livros de G. Freyre pe-

rante a elite do poder central, direcionando a leitura para os aspectos que interessavam a 

essa conformação. Essa é uma manifestação do pacto político, observável no tom de de-

fesa por A. de Andrade das teses de G. Freyre. Mais ainda, o pacto também se manifesta 

em outras partes do livro, como a parte em que o autor corroborou o diagnóstico psicos-

sociológico do comportamento do “povo brasileiro” ou psicologia do brasileiro em bus-

ca de certa “índole do povo” e na parte da crítica contra as teorias racistas oitocentistas. 
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Tabela 3 – Aferição da incidência do projeto regionalista em Aspectos da cultura brasi-

leira (Presença de temas em cujo tratamento há evidências de relação com os temas ori-

ginariamente estudados por Gilberto Freyre em CGS, SM e NOR)  

 

 

Com mais da metade do conteúdo de Aspectos da cultura brasileira referindo-

se aos temas originários do movimento ou do projeto do regionalismo nordestino estava 

evidente ao grupo de leitores de A. de Andrade sua posição política de intermediador na 

negociação de acordos entre Freyre e o regime de Vargas. Com efeito, o livro funcionou 

como uma espécie de acionador do circuito produção-difusão-recepção da ideia de “cul-

tura brasileira” e, da mesma forma, para se entender a ligação dessa ideia com a deman-

da pela valorização da mestiçagem como símbolo de brasilidade, finalmente acelerando 

o processo de conversão do regionalismo em razão de Estado no curso dos anos 40. 

Esse circuito girava em torno, basicamente, do grupo dileto de leitores dos tex-

tos de G. Freyre. Com os significados desses textos controlados por A. de Andrade, esse 

grupo da elite estadonovista pôde legitimar o projeto regionalista e apropriar-se de com-

Capítulos e temas ou seções do livro Temas relacio-

nados ao projeto 

regionalista 

Quantidade 

total de temas 

do livro 

% dos capítu-

los do livro 

Cap. 1: “Aspectos da vida brasileira”: a) A 

alma brasileira e o carnaval; b) Traços psi-

cológicos do brasileiro; c) Lendas e can-

ções do mar; d) A intuição das “distân-

cias”; e) O homem simples do mar 

 

5 

 

 

10 

 

 

50% 

 

Cap. 2: “Os novos estudos sociais no Bra-

sil”: a) Novos rumos da sociologia brasilei-

ra; b) Problemas de raça e de cultura; c) O 

colonizador português e seu caráter 

 

3 

 

3 

 

100% 

Cap. 3: “Aspectos da literatura brasileira”: 

a) O humano na literatura brasileira; b) 

Algumas tendências do romance brasileiro 

 

2 

 

3 

 

75% 

Cap. 4: “Aspectos da cultura científica”: a) 

O problema da higiene alimentar; b) Traba-

lhos de pesquisa; c) Raízes sociais da lin-

guagem brasileira 

 

3 

 

6 

 

50% 

Apêndices: a) “Homens e símbolos” 1 4 25% 

Total 14 26 53,84% 
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ponentes que lhes interessavam, como o componente simbólico e a doutrina do pacto in-

terregional. Desse modo, verifica-se a apropriação do pensamento de G. Freyre pela ofi-

cialidade da razão de Estado, recaindo sobre a invenção da identidade nacional fundada 

sobre o discurso da mestiçagem. Ademais, por efeito dos usos políticos este pensamento 

transformou-se na própria ideologia oficial manifesta nos princípios da razão de Estado. 

A veiculação da ideologia oficial, logo depois de A. de Andrade ter transforma-

do o ideário do projeto regionalista em razão de Estado, sobretudo no atinente ao padrão 

de cultura híbrida extraído de Casa-grande & senzala e convertido em princípio consti-

tutivo da razão de Estado relacionado à questão racial – legitimando o interesse recípro-

co na valorização do elemento mestiço para conformação do significado de “povo brasi-

leiro” como base do caráter/identidade nacional –, a veiculação ou a disseminação dessa 

ideologia não foi feita apenas por meio de Aspectos da cultura brasileira. A. de Andra-

de desempenhou outra função tão importante para a intermediação do negócio com Var-

gas quanto a publicação do livro, trabalhando como editor-chefe de Cultura Política, re-

vista que estava inteiramente integrada ao circuito produção-difusão-recepção das ideias 

dos intelectuais interessados em contribuir para construção do campo cultural moderno. 

Cultura Política foi dirigida por A. de Andrade durante todo o período em que 

manteve sua circulação ativa entre 1941 e 1945. A revista era uma publicação oficial do 

DIP, tendo periodicidade mensal, e tinha por objetivo comunicar as diretrizes doutriná-

rias do Estado Novo, divulgar as ideias-base do regime político e preparar uma forma de 

linguagem conceitual compatível com a ideologia do nacionalismo. A despeito da po-

lêmica suscitada pela busca do verdadeiro sentido da revista no contexto do Estado No-

vo, pode-se afirmar que esse veículo de comunicação do DIP era importante para a con-

solidação do modelo de “cultura histórica” construído pelo regime, da mesma forma que 

o enxerto da memória tradicionalista/ruralista no imaginário coletivo tornou-se possível 

devido à veiculação, tornada uma rotina administrativa entre os editores e os muitos co-

laboradores, das variações do ideário do projeto regionalista em seções da revista como 

“Brasil social, intelectual e artístico”, “Quadros e costumes regionais”, “Problemas re-

gionais”, “Folclore”, “História”, “Música”, “Alimentação”, “Cidades do Brasil” etc.
269

 

A revista foi resultado da atividade do DIP com a justificação ideológica do re-

gime ditatorial instituído pela Carta de 1937. Trata-se de uma tarefa que, de acordo com 
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os ideólogos do momento, exigia a adoção de diretrizes de alcance doutrinário e prático, 

espécie de máquina de propaganda comandada por corpo restrito de intelectuais-funcio-

nários. Esse era, na realidade, o diagnóstico de um ideólogo dirigido a Vargas em 1938, 

em que circunstanciava a demanda da criação de um novo aparelho de Estado mediante 

o qual as bases do regime deveriam ser sistematizadas de forma instrutiva e útil e depois 

difundidas para uso do “povo” através da veiculação de matérias diversificadas. Cultura 

Política funcionou, pois, como o principal órgão teórico de sustentação do Estado Novo 

por estar integrada ao circuito produção-difusão-recepção de ideais novas dos intelectu-

ais colaboradores da revista e porque efetuava, como meio de comunicação de massas, o 

processo de conversão dessas ideias “originais” em ideias-base do regime autoritário.
270

  

Em todo o período de circulação de Cultura Política, somando ao todo 49 edi-

ções em sua vida publicitária de 1941 a 1945, G. Freyre publicou apenas dois artigos de 

sua autoria, o de estreia em 1941 e o último logo em 1942. Esse dado revela que a cola-

boração direta e pessoal do sociólogo no veículo oficial do DIP foi modesta do ponto de 

vista quantitativo. Mas, do ponto de vista qualitativo, o exame das publicações revela o 

efeito pragmático que a colaboração de G. Freyre gerou nas bases do regime autoritário, 

e, nesse sentido, deve-se observar que o projeto regionalista também estava presente nas 

edições da revista de forma indireta, com a colaboração regular de intelectuais seguido-

res da matriz regionalista do Nordeste em seções em que comumente se publicava maté-

rias de interesse do Estado Novo relativas às variações do ideário cultural do regionalis-

mo, como a seção de folclore, com a colaboração de Basílio de Magalhães e de Câmara 

Cascudo, e a seção de costumes regionais, com a colaboração de Graciliano Ramos. 

Almir de Andrade concedeu um lugar privilegiado ao pensamento de G. Freyre 

na construção do discurso ideológico – estadonovista – referente à pretensa “cultura na-

cional” no interior do projeto editorial de Cultura Política. Apesar da ampla diversidade 

do quadro de colaboradores regulares da revista, verifica-se no documento que a grande 

maioria das matérias apresentadas nas edições foram inspiradas no regionalismo nordes-

tino, sobretudo nos temas referentes à sociedade, cultura e meio ambiente. O convite pa-

ra colaborar pela primeira vez com a revista foi feito por A. de Andrade a G. Freyre em 

1941, e este aceitou o convite e publicou seu primeiro artigo na seção dedicada a discu-

tir o pensamento político de Vargas do ponto de vista da direção do governo vigente. 

O artigo, intitulado “A propósito do Presidente”, inicia-se com a exposição cla-

ra de um editor da revista que tinha por objetivo legitimar a participação de G. Freyre na 
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seção dedicada a discutir Vargas, tanto no sentido crítico quanto no acrítico, e, do mes-

mo modo, direcionar o leitor do texto ao sentido do impacto gerado por G. Freyre na so-

ciedade brasileira dos anos 30, num ato de claro jogo político em que a convergência em 

torno da ideologia do nacionalismo e antiliberalismo mostrava-se ainda mais forte. Não 

há como afirmar com certeza que quem escreveu as primeiras linhas de “A propósito do 

Presidente” foi A. de Andrade, uma vez que o documento não trouxe qualquer referên-

cia da autoria do parágrafo, mas é sim possível intuir que tenha sido ele o autor pelo fato 

simples de que era o editor-chefe responsável pela seleção das publicações da revista. O 

que mais importa, contudo, é compreender o sentido das seguintes afirmações do editor:  

 
Gilberto Freyre é hoje um nome nacional. Sua grande obra sociológi-

ca, que modificou os rumos dos estudos sociais no Brasil, já transpôs 

as nossas fronteiras. Casa-grande & senzala, Sobrados e mucambos, 

Nordeste, Açúcar, O mundo que o português criou, Região e tradição 

e numerosos outros artigos e monografias de sua lavra, consagraram-

no como uma das figuras mais expressivas do pensamento brasileiro 

contemporâneo. É de sua autoria o artigo que hoje transcrevemos, so-

bre a orientação sociológica do governo do presidente Getúlio Vargas 

e que, tanto pela autoridade intelectual de quem o escreveu, como pela 

importância do tema ventilado, é uma ilustração oportuna da 2ª seção 

desta revista [“O pensamento político do Chefe do Governo”].
271

 

 

Afirmou-se no primeiro artigo de G. Freyre em Cultura Política que “sua gran-

de obra sociológica e os numerosos outros artigos e monografias de sua lavra consagra-

ram-no como uma das figuras mais expressivas do pensamento brasileiro” porque era de 

interesse do Estado Novo manter ativa a homogeneidade do discurso ideológico acerca 

dos temas sociais e culturais estudados pelo projeto regionalista e apresentados ao leitor 

da revista como atrelados ao conceito de “realismo” da organização política estruturada 

na ideologia antiliberal do governo forte, de modo que, com o artigo de G. Freyre, A. de 

Andrade pôde enfatizar a atualidade do regime realista bem como sua adequação à “rea-

lidade sociológica” do país. Sendo assim, o interesse em negociação com A. de Andrade 

era a conversão do projeto político dos intelectuais ligados ao poder central em discurso 

sociológico que, por haver consenso de que seria científico, apresentava-se como neutro 

ou isento de acordos com o poder dominante.
 272

 O que tudo indica, a despeito do que fi-

cou combinado entre A. de Andrade e G. Freyre, é que Cultura Política é outra evidên-

cia do pacto com o Estado Novo em torno do projeto comum e nacionalisticamente inte-

ressante de invenção da identidade nacional brasileira, porque a afirmação de A. de An-

drade trouxe o discurso em que se apresentava um fato: se o projeto de G. Freyre era de 

fato eficaz e foi o responsável pelo “redescobrimento do Brasil”, nos anos 30 e 40 havia 
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o suporte do novo projeto político tão eficaz quanto o projeto regionalista, sendo que, se 

os interesses elementares do projeto regionalista nordestino foram realizados, sobretudo 

os de ordem cultural, econômica e nacionalista, era porque o Estado Novo os compreen-

deu e deu suporte na proporção certa para efeito de realização na prática governamental, 

no interesse recíproco de se fortalecer a ideologia do nacionalismo e do antiliberalismo. 

Trata-se da conversão, pela elite dirigente do poder central, do conceito freyri-

ano de cultura, inclusive a ideia de tolerância racial da sociedade brasileira, em razão de 

Estado como sustentáculo capaz de consolidar a invenção da identidade nacional em cu-

ja base passou a residir profundamente, a partir de 1937, a ideia de “povo mestiço” situ-

ado nas regiões brasileiras. Não foi por acaso que A. de Andrade mencionou no artigo o 

valor dos artigos da imprensa escritos por G. Freyre durante a conjuntura estadonovista, 

posto que o interesse dele era incluir essa produção no processo de conversão das ideais 

sociológicas freyrianas em razão de Estado, e que Cultura Política e outras revistas ser-

viram ao circuito produção-difusão-recepção dessas ideias, passando as veiculá-las à so-

ciedade e ao mundo na condição mesma de ideologia oficial do regime autoritário.
273
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 A lista dos artigos da imprensa escritos por G. Freyre com a orientação nacionalista que interessava ao 

Estado Novo é extensa, pois abrange a produção no Correio da Manhã e no Diário de Pernambuco, que 

foram os dois grandes órgãos da imprensa nesse momento em que G. Freyre colaborou com regularidade: 

no Correio da Manhã de 1937 a 1941 e no Diário de Pernambuco durante todo o período da ditadura var-

guista, colaborando ainda mais tempo após o regime. O sociólogo foi contratado ainda em 1937 pela em-

presa de Assis Chateaubriand para colaborar como articulista dos jornais de propriedade da empresa sob o 

regime de direitos autorais pagos por texto publicado. Nesse caso, muitos artigos publicados no Diário de 

Pernambuco, veículo adquirido por A. Chateaubriand em 1931, foram republicados em outros veículos da 

empresa Diários Associados, como O Jornal. Não obstante, nesse momento G. Freyre também foi contra-

tado pelo grupo paulista “Mesquita” para colaborar no O Estado de S. Paulo, o que fez entre 1943 e 1944, 

tendo deixado de colaborar para o veículo alegando a violação constante de suas correspondências e envio 

dos textos para O Estado de S. Paulo pela censura da interventoria pernambucana; também colaborou, en-

fim, para jornais do exterior (nesse período sobretudo da América Latina) como o La Nación, da Argenti-

na, entre 1941 e 1944. Perante a massa enorme de artigos encontrados no acervo documental pesquisado, 

optou-se por fazer a seleção dos textos com o objetivo de apresentar uma síntese do ideário do projeto re-

gionalista relativo às questões discutidas e simultaneamente negociadas com a elite do poder central, nes-

se caso fundamentalmente com A. de Andrade – seu interlocutor e intermediador na política. Se apresen-

tará a seguir o panorama do pensamento de G. Freyre sobre a questão racial e a discussão sobre o proble-

ma dos valores de cultura, reconstruído com base nos artigos da imprensa que foram aludidos por A. de 

Andrade em Cultura Política. “Os interesses do Brasil”, por exemplo, discutiu, em 1938, a função dos in-

telectuais no movimento de libertação do Brasil do estigma de país inferior no campo artístico-cultural: 

 

“Por muito tempo nós pretendemos que o inglês – isto é, o estrangeiro – visse maravilhas em nossa litera-

tura, em nossa arte, em nossa ciência. Mas em vão. Ele enxergava criações apreciáveis do talento brasilei-

ro: as de Carlos Gomes, por exemplo. Mas não maravilhas. Nem se deslumbrava nem fazia caso das nos-

sas “obras de gênio”. Hoje, entretanto, há um movimento intelectual e artístico no Brasil a que os estran-

geiros inteligentes que conhecem o nosso país se mostram particularmente sensíveis [...] É do Brasil, na 

verdade, que todos aqueles observadores, aqui como na Europa, que se interessam pela América chamada 

Latina, sentem vir as melhores expressões atuais de poder criador, de poder poético, de poder artístico 

nesta parte do mundo [...] O que se sente vir do Brasil ó trabalho de geração nova e forte de intérpretes do 

passado e da vida brasileira atual. Gente que começa a dar forma, expressão e significação a uma formi-

dável massa de material folclórico, de tradições e de elementos de paisagem e de cultura característica da 

região americana mais complexa na composição física de sua gente e no conjunto de suas tradições. Um 

país americano com uma tradição monárquica europeíssima e com restos de maometanismo africano a se 

dissolverem no catolicismo ibérico [...] Os xangôs hão de encontrar sua forma moderna de expressão 

artística brasileira, como nos Estados Unidos os spirituals dos negros do Sul. É questão de tempo. Mas 
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isso já é outra história. A verdade é que o Brasil começa a ser um centro de interesse na cultura moderna”. 

FREYRE, Gilberto. Os interesses do Brasil. Correio da Manhã, RJ. 10 nov. 1938, p. 4. SR/FBN.  

Na produção do Correio da Manhã há muitos outros textos contendo o mesmo teor do naciona-

lismo, correlativos, frequentemente, à discussão da questão racial e dos valores herdados da tradição agro-

patriarcal. Em artigos como “Southey e o índio brasileiro”, “Um estudo do professor Pierson”, “Eugenia e 

não eutenia”, “Valores de cultura: que são?”, “Sedentários e nômades”, “Uma escola de altos estudos na 

Bahia”, “Irmandades coloniais e a questão de raça”, G. Freyre identificou as causas do problema do com-

plexo de inferioridade racial entre negros e mestiços tanto no Norte quanto no Sul, assim como os efeitos 

desse problema na autoestima de grupos raciais na situação de marginalidade social. Nesses textos o soci-

ólogo também escreveu a favor de pesquisas realizadas por especialistas estrangeiros no tema de relações 

raciais entre brancos e negros em Salvador e no Recife, estudado por Donald Pierson e Roger Bastide em 

1940, quando os pesquisadores afirmaram haver tolerância e mobilidade ao invés de discriminação de cor 

nas cidades em questão – conclusão de tolerância reafirmada por G. Freyre em sua produção jornalística. 

Tudo indica que o interesse político na discussão da questão racial nos anos 40 referia-se à prescrição dos 

meios de se combater na sociedade brasileira o complexo de inferioridade racial de negros e mulatos, as-

sim a ideia de tolerância entre os contrários de cor fez sentido à elite dirigente do Estado Novo, que acres-

centou às medidas de valorização da cultura afro-brasileira as políticas de inclusão do proletariado negro 

na estrutura do trabalhismo que garantia a essa população apenas o direito ao trabalho e à renda mínima. 

Na produção do Diário de Pernambuco encontra-se um conjunto de artigos que discutiam mais 

precisamente o processo formativo do fenômeno da diversidade cultural do Brasil, incluindo na discussão 

o problema do complexo de inferioridade racial, a prescrição dos meios de se resolvê-lo e a defesa do va-

lor tradicional da agricultura familiar pela técnica da policultura. Artigos como “Cozinha pernambucana”, 

“Futebol mulato”, “Perfil da colonização luso-africana do Brasil”, “Velhos complexos”, “Um ‘manual do 

perfeito mestiço’”, “Terra e lavradores”, “Centenário de um pintor”, “Ainda Pedro Américo”, “Portinari”, 

“O livro do professor Pierson” e “Roger Bastide no Recife” formam a síntese do pensamento freyriano a-

cerca da contribuição das culturas africanas transmitidas à sociedade colonial em formação, cujos valores 

atuais o Brasil deve, segundo G. Freyre, aos antagonismos de cultura que foram equilibrados pelo patriar-

calismo agrário do Brasil colônia. Vale frisar também a ênfase atribuída à história do Nordeste em relação 

à formação de valores tradicionais correspondentes à diversidade cultural do Brasil: a vantagem do país. 
 

“Não estou apenas salientando a contribuição econômica (que ninguém nega, antes todos exaltam) do tra-

balho africano em nossa formação, mas a importância do escravo negro no mecanismo de civilização pa-

triarcal que tornou possível desenvolver-se no Brasil alguma coisa mais que simples colônia de plantação: 

uma comunidade em essência europeia, falando o português, rezando o padre nosso, regulando-se pelo di-

reito romano e, ao mesmo tempo, enriquecida pela absorção de valiosos elementos de cultura indígena e 

africana. Culturalmente superior ao indígena, o melhor escravo africano –  não apenas o doméstico, mas o 

de campo – exerceu no Brasil nítida função civilizadora quase ao lado do colono português, e não inteira-

mente abaixo dele [...] Contribuição que vai sendo hoje estudada não só com ciência mas com amor. E tão 

considerável é ela para quem analisa a geografia humana e cultural do Brasil, a nossa história social e 

econômica, a nossa antropologia, o nosso folclore, que pode-se quase falar numa autêntica colonização 

luso-africana do Brasil”. FREYRE, Gilberto. Perfil da colonização luso-africana do Brasil. Diário de Per-

nambuco, Recife. 7 ago. 1942, p. 4. SR/FBN. 
 
“Aqueles que têm se dedicado, no Brasil, a pesquisar sobre o nosso passado – por tanto tempo a história 

do português, do caboclo e do negro nesta parte da América, como uma ou outra variável e um ou outro 

traço em sentido contrário na economia, no patriarcalismo e nas etnias dominantes – sabem que dentro da 

velha organização o trabalho manual foi quase todo de escravo. Do que resultou o seu aviltamento. E com 

o aviltamento, a imperfeição que ainda hoje – um século depois da abolição – caracteriza grande parte das 

atividades manuais brasileiras nas zonas mais atingidas pelos complexos sociológicos e psicológicos aqui 

desenvolvidos pelo regime de trabalho escravo [...] Com esse aviltamento não só do trabalho manual 

como do simples do esforço físico, era natural que se desenvolvesse entre nós não só o desprezo pelas ar-

tes e pelos ofícios – ocupação de escravo ou de negro – como a própria preguiça ou remancho, tão do bra-

sileiro, e por alguns observadores atribuídas principalmente ao clima. Engano: o efeito principalmente da 

escravidão. Da escravidão é que resulta a quase nenhuma dignidade do trabalho manual no Brasil, com-

plexo sociológico e psicológico que ainda hoje oferece à observação dos simples curiosos aspectos sur-

preendentes. Tem graça ouvir dos nossos mulatos mais melífluos que “trabalho pesado é coisa de negro”, 

quando o exemplo que nos vem dos países considerados mais brancos é bem diverso. FREYRE, Gilberto. 

Velhos complexos. Diário de Pernambuco, Recife. 18 ago. 1942, p. 4. SR/FBN. 
   

Dessas conclusões interessavam a A. de Andrade a conversão em razão de Estado como instru-

mento de fixação da “raça brasileira” pela ideia de miscigenação do povo através do combate ao comple-

xo de inferioridade racial sobretudo com a valorização das tradições culturais. E isto interessava ao regi-

me porque era o meio de fortalecer a cooptação dessa classe para o novo regime de trabalho assalariado. 
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Que se passe agora ao exame de “A propósito do Presidente”. Esse texto é uma 

prova empírica da negociação de interesses resultante no pacto político entre G. Freyre e 

Vargas, posto que o sociólogo aceitou colaborar para Cultura Política porque o IAA ha-

via preparado o ELC em 1941 e promulgado o conjunto de normas no mesmo ano. O ar-

tigo publicado na revista do DIP resultou da contrapartida de G. Freyre à decisão políti-

ca de Vargas através do IAA e em que se usou o senso crítico da sociologia para identi-

ficar os avanços técnico-científicos do Governo Federal sob a direção varguista, relacio-

nados às técnicas de gestão do interesse público. “A propósito do Presidente” foi funda-

mental para o interesse recíproco na instrumentalização do projeto regionalista pelo pro-

jeto centralista, posto que o artigo contribuiu decisivamente para a veiculação da ideolo-

gia oficial do Estado brasileiro (ideologia do intervencionismo antiliberal dos anos 40).  

No artigo G. Freyre apresentou seu ponto de vista sobre a modernização autori-

tária no atinente à estrutura institucional do país: “[...] Bem ou mal, o governo do Brasil 

já não é hoje um governo de bacharéis impregnados de legalismo e de financismo. Abri-

ram-se perspectivas e possibilidades mais largas aos administradores”.
274

 Tendo por re-

ferência a experiência recente pós-1937, o sociólogo construiu um argumento de defesa, 

mas não no sentido apologético, do nexo assumido na estrutura governamental entre bu-

rocracia e ciências sociais (sociologia e economia) para tornar a administração mais efi-

ciente, moderna e racional para a sociedade, demonstrando sua concordância com parte 

dos métodos adotados pelo Estado Novo na tentativa de solução dos problemas da reali-

dade nacional de modo afastado do “romantismo jurídico” das experiências precedentes 

e tanto mais próxima quanto impulsionadora da “eficiência de ação” orientada pelo ins-

trumental científico da sociologia e da economia. Isso significa que, em 1941, G. Freyre 

afirmou publicamente que estava de acordo com parte das bases do regime, como a cen-

tralização política e o modelo corporativista de cidadania no trabalho, ele próprio tendo 

participado diretamente do processo de modernização das instituições do poder público 

nos anos 30, tanto no sentido prático (de gestão) como no intelectual (de conceitos) co-

mo as experiências de trabalho no SPHAN e no IBGE podem comprovar.  

Com “A propósito do Presidente”, o sociólogo procurou fortalecer, ratificando, 

o fundamento do regime político, com base na avaliação condenatória dos governos mo-

nárquicos e republicanos e também na defesa da nova fase de centralização que, segun-

do seu argumento, representava a transição entre a desintegração anterior e a construção 

nacional por Vargas: “Mas essa fase [a centralização] talvez seja necessária para o forta-

lecimento do sentido nacional do governo a partir do enfraquecimento do sentido exage-

radamente estadualista, sempre perigoso quando encarnado por personalidades ilustres à 

frente de altos postos estaduais. Suceder-se-á à transição – suponho – o reajustamento 
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Rio de Janeiro: Vol. 01, nº 05, p. 124. CPDOC/FGV. 
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substantivo e adjetivo dos grandes homens às novas e grandes responsabilidades de go-

verno e de administração, não só em todos os ministérios como em todos os estados”.
275

  

A construção do argumento pela perspectiva da crítica ao estadualismo foi im-

portante para o processo de conversão do ideário do projeto regionalista em razão de Es-

tado pela elite dirigente, sobretudo para a adaptação da modalidade moderna de contrato 

social à “realidade sociológica” do Brasil. O pensamento de G. Freyre continuou a inte-

ressar ao Estado Novo no sentido instrumental da prática política, uma vez que o pensa-

mento expunha, com o consenso de que seria discurso científico, os elementos constitu-

tivos da “paisagem brasileira” com seus vícios e virtudes culturais e expunha também o 

vínculo possível entre a tradição agropatriarcal e o desenvolvimento buscado pela classe 

dirigente ao longo do regime autoritário, qual seja, o uso do método sociológico de ges-

tão social ou pública principalmente entre os estratos marginais. Com efeito, “A propó-

sito do Presidente” manteve ativo o processo de negociação entre as elites, com o grupo 

liderado por Freyre numa ponta e o grupo liderado por Vargas em outra ponta e os pro-

blemas da sociedade (desigualdades de raça, classe e região) no centro da negociação. 

 

A verdade a ser reconhecida pelo menos apologético dos observadores é 

que, com o atual presidente a base do governo – de sua técnica – deslocou-

se da pura interpretação política dos problemas, acompanhada de soluções 

ou tentativas de solução simplesmente financeiras e jurídicas, para aventu-

rar-se o Brasil à procura de novas bases de técnica de governo e de admi-

nistração: sociais e, principalmente, sociológicas e econômicas. Estamos 

hoje num período de experimentação social – e não apenas política – em 

que a procura de soluções novas para os problemas nacionais pode não ser 

sempre feliz nos seus resultados imediatos, nem segura na sua técnica. Mas 

representa, pelo menos, a libertação dos nossos métodos de governo e de 

administração da rotina política e do estreito ritualismo jurídico e financei-

ro que se comunicara do Segundo Império à Primeira República. E essa li-

bertação basta para marcar um período novo na história da administração 

pública do nosso país [...] De modo geral, só hoje vamos recuperando o 

sentido amplamente social de administração dos tempos coloniais, que os 

bacharéis e doutores do Império e da República perderam quase de todo, 

substituindo-o por um estreito sentido jurídico e político, de governo, e fi-

nanceiro, de administração [...] Dele afastou-se, um tanto pela pressão das 

circunstâncias, mas muito, também, pelas suas predisposições de homem 

de inteligência realista, o presidente Getúlio Vargas. Justiça lhe seja feita; 

e, desta vez, por quem não se especializou nunca em apologia e está longe 

de ser um entusiasta absoluto dos métodos atuais de governo e de adminis-

tração. Nenhum bacharel menos bacharelesco do que o Presidente Vargas 

governou o Brasil. Nenhum inclinou-se tanto às soluções sociológicas e 

econômicas dos problemas, dos quais alguns tem visto e sentido de perto. 

Nenhum mais lido naqueles escritores antes naturalistas do que retóricos 

que desde Gabriel Soares e Souza nos põem em contato com a terra crua do 

Brasil e com a gente nativa, mestiça ou adventícia das várias regiões: com 

suas virtudes, seus alimentos, suas doenças, seus problemas, suas necessi-

dades, suas possibilidades, suas aspirações.
276
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A referência dominante nesse e no outro artigo de G. Freyre é o método de a-

ção de Vargas, implicando outra forma de contribuição do sociólogo na configuração da 

“cultura brasileira” como negócio oficial nos anos 40 por Cultura Política, que desem-

penhou a função de órgão central de produção do discurso político-ideológico do regime 

para ser disseminado para outros meios de comunicação de massas com linguagem mais 

acessível, pragmática e difusora. A revista conseguiu subordinar os espaços de produção 

artística em expansão ao âmbito oficial da ação estatal durante a ditadura varguista, con-

trolando a participação da sociedade civil na cultura e buscando um consenso acerca da 

pretensa “cultura nacional” que legitimasse as ações do regime dominante. Desse modo, 

“Cultura Política desempenhava um papel ativo na sistematização do discurso ideológi-

co oficial (isto é, de Estado), buscando fundamentos em autores clássicos do pensamen-

to político e em importantes representantes do pensamento autoritário nacional”.
277

 

 

Mais ainda: [segundo a revista] as instituições liberais (o federalismo, a 

separação de poderes, o parlamento, os partidos políticos, o sufrágio u-

niversal, o individualismo, o “Estado fraco” etc.) seriam incompatíveis 

com a formação da sociedade brasileira e as características psicológicas 

e culturais do “nosso povo”. O sufrágio universal não representaria mais 

que uma participação simbólica dos cidadãos na constituição do poder, 

além de ser um método de escolha pernicioso (dada a incapacidade ina-

ta do povo para discernir, entre as alternativas, a melhor); a intromissão 

do Parlamento e dos partidos seria igualmente perversa, já que importa-

riam um viés irracional onde só deveria haver debates técnicos; o libera-

lismo, além de ser uma ideologia “em crise no mundo todo”, seria um 

regime “idealista”, inadaptado à realidade nacional. Em resumo, o nú-

cleo de preocupações da ideologia autoritária é a negação da soberania 

popular e a consequente transferência do locus da soberania para o Es-

tado, representado pelas elites burocráticas.
278

 

 

A remissão ao ideário liberal é válida para se fechar o estudo do ciclo percorri-

do por G. Freyre no sentido de negociar interesses materiais e simbólicos com o Estado 

Novo. Em 1942, essa negociação continuou ativa e, no outro artigo publicado em Cultu-

ra Política como continuação do primeiro texto, o sociólogo optou por alinhar a mira de 

sua crítica junto ao interesse varguista de organização e representação da “cultura brasi-

leira”, uma opção política que exigiu dele a reiteração da crítica contra o liberalismo no 

artigo publicado na revista. Mais ainda, esse último texto serve como evidência do acor-

do político celebrado entre as partes no atinente à mudança dos nexos entre região e na-

ção (lembre-se que no fim de 1941 o IBGE havia fixado o quadro da nova divisão regi-

onal e que Vargas e Freyre estavam de acordo com a mudança geopolítica), com o novo 
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conceito de cultura regional pensado pelo sociólogo estando no centro da negociação. O 

texto, enfim, não postulava críticas contra o federalismo oligárquico da República por a-

caso: G. Freyre continuava interessado em alinhar-se à ideologia antiliberal para manter 

ativo o controle intelectual sobre o processo de construção da identidade nacional.
279

 

Retomado desde o início com Casa-grande & senzala em 1933 e passando por 

Sobrados e mucambos em 1936, pelas matérias científicas ensinadas na UDF entre 1935 

e 1937, por Nordeste em 1937, pelas ideias de Um clima caluniado em 1937 e por Re-

gião e tradição em 1941, o fundamento teórico do projeto regionalista tornou-se, com a 

nova participação em Cultura Política, em doutrina política referente ao pacto interregi-

onal como instrumento concreto da construção e do desenvolvimento nacional. Ou me-

lhor, com o ideário apresentado em formato mais claro no novo artigo de 1942, o funda-

mento do projeto político de G. Freyre adquiriu ainda mais coeficiente de argumentação 

com característica mista, ao mesmo tempo científica e ideológica, tendo sido elevado à 

categoria de doutrina política porque o conceito de cultura regional foi apresentado pela 

perspectiva ideológica como instrumento prático da consecução da unidade nacional no 

presente: como instrumento do equacionamento do problema das disparidades regionais 

pelo aparelho estatal ao mesmo tempo que a condição da mudança dos nexos entre regi-

ão e nação no compasso da modernidade política construída pelo regime de Vargas. 

Com “A condição de provinciano no Brasil”, seguinte a “A propósito do Presi-

dente”, G. Freyre pôde negociar o interesse da contemporização das disparidades regio-

nais no espaço oficialmente concedido pelo poder (por A. de Andrade) para o curso des-

sa negociação: a revista Cultura Política. Em 1942, após o IBGE ter fixado o quadro da 

divisão regional do Brasil – ou seja, após o Estado ter reconhecido o fenômeno da regi-

onalidade e das disparidades regionais do país do ponto de vista interno da burocracia –, 

o sociólogo decidiu apoiar o governo da sociedade construído com base no poder da U-

nião uma vez que o poder centralizador assim constituído era a condição concreta da no-

va fase de contemporização reivindicada pela doutrina política; também decidiu criticar 

a experiência do estadualismo qualificando-a como “desordem”, de encontro à “ordem” 

construída por Vargas no regime de centralização, e principalmente: fechando o ciclo da 

                                                             
279

 “Nestes últimos dez anos vem-se retificando, não há dúvida, o mal do estadualismo criado para nosso 

país pelos ideólogos e depois pelos práticos da República, na sua caricatura do federalismo norte-ameri-
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ses de grupos, intitulados pomposamente de partidos ou disfarçados em campões de um progresso basea-

do sobre favores da União a Estados dominantes, já se tornara um processo de balcanização da América 

portuguesa”. FREYRE, Gilberto. A condição de provinciano no Brasil. Cultura Política: revista mensal 

de estudos brasileiros, Rio de Janeiro: Vol. 2, nº 15, maio de 1942, p. 13. CPDOC/FGV. 



212 
 

negociação com o presidente da República, o sociólogo decidiu apoiar a estrutura traba-

lhista construída para o mundo urbano, sobretudo no atinente ao uso político do concei-

to freyriano de cultura que permitiu a valorização da mestiçagem mediante políticas cul-

turais, como a inauguração do “Dia da Raça”, um rito que foi celebrado em 30 de maio 

de 1939 na cidade do Rio de Janeiro.
280

 G. Freyre apoiou essas realizações porque, além 

de o Estado Novo ter incorporado seu conceito de cultura, segundo seu entendimento o 

presidente Vargas teria valorizado a paisagem rural das regiões brasileiras ao compreen-

der a semântica do conceito sociológico de região, compreendendo o plano de conectar 

as partes da cultura regional ao todo da cultura nacional. Que se observe o plano: 

 

Não devemos deixar de reconhecer a necessidade de cooperação inter-

regional num país como o Brasil, onde as regiões existem por nature-

za, por condição geográfica e agrológica e por força do desenvolvi-

mento histórico e de cultura. Nem as cores feias a que a palavra “regi-

onalismo” tomou entre nós nos devem indispor contra tudo que sugira 

atividade, vida, arte, esforço regional ou provinciano. Este pode e de-

ve ser o melhor elemento vivificador da unidade brasileira [...] A or-

dem que convém ao Brasil é, tanto quanto a unidade, um plano ou sis-

tema de organização nacional – na verdade, quase continental – a que 

a cooperação interregional de cultura se fará dar vida evitando-se que 

entre nós “ordem” se torne sinônimo de estagnação ou mesmo de re-

gularidade, de simetria, de sacrifício de quanto for espontaneidade de 

província a um critério único de urbanismo, de paisagismo, de peda-

gogismo rígido [...] Nossa literatura, nossa arte, nossa cultura tendem 

a tornar-se, pela coordenação e pelo ajustamento – nunca por uma sis-

tematização rígida – expressão das diversas energias de província que 

constituem o Brasil. Mas as energias de província na sua totalidade 
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 Pode-se entender melhor o uso do conceito freyriano de cultura com o auxílio das descrições de Boris 

Fausto: “Na sua vertente cultural, a ideologia nacionalista do Estado Novo tratou de enfatizar as qualida-

des do homem brasileiro, ressaltando suas características raciais e seus atributos positivos. O discurso ra-

cial tinha que enfrentar a realidade étnica que resultara na miscigenação entre brancos, negros e índios, a 

ponto de a população branca ser minoritária. As duas principais alternativas consistiam em defender como 

positivo o processo de miscigenação, ou então sustentar a necessidade de “branquear” a sociedade. Oli-

veira Vianna e Azevedo Amaral foram defensores do branqueamento, embora com muitas diferenças en-

tre si [...] Getúlio e os promotores da política cultural não endossaram nem poderiam endossar os pontos 

de vista desses entusiastas do Estado Novo quanto à questão racial. A postura nacionalista do regime não 

podia admitir que a “raça brasileira” estivesse ainda em construção e fosse ameaçada por gente que cons-

tituía a maioria do povo. Desse modo, a política oficial do Estado Novo, não obstante as vozes discordan-

tes, encampou a já enraizada ideologia da unidade das três raças – brancos, negros e índios – e encarou ra-

ça como conceito mais cultural do que biológico. Na prática, valorizar a mestiçagem significava valorizar 

o negro e sobretudo o mulato. A partir dos anos 30, no discurso oficial, “o mestiço vira nacional”, na me-

dida em que se dava, ao mesmo tempo, o processo de desafricanização de vários elementos culturais. Esse 

parecer ser, por exemplo, o caso da feijoada, que de prato para escravos converteu-se em prato nacional 

[assim como o caso do samba, do folclore, da capoeira, do acarajé, do vatapá etc.]”. FAUSTO, Boris. Ge-

túlio Vargas: o poder e o sorriso. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p. 130-133. 
 
“O Estado Novo modificou o calendário festivo tradicional, incorporando novas datas celebrativas, sendo 

as principais, pela ordem cronológica, 19 de abril, o aniversário do presidente; 1º de maio; 30 de maio, o 

Dia da Raça; e 10 de novembro [aniversário do regime]. Duas dessas datas ligavam-se estritamente ao re-

gime e o Dia da Raça foi introduzido em 1939 para “exaltar a tolerância da nossa sociedade”. A comemo-

ração oficial de 1º de maio, entretanto, expropriava a data vinculada à luta internacional da classe operá-

ria, dando-lhe caráter de congraçamento pessoal entre o presidente e a massa trabalhadora”. Idem, p. 126. 
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tanto quanto na sua diversidade. O Brasil inteiro, com seus altos e bai-

xos de paisagem rural e provinciana – paisagem física e social – e não 

apenas o Brasil que certo metropolitanismo identificado com as aspi-

rações de uma arte e de uma cultura simétrica e urbana, quase-eurpeia 

ou quase-colonial, pretende apresentar ou interpretar como o verdadei-

ro Brasil, abandonando tudo o mais. Porque tudo o mais seria caipi-

rismo, mau regionalismo e até separatismo [...] [Mas] os homens que 

dirigem hoje o Brasil, dos quais o principal, o Presidente Getúlio Var-

gas, já uma vez esboçou o melhor elogio do que aqui denominamos de 

“cooperação interregional”. Para o Presidente Vargas, a unificação do 

Brasil – um dos seus grandes esforços de homem do governo – vem-se 

consolidando pelo “ajustamento orgânico” das províncias ou regiões 

“como membros de um só corpo a serviço do ideal e do engrandeci-

mento comum”. Ajustamento e não esmagamento. De ajustamento or-

gânico é precisamente do que necessitam as energias de província no 

Brasil, para com elas se enriquecer o todo cultural brasileiro. Em vez 

de se empobrecer, um povo se enriquece com a valorização e o apro-

veitamento de tais energias.
281

 

 

A repetição da referência ao governo sob a direção de Vargas não foi arbitrária; 

ao contrário, foi de propósito e pensada para o contexto de 1942, para garantir efetivida-

de aos acordos até então celebrados com o Estado (patrimônio cultural, divisão regional, 

ELC e etc.) e para manter ativo o processo de negociação política. Com “A condição de 

provinciano no Brasil” em sintonia com “A propósito do Presidente”, concedidos por A. 

de Andrade, o projeto regionalista alcançou a completude de seu ideário e o tom otimis-

ta dos textos é uma evidência dessa completude, o que certamente não significa comple-

tude de acordos negociados entre regionalismo e o Estado nesse e noutros tempos, mas 

que sinaliza para o sentido preciso do impacto do pensamento social na política brasilei-

ra pós-1937 com a orientação da construção nacional tornada razão de Estado. O tom de 

otimismo – indicativo da concordância de G. Freyre com a ideologia nacionalista de go-

verno – evidencia o interesse maior na orientação da modernização institucional/estatal 

mediante conceitos ampliadores do controle da esfera pública sobre a esfera privada, en-

tendendo-se o método sociológico de gestão pública como a modernização racionaliza-

dora da burocracia estatal e o controle político sobre a economia. Nos anos 1940 a ideia 

sociológica de “cooperação interregional” fez sentido para o Estado Novo e G. Freyre a 

prescreveu como sendo um instrumento com potencial para a unificação do Brasil. 

Para a classe dirigente e a intelligentsia a realidade nacional era equivalente da 

realidade sociológica (ou social), de natureza essencialmente objetiva, isto é, cujos pro-

blemas podiam ser identificados e equacionados mediante a observância estatal dos re-

sultados da análise sociológica e política. Nesse sentido, o resultado da análise freyriana 
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publicado em “A condição de provinciano no Brasil”, vale dizer, a ideia de “cooperação 

interregional” (ou reajustamento/contemporização), fez sentido para o contexto de 1942 

e foi introduzida pela classe dirigente na diretriz do Governo Federal sob a direção var-

guista, porque finalmente a semântica do conceito de região havia deixado de significar, 

nesse tempo, federalismo oligárquico, para significar construção e desenvolvimento na-

cional controlado pelo Estado em compasso com os dados da realidade social do país.
282

 

Em 1942, a ideia que ligava unificação a cooperação, tanto do ponto de vista e-

conômico quanto do ponto de vista cultural, teve impacto favorável no plano do gover-

no Vargas de criar empresas públicas dedicadas ao mercado de siderurgia e ao mercado 

de exploração mineral, notadamente com a criação e consolidação da Companhia Side-

rúrgica Nacional (CSN) e da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), uma conquista re-

sultante de decisões políticas fortemente apoiadas pelo nacionalismo. O impacto gerado 

pela ideia de cooperação no processo de criação dessas empresas públicas refere-se à o-

rientação do regime no sentido de se manter forte a postura nacionalista para que o con-

trole majoritário das empresas recém-criadas fosse exercido pelo Governo Federal. Vale 

destacar também que, juntamente com essas duas empresas, a estatização do controle de 

jazidas petrolíferas da Bahia pelo recém-criado Conselho Nacional do Petróleo (CNP) é 

indício da convergência entre a ideia de cooperação e a ideologia nacionalista de gover-

no, posto que a criação das empresas públicas por Vargas atendia ao interesse do desen-

volvimento econômico em nível interregional. Por isso pode-se identificar acordos entre 

o projeto regionalista de G. Freyre e o projeto centralista de Vargas na área econômica, 

referentes apenas à orientação do método de ação do Estado na área: o controle exercido 

pelo Governo Federal sobre a economia do setor público e a economia do setor privado. 

Todos os acordos eram dependentes, portanto, da estabilidade e da instituciona-

lidade do Estado Novo. Mas, o que permanece pertinente ao contexto atual, independen-

te da validade histórica para o período do regime, é, a meu ver, a característica essenci-

almente objetiva dessas ideias, com a possibilidade de adaptação de seu conteúdo crítico 

e científico aos desafios do mundo contemporâneo e inclusive ao Brasil (o seu contexto 

de criação). Todavia o que se estuda é a rede de sociabilidade de G. Freyre nos anos 40. 
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 Cumpre notar que anteriormente a 1942 G. Freyre já havia sido reconhecido por A. de Andrade e por 

outros dirigentes e burocratas estadonovistas como pensador social de grande importância e influência na 
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215 
 

3.3.4. Gustavo Capanema, o Ministério da Educação e Saúde Pública e as missões 

diplomáticas no exterior 

 

Por fim, um contingente apreciável de intelectuais e artistas prestavam 

diversos tipos de colaboração à política cultural do regime de Vargas, 

aceitando encomendas oficiais de prédios, livros, concertos, manuais 

escolares, guias turísticos e obras de arte, participando em comissões, 

assumindo o papel de representantes do governo em conferências, 

congressos e reuniões internacionais, em suma, prestando múltiplas 

formas de assessoria em assuntos de sua competência e interesse. Vá-

rios deles não chegaram a estabilizar sua posição funcional nos qua-

dros permanentes de carreira, embora desfrutassem de posições que 

pareciam indiferentes às exigências do mercado ou, então, impermeá-

veis às servidões impostas pelo mecenato oficial.
283

 

 

G. Capanema assumiu o Ministério da Educação e Saúde Pública em 1934 e di-

rigiu a pasta até 1945, quando o regime autoritário tornou-se insustentável. O Ministério 

foi encarregado pelo ministro da missão de desenvolver as bases da “cultura nacional” a 

partir da realização do programa de políticas educacionais, culturais e sociais sob o co-

mando geral do MES, instituição política criada em 1934 para “educar e curar o Brasil”, 

buscando livrá-lo de seus grandes males, proporcioná-lo o futuro promissor e moderno e 

inverter a posição histórica de dependência cultural em relação às outras nações do glo-

bo. A rigor, Capanema logrou prestígio e força política para seu Ministério junto a Var-

gas e aos outros dirigentes centrais do Governo Federal durante o curso de sua gestão, e 

para isso contribuía favoravelmente o aguçado senso de oportunidade política usado em 

momentos da atuação no comando do programa político do MES entre 1934 e 1945.
284

 

O programa político consistia, basicamente, no empreendimento de ações inte-

ressadas em desenvolver um corpo de instituições federais destinadas a implementar as 

políticas culturais do regime nos estados da federação (âmbito nacional). Esse é um as-

pecto intrínseco do MES que, segundo a literatura especializada, mostra a figura de Ca-

panema como ideólogo e ao mesmo tempo gestor/administrador da “cultura brasileira”. 

O que não significa que a longa tradição do Brasil em conceber o desenvolvimento cul-

tural de forma dependente da criação de instituições estatais para administrar os bens da 

cultura material (academias artísticas, academias literárias, institutos científicos etc.) te-

nha sido abandonada pelo ministro, mas, ao contrário, o governo Vargas, principalmen-

te após 1937, permitiu o aparelhamento substantivo do MES para fortalecer seu progra-

ma político, inclusive contando com a participação dos correligionários mineiros de Ca-
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panema na ação estatal relativa ao campo da cultura, como, por exemplo, Afonso Arinos 

de Melo Franco estando no comando dos trabalhos do SPHAN em Minas Gerais. Trata-

va-se, no entendimento do ministro, de consolidar essa tradição política para resultar no 

aperfeiçoamento dos meios práticos e modernos de administração cultural no Brasil.
285

 

As instituições culturais criadas pelo MES produziram o espaço hegemônico de 

cooptação da elite intelectual interessada em participar da construção do regime político 

pelos representantes ordinários do poder, onde cooptação tinha o sentido de negociação 

de interesses político-culturais que tendia a implicar o reconhecimento das virtudes e de 

poderes daqueles com quem se estava em negociação, ainda que em posição de inferio-

ridade.
286

 Ocorre que, ao mesmo tempo em que havia a necessidade de diálogo constan-

te da parte correspondente do Ministério com intelectuais de diferentes correntes, tendo 

em vista o planejamento e execução de ações de largo alcance social, a oposição aberta 

e radical contra Vargas não era possível em se tratando de grupos que estavam negoci-

ando com o Ministério. Efetivamente, essa regra se aplica ao caso de G. Freyre, pois era 

um dos sete correspondentes missivistas mais assíduos do ministro no período compre-

endido entre 1934 e 1945, segundo o estudo classificatório desenvolvido por Gomes.
287

 

A negociação com Capanema indica, por um lado, a figura de um ministro im-

positivo e centralizador com visão de “unitarismo”, e, por outro lado, indica a expressão 

da característica geral do Estado Novo: a ambiguidade da administração de Capanema a 

frente do MES, porque o ministro abrigou uma real heterogeneidade de ideias, correntes 

de pensamento e projetos considerados inovadores para sua época, e que, frequentemen-

te, eram até mesmo antagônicas em relação à orientação política dominante nas institui-

ções do regime. O certo é que Capanema imprimiu uma lógica bem particular à dinâmi-

ca do campo intelectual durante o curso de sua gestão: manteve aberto o espaço de ne-

gociações com o grupo estratégico para os objetivos de sua pasta, os intelectuais – aliás, 
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decisão fundamental para o desempenho de funções do Ministério –, na medida em que 

isso também era interessante para a construção de sua imagem pública, ou seja, que era 

ao mesmo tempo burocrata e intelectual que estaria à altura de seus pares comunicantes. 

Agente central para a compreensão do mundo intelectual brasileiro dos anos 30 

e 40, G. Capanema buscou estreitar a relação/pacto entre os intelectuais e o aparelho es-

tatal durante sua atuação como ministro da Educação. E deve-se salientar que a dimen-

são de troca estava presente no mecanismo de cooptação da elite intelectual sua correli-

gionária, tanto a troca de favores quanto a trova afetiva. No caso específico de G. Freyre 

é possível observar que os principais momentos de aproximação, quando a comunicação 

com Capanema e Carlos Drummond de Andrade – o chefe de gabinete do ministro du-

rante toda a gestão da pasta – tendeu a ser cada vez mais frequente e potencialmente re-

lativa a assuntos de demandas culturais e troca de favores, aconteceram em 1937 e entre 

1941 e 1942. Com efeito, foi a partir de 1937 que G. Freyre tornou-se membro da orga-

nização burocrática do Estado Novo, não somente com o trabalho nas instituições técni-

cas, mas com o recebimento, propenso a regularidade, de subvenções periódicas conce-

didas pelo MES para viabilizar o trabalho de G. Freyre na representação diplomática do 

Brasil em países latino-americanos e europeus acerca do tema da “moderna cultura bra-

sileira”, resultando no crescimento da influência freyriana sobre a política varguista. Ou 

seja, a subvenção do MES serviu oportunamente e de forma recíproca às duas partes do 

negócio: à política cultural e externa do projeto centralista e à valorização e implemen-

tação do projeto regionalista. Esse parece ser o conteúdo da “cultura nacional” conven-

cionada entre as partes em negócio: a tradição histórica do patriarcalismo valorizada nos 

municípios (a célula da educação cívica e moral) e divulgada para diversos outros países 

como o produto do invento da identidade nacional. Eis, portanto, um aspecto importante 

da atuação da Capanema a frente do Ministério da Educação e Saúde Pública, vale di-

zer, o incentivo pecuniário da participação de G. Freyre no programa político do MES. 

O que importa é investigar o sentido das oportunidades que o MES, representa-

do pela figura de Capanema, ofereceu a G. Freyre na tentativa de acomodar o projeto re-

gionalista no programa político da instituição do Estado Novo, considerando o sociólo-

go pouco na dimensão individual, essencialmente subjetiva, mas sobretudo na dimensão 

coletiva referente ao movimento em torno do ideário do projeto regionalista, e, na parte 

correspondente ao ministro e ao Ministério, considerando-os apenas pela ocupação fun-

cional de ministro da instituição política, excluindo a possível dimensão como “pessoa”, 

que, na verdade, não consta da documentação pesquisada, enfim, efetuando a discussão 

sobre assuntos pertinentes ao trabalho ministerial como objeto privilegiado de estudo. 
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Para tanto, recorre-se a determinadas fontes de pesquisa: a correspondência en-

tre o ministro e G. Freyre e alguns artigos da imprensa. Nessas fontes é incomum a dis-

cussão sobre assuntos propriamente políticos do governo, como o processo de condução 

do regime autoritário, em que Capanema e G. Freyre discutissem questões relativas à di-

tadura, à ideologia autoritária, ao programa das instituições políticas, à posição assumi-

da pelo Brasil na Segunda Guerra Mundial etc. Estes temas raramente figuraram na cor-

respondência trocada entre o ministro e o sociólogo, o que indica que não era do interes-

se de ambos discutir privadamente, para apoiar ou se opor, o regime do Estado Novo. 

O conteúdo geral das correspondências referia-se à negociação em torno do tra-

balho de G. Freyre como representante do Brasil no plano internacional da cultura. Não 

há, nesse sentido, evidências de funções prebendeiras confiadas por Capanema a Freyre 

para serem ocupadas indistintamente no serviço público. A análise documental revela as 

duas atividades negociadas e confiadas a Freyre entre 1937 e 1945, quais sejam, a repre-

sentação brasileira em eventos científicos do exterior e a missão política de “observador 

cultural” nos países latino-americanos. Ambas as funções foram tratadas conjuntamente 

com Vargas e por ele autorizadas. Não havia, portanto, vínculo formal ou trabalhista en-

tre G. Freyre e o MES, apenas a autorização do ministro da Educação e do presidente da 

República de funções temporárias desempenhadas por G. Freyre de comum acordo com 

o interesse do Estado-nação na divulgação da “cultura brasileira” para o exterior, de mo-

do que todos concordaram com a posição assumida pelo sociólogo na instituição políti-

ca: um intelectual missivista e subvencionado que defendia o interesse nacional nos paí-

ses vizinhos da América Latina e em outras regiões do globo. 

Em 1937, o MES providenciou o envio de subvenções divididas em parcela co-

mo meio de incentivar a participação de G. Freyre nos eventos promovidos pelo gover-

no de Portugal sobre matéria de história, além do financiamento da viagem do sociólogo 

à Inglaterra para proferir conferências universitárias sobre matéria científica. Foi pensa-

do um programa de atividades em acréscimo à participação de G. Freyre no evento por-

tuguês, entre a apresentação de papers, conferências e o exame e seleção de documentos 

históricos considerados relevantes para o estudo do Brasil colonial existentes no Arqui-

vo do Ultramar em Lisboa. Havia cinco pessoas envolvidas na negociação dessa ativi-

dade: Gustavo Capanema, Carlos Drummond de Andrade, Raúl Leitão da Cunha (reitor 

da Universidade do Brasil), Nobre de Mello (embaixador de Portugal no Brasil), da par-

te demandante do serviço prestado por G. Freyre, e Alfredo Freyre, participando como 

administrador contábil de seu filho e de sua família, responsável por gerir a movimenta-

ção financeira do grupo familiar, da parte demandada, com os valores tendo sido retira-
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dos pelo MES do Banco Mercantil do Rio de Janeiro e do Banco do Brasil e pagos a G. 

Freyre através da remessa do valor à repartição da Justiça Federal em Pernambuco. 

Logo após a despesa pública ter sido aprovada pelo Tesouro Nacional, Capane-

ma e Raúl Leitão se encarregaram de remeter o valor que ficou combinado com G. Fre-

yre para seu contador através da Justiça Federal, no total de 30:000$000, como forma de 

auxílio cedido pela Universidade do Brasil à participação de G. Freyre  no Congresso da 

Expansão Portuguesa no Mundo, ocorrido em Lisboa a 26 de julho de 1937 e promovi-

do pelo Instituto Luso-Brasileiro de Alta Cultura, uma organização recém-fundada pelo 

embaixador de Portugal no Brasil, Nobre de Mello. A ação do MES foi convidar o soci-

ólogo para representar o Brasil no evento e disponibilizar o auxílio financeiro como “a-

juda de custo”, extensivo à sua viagem acadêmica à Inglaterra, contando com adicional 

pecuniário em libra esterlina. Nessas condições, G. Freyre aceitou o convite do Ministé-

rio e se dispôs a desempenhar a missão, de caráter diplomático, de representação nacio-

nal nos eventos sucedidos na Europa em 1937, recebido como uma “incumbência”. 

Ocorre que na remessa da ajuda de custo o reitor da UB não remeteu a Alfredo 

Freyre todo o valor combinado, apenas um cheque do Banco Mercantil contendo o valor 

de 20:000$000, remetido da UB para a Diretoria de Contabilidade do MES, para a auto-

rização de Capanema, “com o qual o Instituto Luso-Brasileiro de Alta Cultura facilita ao 

Dr. Gilberto Freyre estudar os documentos históricos referentes ao Brasil colonial, exis-

tentes no Arquivo de Ultramar (Lisboa), verificando e relacionando os que mais interes-

sarem a nossa história pátria”.
288

 O cheque foi recebido em 30 de junho e no mesmo dia 

foi devolvido pelo contador juntamente com G. Freyre para o MES, alegando: “Devolvo 

o cheque pois quantia combinada fora outra e ao mesmo tempo renuncio a incumbência. 

Não solicitei mas fui solicitado [pelo] embaixador [Nobre de Mello] e [pelo] reitor [Ra-

úl Leitão da Cunha]. [É] possível [que eu] aceite ainda [a] representação [no] Congres-

so, devendo neste caso [o cheque] seguir até o dia 12 [de julho de 1937]”.
289

  

A informação sobre a renúncia da “incumbência” é importante para se perceber 

o grande interesse de Capanema em estimular a participação de G. Freyre no evento em 

Portugal, pois o interesse revela parte do programa político do Ministério comprometido 

com a realização da política externa do governo Vargas e com o estreitamento das rela-

ções diplomáticas com Portugal através da interface “história e cultura”. Com efeito, ao 

receber os telegramas de devolução do pagamento de Alfredo e Gilberto Freyre, inclusi-
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 CUNHA, Raúl Leitão [Telegrama] 2 jun. 1937, Rio de Janeiro [para] CAPANEMA, Gustavo. Rio de 

Janeiro. 1f. Telegrama da UB remetendo o valor de 20:000$000 para o MES. CPDOC/FGV. 
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 FREYRE, Gilberto. [Telegrama] 30 jun. 1937, Recife [para] CAPANEMA, Gustavo. Rio de Janeiro. 

1f. Telegrama em que recusa a quantia em cheque enviada pelo ministro da Educação para representação 

do Brasil no Congresso da Expansão Portuguesa no Mundo sediado em Lisboa. CPDOC/FGV. 
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ve manifestando a decisão de renunciar a incumbência, Capanema rapidamente investi-

gou o ocorrido com a remessa do valor e logo no dia seguinte entrou em contato com G. 

Freyre para explicar-lhe a situação do pagamento do valor combinado, explicando que o 

valor efetivamente remetido era apenas a parte disponível no orçamento ministerial da-

quele momento e que o reitor estava providenciando a remessa da segunda parte do va-

lor e, “esclarecido assim o assunto, conto com sua representação. Capanema”.
290

 

Após receber a remessa da parcela restante do valor, 10:000$000 remetidos di-

retamente da Universidade do Brasil através do Banco Mercantil, que, somado à primei-

ra remessa, totalizava o valor de 30:000$000 como auxílio à primeira parte da missão na 

Europa, G. Freyre seguiu para Portugal em julho de 1937 para cumprir as tarefas combi-

nadas com o ministro, o reitor e o embaixador português, participando como o represen-

tante ou delegado do Brasil no Congresso de Expansão Portuguesa no Mundo, ocorrido 

em Lisboa, e proferiu conferências na Universidade de Lisboa, na Universidade de Co-

imbra e na Universidade do Porto. Essa foi apenas a primeira parte da missão de G. Fre-

yre na Europa. Com o término dos trabalhos em Portugal o sociólogo seguiu diretamen-

te para a Inglaterra com o objetivo de concluir o ciclo de conferências na Europa, e des-

ta vez proferindo uma conferência na Universidade de Londres, no King’s College, cujo 

tema foi, naturalmente, os aspectos históricos da “moderna cultura brasileira”. 

Para a parte da missão de conferencista na Inglaterra, o sociólogo contou com a 

concessão de 400 libras esterlinas pelo Banco do Brasil, valor liberado a partir da solici-

tação de Raúl Leitão da Cunha dirigida em telegrama ao diretor de Carteira Cambial do 

Banco do Brasil, após o acerto do valor necessário à missão com o embaixador brasilei-

ro em Londres efetuado diretamente com G. Freyre, e sob a autorização de Capanema e 

de Vargas, como forma de auxílio financeiro para a missão de fins acadêmicos e diplo-

máticos com a Inglaterra. Em 1938, as quatro conferências proferidas nas universidades 

europeias foram convertidas e publicadas em livro pela editora do MES, com o título de 

Conferências na Europa, em cujo prefácio G. Freyre reconheceu que a missão fazia par-

te do programa político do Ministério em concordância com o presidente da República e 

que parte dessas atividades intelectuais foram subvencionadas com dinheiro público.
291

 

Há um vazio de três anos na documentação pesquisada, em que não há registro 

de comunicação entre Capanema e Freyre. De acordo com a cronologia disponível pelas 
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fontes, o diálogo entre ambos foi retomado em 1940, quando o ministro recebeu do so-

ciólogo um exemplar de sua conferência proferida no Gabinete Português de Leitura no 

Recife em 2 de junho de 1940, intitulada Uma cultura ameaçada: a luso-brasileira. So-

bre a discussão do tema em questão na conferência – a ameaça dos imperialismos nazis-

ta e capitalista contra o tradicionalismo da matriz cultural luso-brasileira – o ministro da 

Educação e Saúde comentou com ele o seguinte na carta de resposta ao envio do texto: 

 

Você tratou admiravelmente da difícil matéria. Não só colocou o pro-

blema nos seus termos precisos, mas ainda disse com segurança e co-

ragem (digo coragem porque você falou justamente num momento em 

que a gente não está sabendo bem a dimensão e a força do perigo que 

nos ameaça) aquilo que é preciso fazer. O governo, como você sabe, 

está empenhado ativamente na penosa campanha, que está a exigir 

compreensão, devotamento, energia, tato.
292

 

 

A “penosa campanha”, segundo o teor da carta de Capanema, referia-se à opo-

sição do governo brasileiro contra o avanço das forças nazistas na Europa, e principal-

mente, para o tema estratégico das relações diplomáticas, da possibilidade de avanço em 

Portugal via salazarismo. Por isso a conferência de G. Freyre foi considerada pertinente 

e fecunda pelo ministro da Educação e Saúde, quero dizer, ao tratar de aspectos da “ma-

triz cultural luso-brasileira” pela perspectiva da política internacional, da possível ame-

aça que os imperialismos e o conflito bélico representavam de contraproducente para a 

continuidade do projeto de modernidade das elites dirigentes portuguesas e brasileiras – 

que devia ser capaz, segundo o sociólogo, de reconstruir o vínculo entre as duas nações 

mediante o reconhecimento de valores culturais análogos –, G. Freyre contribuiu para o 

posicionamento político do governo brasileiro em meio à correlação de forças na guerra 
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 CAPANEMA, Gustavo [Carta] 12 set. 1940, Rio de Janeiro [para] FREYRE, Gilberto.Recife.1f. Carta 
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mundial, quando o país declarou oposição ao avanço do nazismo e do racismo antisemi-

ta na Europa, indicando às elites dirigentes que este era um interesse político fundamen-

tal para a continuidade e estabilidade do processo de construção nacional que estava em 

curso, sem causar danos ao discurso da tolerância racial da sociedade e da mestiçagem. 

Eram temas considerados estratégicos para as relações internacionais do Brasil 

nessa conjuntura, inclusive o apoio de Capanema à resolução freyriana do problema das 

ameaças do racismo contra a matriz de cultura luso-brasileira é uma evidência da impor-

tância político-social que o tema da miscigenação adquiriu para a continuidade do proje-

to das elites dirigentes durante o regime do Estado Novo. Nesse sentido, a escolha de G. 

Freyre em trocar o convite de Capanema de trabalhar como professor catedrático de So-

ciologia na Universidade do Brasil, feito em 1939 com a mediação de Heloísa Torres di-

retamente com o ministro,
293

 para trabalhar na cidade do Rio de Janeiro, e que foi recu-

sado pelo sociólogo sem mais hesitação, mas que, na verdade, foi repensado e retomado 

de outra forma com o ministro, desta vez sem a necessidade de intermediadores de inte-

resses negociados com o poder central. Com efeito, G. Freyre fez uma escolha dentro de 

sua relação com o ministro: ele trocou o convite ministerial de docência na UB pelo pla-

no de observador cultural nos países da América Latina, servindo tanto ao interesse go-

vernamental das relações multilaterais com a região quanto ao interesse particular e pes-

soal de “viagem de núpcias” no ano de seu casamento com Maria Magdalena. A rigor, a 

proposição desse projeto de investigação social diretamente a Capanema tornou-se pos-

sível porque era do interesse de G. Freyre aproximar-se do MES para buscar mais opor-

tunidades oferecidas pelo poder central, e não ficar restrito ao cargo de diretor dentro do 

SPHAN. A proposição do projeto diretamente ao ministro tornava-se possível em 1941, 

quando o sociólogo decidiu aproximar-se mais dele e do Ministério, chegando ao ponto 

em que a negociação de interesses políticos passou a dispensar intermediadores e sendo 

possível a G. Freyre apresentar o plano científico e diplomático para ser apreciado, pri-

meiramente, pelo ministro, e depois, como decisão final, pelo presidente da República. 

Tem-se o registro da iniciativa do primeiro contato feito por G. Freyre com Ca-

panema para apresentar-lhe o projeto da missão de observador cultural nos países latino-
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americanos, ou, mais precisamente, em determinados países da América do Sul (a Amé-

rica hispânica). A carta, remetida em agosto de 1941 em caráter confidencial, traz o tom 

direto e não ambíguo do objetivo de G. Freyre: convencer Capanema e Vargas da perti-

nência de sua ideia ou projeto para o Estado brasileiro, com base no argumento de que o 

estudo das condições intelectuais nos países americanos contribuiria com a melhor inte-

gração da cultura brasileira com as outras culturas da região e, mais ainda, que a missão 

contribuiria para fortalecer o pensamento do interamericanismo cultural da região, “num 

momento em que o assunto se torna de grande importância”,
294

 segundo sua avaliação. 

O plano ou missão de observador cultural consistia no seguinte: uma viagem de 

seis meses pelo trajeto sul-americano, Paraguai, Uruguai, Argentina e Bolívia, terminan-

do com a passagem pelos Estados Unidos (trecho da missão que não foi realizado). Co-

mo produto resultante da investigação, G. Freyre propôs a Capanema a redação de rela-

tórios específicos de cada país mais um relatório geral da investigação latino-americana, 

que segundo sua avaliação por si só valeria todo o investimento público na missão. A i-

deia original era viajar pelo trajeto citado observando e anotando aspectos da vida social 

e econômica dos países visitados e, igualmente, estabelecer novos contatos com pessoas 

e grupos ligadas à diplomacia, à política externa, à religião, à agricultura, à pecuária e à 

vida universitária, com o objetivo de facilitar a abertura de novos contatos e acordos la-

terais em proveito da política externa do Brasil. Ademais, a missão também guardou du-

plo interesse particularmente a G. Freyre: 1) aproveitar a circunstância da viagem para a 

realização das núpcias com a esposa – “daí a urgência, a grande urgência. Daí também a 

necessidade de ser uma viagem que terá de ser realizada em condições de máximo con-

forto”
295

; 2) aproveitar a viagem para comparar os aspectos da formação patriarcal e ru-

ral dos países da região com a realidade brasileira. Pensando em todas as oportunidades 

que a missão lhe oferecia, G. Freyre se empenhou na proposição do projeto ao ministro: 

“É que estou disposto, no final deste ano, na verdade o mais breve possível, a desempe-

nhar a missão, tão necessária para seus planos, de “observador cultual”, nos países ame-

ricanos observador das condições atuais e do que é necessário fazer para a aproximação 

intelectual do Brasil com os mesmos países no sentido do intercâmbio universitário, em 

particular, e científico, literário e artístico, em geral”.
296

 E, desse modo, “você não pode-

ria resolver diretamente o assunto com o presidente Vargas no primeiro despacho?”
297
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A resposta do ministro não tardou a chegar. Em 29 de agosto de 1941, Capane-

ma enviou o telegrama ao sociólogo em que dizia: “URGENTE: Acabo [de] receber sua 

carta que li com [a] maior satisfação e interesse. De pleno acordo. Falarei sobre o assun-

to ao presidente no meu primeiro despacho. Depois lhe escreverei. Capanema”.
298

 

O projeto de G. Freyre foi apresentado a Vargas por Capanema na forma de um 

processo administrativo, contendo descrições detalhadas da missão diplomática propos-

ta pelo sociólogo, como o roteiro da viagem e o cálculo das despesas, para a ponderação 

de Vargas e a possível autorização presidencial da missão. O ministro agiu como inter-

mediador no caso e, após dois meses do último contato feito com G. Freyre, ele remeteu 

uma carta ao presidente da República justificando a necessidade de uma missão do tipo 

proposto pelo sociólogo, com a busca em torno da crescente aproximação entre o Brasil 

e os países da América do Sul através do intercâmbio cultual denominado de “interame-

ricanismo”. Na correspondência, é interessante observar a associação que Capanema fez 

entre a missão de observador cultural de Freyre e a característica do Estado Novo, com 

a invenção ou a organização da “cultura brasileira” estando no centro da associação: 

 

Sr. Presidente, apresento a V. Excia. o plano de início de um cuidado-

so trabalho de sondagem do ambiente cultural das nações hispano-a-

mericanas, para verificação do que é possível fazer no sentido de uma 

maior, mais segura e mais continuada penetração da cultura brasileira. 

A cultura brasileira é quase inteiramente desconhecida dessas nações. 

Vencer essa distância, não só em proveito de um maior entrelaçamen-

to espiritual na América, senão também para que se alargue o prestígio 

do esforço intelectual de nosso país, é tarefa que se impõe aos homens 

de governo brasileiros, que se impõe especialmente ao regime atual, 

ao preclaro e dinâmico governo de V. Excia., continuamente disposto 

e consagrado aos grandes e difíceis empreendimentos. O trabalho, a 

ser realizado pelo escritor Gilberto Freyre, deverá iniciar-se pelos paí-

ses em que a tarefa parece ser mais fácil: Argentina, Uruguai, Para-

guai e Bolívia. A viagem de estudos deverá ser de três meses e ter iní-

cio em dezembro próximo. Consta do processo o roteiro traçado e o 

cálculo das despesas dado pelo próprio sr. Gilberto Freyre. Estando V. 

Excia. de acordo com a realização do programa traçado, peço-lhe que 

se digne de autorizar, no corrente ano, a concessão da importância de 

40:000$000, ficando o restante para ser concedido por conta de recur-

sos orçamentários do próximo ano.
299

 

 

O plano de G. Freyre, submetido à apreciação de Vargas por seu intermediador 

político, foi, com efeito, aprovado pelo presidente. O processo nº 2.065/42, composto de 

roteiro do traçado da viagem e de cálculo das despesas, foi autorizado integralmente. O 

                                                             
298

 CAPANEMA, Gustavo. [Telegrama] 29 ago. 1941, Rio de Janeiro [para] FREYRE, Gilberto. Recife. 

1f. Telegrama de resposta à proposição do projeto de observador cultural por G. Freyre. CPDOC/FGV. 
299

 CAPANEMA, Gustavo. [Carta] 28 out. 1941, Rio de Janeiro [para] VARGAS, Getúlio. Rio de Janei-

ro. 1f. Carta de apresentação da missão de observador cultural ao presidente da República. CPDOC/FGV. 



225 
 

processo administrativo aprovado por Vargas concedeu os seguintes subsídios a G. Fre-

yre: Cr$ 70.000,00 divididos em duas parcelas de igual valor, a primeira com pagamen-

to para dezembro de 1941 e a segunda com pagamento para fevereiro de 1942. O Banco 

do Brasil foi a instituição financeira responsável por liberar a entrega do valor, que seria 

remetido aos países estrangeiros integrantes da missão por meio do Itamaraty. Mais ain-

da, o representante do país teve direito a transporte, acomodação e alimentação nos paí-

ses visitados, coextensivo a sua acompanhante, e mais a facilitação de contatos políticos 

nos países da missão por seu grupo de amigos que foi acionado por Capanema para esse 

fim. E note-se que o ministro reduziu a duração da missão de seis para três meses.
300

 

G. Freyre e Maria Magdalena viajaram direto para o Uruguai no fim de dezem-

bro de 1941, permanecendo oito dias em Montevidéu. Ao longo de toda a missão, o tra-

jeto efetivamente percorrido pelo casal foi Uruguai, Argentina e Paraguai, pois Bolívia e 

Estados Unidos não puderam ser contemplados por uma série de razões que serão discu-

tidas adiante. Tem-se o registro do primeiro contato feito com Capanema do exterior, na 

verdade uma carta remetida ao ministro diretamente de Buenos Aires, ou seja, logo após 

a passagem do casal pelo Uruguai. Na correspondência G. Freyre costumava atualizar as 

informações da missão diplomática para seu correspondente, e é com base nesses relatos 

que se procura reconstruir a experiência interamericana de G. Freyre no início de 1942. 

No Uruguai, após ter recebido a primeira parcela da subvenção (Cr$ 35.000,00) 

pelo Itamaraty, G. Freyre partiu para a busca de contatos acadêmicos e políticos no país, 

e relatou que o curto tempo que permaneceu ali serviu oportunamente para atingir o ob-

jetivo da missão: estabelecer novos contatos, para estreitar a relação desses países com a 

“cultura brasileira”, com lideranças políticas de esquerda e de direita, lideranças religio-

sas, candidatos à Presidência da República etc. O plano da missão ainda previa a visita a 

determinadas organizações econômicas da região para o estudo de aspectos da formação 

socioeconômica comparáveis ao patriarcalismo do Brasil. Ao deixar o Uruguai, G. Fre-

yre relatou a Capanema que conseguiu “novos” e “interessantes” contatos políticos para 

sua missão: conversou com o líder católico da Câmara dos Deputados, com esquerdistas 

“mais avançados” e com dois candidatos à Presidência da República, além de ter visita-

do as maiores organizações de leite do país e conversado com um grande conhecedor do 
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problema da carne uruguaia, quem também era diretor do censo nacional e que, por isso, 

poderia fornecer dados estatísticos “interessantes” para o governo brasileiro sobre a eco-

nomia de diferentes zonas do país. O observador brasileiro relatou a Capanema que ha-

via proferido uma conferência no Instituto de Cultura Uruguai-Brasil, sediado em Mon-

tevidéu, que abordou a questão do “moderno humanismo científico” introduzida no Bra-

sil, segundo seu ponto de vista, por Gonçalves Dias e Euclides da Cunha; que percebera 

que no Uruguai e na Argentina havia grande curiosidade dos meios intelectuais pela cul-

tura brasileira moderna; que, surpreendentemente, seus livros eram mais conhecidos nos 

países sul-americanos do que poderia supor. E, finalmente, fez a primeira reclamação do 

orçamento calculado pelo Banco do Brasil para a missão: “O orçamento está quase ridí-

culo. Aliás, começou a sê-lo com a passagem do valor [despesas] – duas vezes mais”.
301

 

Capanema estava ligado no processo da missão diplomática de G. Freyre com a 

experiência interamericana. Na medida em que recebia a correspondência do sociólogo, 

em que havia relatos da experiência nos países integrantes da missão, lhe respondia com 

a intenção de orientar os passos e procedimentos que G. Freyre deveria adotar na opera-

ção, negociação ou diálogo com os grupos de contatos específicos de cada país integran-

te da missão diplomática, e tudo indica que a orientação de Capanema deveria ser enten-

dida como ordem a ser cumprida pelo sociólogo. Sobre a operação no Uruguai, o minis-

tro lhe disse ter concordado com a condução do processo de estreitamento dos vínculos 

entre as duas nações: “Meu caro Gilberto Freyre, acompanho com o coração e o pensa-

mento sua viagem. Do que você fez no Uruguai me deu notícia a sua carta. Tudo me pa-

receu bem conduzido. Em Buenos Aires, a sua ação há de ser sem dúvida profícua e é aí 

que você deverá atuar com mais tato e vigor”.
302

 Como é de supor, o ministro, que ficou 

responsável por negociar a duração e o valor da missão freyriana com Vargas, de imedi-

ato não comentou o problema de insuficiência apontado no orçamento liberado pelo BB. 

O importante desse documento é a definição atribuída por Capanema ao pensa-

mento do “interamericanismo”, pois é com essa definição que a atuação de G. Freyre na 

missão diplomática convergia. Esta definição é parte de uma construção maior que reve-

la o ministro como intelectual ou analista, e não apenas como administrador, que busca-

va igualar-se aos demais intelectuais como quem dialogava/negociava, pondo-se a altura 

dos seus pares a partir de uma reflexão sobre a “cultura brasileira” e, a partir dessa refle-

xão, procurava outros intelectuais com reflexão convergente para atribuir-lhes funções e 
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missões dentro da burocracia federal, quer dizer, o MES. Rigorosamente, esse foi o caso 

de G. Freyre: o sociólogo procurou o ministro com o objetivo certo de propor uma mis-

são a quem tinha poder dentro do regime político e, da mesma forma, com quem a refle-

xão sobre cultura era convergente. Mais ainda, observa-se que a reflexão de Capanema, 

introduzida no programa político do MES, foi impactada ou influenciada pela leitura de 

Casa-grande & senzala e dos textos sobre a matriz de cultura luso-brasileira de G. Fre-

yre – os quais, aliás, como já se percebeu, foram possíveis por decorrência do incentivo 

pecuniário do programa político do MES –, com que Capanema encontrou subsídio teó-

rico para produzir a definição do interamericanismo tornada diretriz de sua atuação co-

mo ministro da Educação. Que se observe a definição: “Mas a verdade é que precisamos 

encontrar, para as Américas, o caminho seguro, o caminho de paz, de justiça, de liber-

dade, de criação. E para isto é força que unamos as Américas em espírito, isto é, na con-

cepção e no trabalho de sua cultura intelectual. A sua viagem representa um esforço sin-

cero que empreendemos para contribuir para esta obra de unidade espiritual”.
303

  

A definição do interamericanismo como a “unidade espiritual” da região foi di-

rigida em uma carta de resposta aos relatos de G. Freyre, quando este chegou à Argenti-

na. Com a missão tendo sido autorizada por Vargas, o regime não apenas concedia outra 

subvenção a seu intelectual dileto, mas lhe reconhecia a função de sociólogo ou analista 

da realidade brasileira e de articulador de contatos internacionais em proveito da cultura 

latino-americana. Nesse sentido, a correspondência trocada entre o sociólogo e o minis-

tro, por ser o principal lugar de sociabilidade intelectual, foi um meio de reconhecer sua 

função como sociólogo cujo pensamento conquistou o status de consagração na circuns-

tância mesma do pacto político com o Estado Novo.
304

 E dessa circunstância resulta que 

G. Freyre conseguiu se inserir no espaço de poder construído em torno do MES. 

Na Argentina, no final de janeiro de 1942, G. Freyre deu início ao intenso pla-

no de trabalho com a busca de contatos em Buenos Aires. A primeira ação do sociólogo 

foi aceitar o convite para proferir conferências sobre o tema preferido de sua rotina, ou-

tra vez, aspectos da cultura luso-brasileira, que foram publicadas em livro por um editor 

argentino. Ele confessou a Capanema que encontrou inesperada receptividade na Argen-

tina e que o prestígio ou a recepção rápida e positiva de seus livros facultou-lhe o convi-

te para colaborar regularmente com o jornal argentino La Nación e o jornal uruguaio La 

Prensa, percebendo e compartilhando a informação com o correspondente que seus li-

vros eram mais conhecidos nos países da América do Sul do que na Espanha. Dessa co-
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laboração resultou um artigo publicado primeiramente na imprensa argentina e, posteri-

ormente, traduzido e publicado no Diário de Pernambuco. O artigo, intitulado America-

nismo e hispanismo, abordou o problema que envolve questão nacional e modernização 

na América segundo os princípios da filosofia social do interamericanismo.
305

 

Na correspondência, G. Freyre afirmou que a primeira representação em Portu-

gal, em 1937, foi importante para o estreitamento das relações diplomáticas entre Brasil 

e Portugal, como nova e moderna fase de integração entre a cultura dos dois povos, vale 
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dizer, “fase nova de articulação política, tal a importância que adquiriu a unidade essen-

cial entre culturas, por mim sugerida e defendida. Desculpe a falta de modéstia, mas é a 

verdade. E sou obrigado a salientar a verdade quando vejo o Itamaraty todo açúcar para 

gente sem importância, que ganha um dinheirão em missões ou representações decorati-

vas e quase inúteis, e todo cheio de cautelas, ou pelo menos de indiferença, com relação 

a quem pode de fato fazer alguma coisa pela cultura brasileira”.
306

 É interessante desta-

car as insatisfações de G. Freyre com os problemas enfrentados no curso da missão com 

ingerência política, posto que, simultaneamente à busca dos objetivos da missão, princi-

palmente na Argentina, onde G. Freyre proferiu conferências, publicou artigos de jornal, 

conseguiu lançar as bases para publicação do Boletim Bibliográfico Brasileiro, ao passo 

que o MES foi instado a organizar o trabalho de seleção bibliográfica e distribuição dos 

livros de autores brasileiros aos críticos especializados da Argentina e dos outros países 

integrantes da missão, tudo como forma de intercâmbio cultural pensado para o estreita-

mento das relações diplomáticas com base na “unidade espiritual” entre os países da re-

gião, enfim, enquanto os objetivos da missão eram atingidos, e “tudo isso destaco a di-

zer-lhe [Capanema] que esse inesperado prestígio pessoal me permite fazer mais do que 

supunha pelas melhores relações de cultura entre os dois povos: o argentino e o brasilei-

ro”,
307

 ocorre que “nem aqui nem no Uruguai, as embaixadas tinham qualquer informa-

ção a meu respeito. Decididamente o Itamaraty não morre de amores por mim”.
308

 

A despeito dos problemas de ordem gerencial, especialmente com a irregulari-

dade no pagamento das parcelas – G. Freyre reclamou duas vezes ou mais sobre o atraso 

constante no pagamento –, ele continuou a missão na Argentina e, logo depois, no Para-

guai. De acordo com a correspondência, a maior parte da realização do plano de traba-

lho ocorreu mesmo em Buenos Aires, onde o observador pôde de fato atuar no estabele-

cimento de contatos acadêmicos no sentido do intercâmbio universitário com o Brasil e, 

inclusive, conseguiu fechar um importante contrato de publicação dos livros de sua pri-

meira lavra em língua castelhana da Argentina. Por conseguinte, estando inspirado pelas 

experiências de trabalho anteriores com o SPHAN e o CNG, em que pôde conhecer me-

lhor os meios de organização institucional de acordo com o método de centralização ad-

ministrativa, o sociólogo sugeriu ao ministro outro plano de criação institucional especí-

fico do campo da cultura, sob a forma departamental com sede administrativa no Distri-

to Federal, que seria a sede central das repartições regionais, do Departamento Nacional 
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de Antropologia ou Departamento Nacional de Cultura, que, segundo o plano ou ideali-

zação do sociólogo proposto ao ministro, seria... 

 

um centro para estudo e para interpretação do homem e da cultura bra-

sileira; de suas origens hispânicas (Portugal e Espanha); de outras de 

suas origens europeias (flamenga, italiana, alemã etc.); de suas origens 

africanas; de suas relações interamericanas; de sua ecologia; do seu 

desenvolvimento histórico; de seus característicos já definidos e de 

suas ordenações atuais. E haveria cadernos em que se publicaria, sob o 

título geral “Cultura” ou “Antropologia”, conforme o nome que fosse 

dado ao departamento, ao qual ficaria incorporado o Museu Nacional, 

o Museu Goeldi [Pará], o Museu Paulista, o de Garanhuns [Pernam-

buco], o do Rio Grande do Sul, o do Paraná e o Museu Nina Rodri-

gues da Bahia. Que diz você? Converse sobre o assunto com o nosso 

presidente. Estou certo que ele se interessará pelo plano. A seção de 

“relações interamericanas de cultura” comporta desenvolvimento que 

talvez possa tornar o Rio de Janeiro um centro de importância conti-

nental em assuntos de cultura.
309

 

  

Não se tem registro sobre a resposta nem de Capanema nem de Vargas, mas sa-

be-se – ou melhor, pode-se intuir – que esse novo plano de G. Freyre não foi implemen-

tado na conjuntura do Estado Novo, de modo que o DNC ou DNA não foi instituciona-

lizado ou incorporado na burocracia estatal nesse período. O interessante do documento, 

entretanto, é a característica do modo de pensar de G. Freyre quando propôs outro plano 

de criação do Departamento: uma estrutura institucional que seria organizada de acordo 

com o método da centralização administrativa, comportando “desenvolvimento que tal-

vez possa tornar o Rio de Janeiro um centro de importância continental em assuntos cul-

turais”, segundo suas próprias palavras. Trata-se inequivocamente de um modo de pen-

sar o novo acordo entre o Estado e a sociedade a partir do antiliberalismo e que era con-

vergente com a prática centralizadora e modernizadora comandada pelo Estado Novo.
310

 

G. Freyre permaneceu no Paraguai até fevereiro de 1942 após deixar a Argenti-

na no final de janeiro, retornando novamente ao país em fevereiro antes de encerrar sua 

missão. A correspondência com Capanema relatando as experiências no Paraguai é real-

mente escassa. Não consta, da única carta encontrada que se referia ao país, qualquer re-

lato de celebração de acordos com intelectuais ou dirigentes de instituições acadêmicas 

de interesse da missão, constando apenas outra reclamação contra o atraso no pagamen-

to da segunda parcela da subvenção aprovada por Vargas. Aliás, percebe-se que esse foi 

um grande problema enfrentado pelo sociólogo durante todo o trajeto da missão. Ele in-

sistia na reclamação dos atrasos, procurando deixar claro ao correspondente os sinais de 
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sua decepção com o problema. E antes de deixar a Argentina em direção ao Paraguai, G. 

Freyre havia afirmado para Capanema que, dado o primeiro problema de desinformação 

na Embaixada do Brasil em Buenos Aires, quando chegasse a Assunção desejava não se 

deparar com problemas ao receber a segunda parcela da subvenção. O que não ocorreu 

da forma como desejou. Em fevereiro o Itamaraty não remeteu o valor devido ao Para-

guai e o representante nacional não pôde contar com o auxílio financeiro enquanto este-

ve em missão. Assim, foi exatamente por isso que disse a Capanema: “É mais uma de-

cepção que tenho. Decididamente é isso o que acompanha no Brasil os homens de valor, 

de muito ou de algum: a mesquinharia e até o descaso. Enquanto a gente fofa mas co-

vardona vive no Brasil e no estrangeiro regaladamente, ganhando o que quer. Eu sei que 

pouco é sua responsabilidade em tudo isso. Que por você tudo teria corrido bem e que 

esse é, também, o espírito do presidente Vargas. Não obstante, eis o que se passou!”.
311

 

Enfim, não se tem mais fontes fecundas para a reconstrução da experiência in-

teramericana de G. Freyre em 1942. Sabe-se apenas que ele e sua esposa retornaram ao 

Brasil em fevereiro desse ano e que o representante nacional recebeu a segunda parcela 

do valor devido no dia 03 de março, depois de ter encerrado a missão e ter retornado ao 

Recife. O trajeto não pôde ser estendido à Bolívia e aos Estados Unidos, como o último 

destino, devido a real circunstância em que a missão foi conduzida, sendo relatada pelo 

representante como “viagem marcada pelo tempo de guerra”. Ao que tudo indica, a cir-

cunstância da guerra em 1942 também foi outra grande dificuldade encontrada para dar 

continuidade às atividades previstas no plano de trabalho da missão. A correspondência, 

desde a estadia no primeiro destino, traz relatos do perigo representado pela circunstân-

cia do conflito mundial à permanência do representante brasileiro e de sua acompanhan-

te na capital dos países da América do Sul, como Montevidéu e Buenos Aires. Há relato 

de que G. Freyre contou com a colaboração de membros das Forças Armadas dos países 

em que esteve, atendendo às recomendações de não adentrar em lugares perigosos. 

Quando, em fevereiro de 1942, a missão estava encerrada e G. Freyre havia re-

tornado ao Recife, três meses depois houve o acontecimento do conflito com o interven-

tor pernambucano e seu subsequente encarceramento na DOPS do estado, em que a atu-

ação de Capanema no sentido de conseguir a libertação do detento dentro de pouco tem-

po foi decisiva. E pouco tempo depois da libertação o sociólogo comentou com o minis-

tro que a polícia estadual continuava com a perseguição de modo autoritário e constran-

gedor e que a perseguição do interventor estendia-se à violação da correspondência pri-

vada e à censura da imprensa visando banir toda a discussão jornalística em torno de sua 
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imagem pública e inclusive de sua obra. “A nota ridícula de tudo isto por aqui: a polícia 

proíbe os jornais, cujos direitos se acham em estado de pânico, de me elogiarem, publi-

carem elogios de jornais do Rio de Janeiro ou do estrangeiro a meu respeito ou de da-

rem em relevo qualquer notícia sobre minha pessoa ou meus livros”.
312

 Ocorre que, no 

que se refere ao problema das perseguições e censura em Pernambuco denunciado pela 

correspondência, Capanema pouco pôde fazer no sentido de tentar proteger G. Freyre. 

Em agosto de 1942, depois de a missão ter sido completada e depois do evento 

da prisão em que a proteção do ministro foi de fato importante, o sociólogo publicou um 

artigo no Diário de Pernambuco, intitulado A propósito da unificação da ortografia, em 

que apoiou o novo projeto do MES de reformar a gramática da língua portuguesa com o 

intuito de unificar a ortografia do idioma entre todos os países lusófonos. O teor do arti-

go, não obstante, ultrapassa o debate em torno da reforma da língua e contém outra evi-

dência da negociação política resultante no pacto de poder com o Estado Novo. O autor 

defendeu a reforma ortográfica planejada pelo MES e, mais particularmente, defendeu a 

gestão de Capanema no comando do Ministério, integrando-a na suposta “nova” e “mo-

derna” fase da política brasileira em que os governantes do poder público interpretam, e 

não simplesmente administram, os problemas diagnosticados pelos cientistas sociais.
313

 

Ora, esse artigo, que foi publicado exatamente no momento em que o sociólogo havia se 

aproximado com mais interesse do ministro e contado com as intervenções dele junto de 

Vargas para proporcionar-lhe funções importantes dentro da estrutura de poder constitu-

ída para o programa político do Ministério, foi a forma encontrada pelo autor para retri-

buir os benefícios resultantes da boa relação estabelecida ao longo do tempo com o mi-

nistro e a instituição política. E não foi por acaso que Capanema agradeceu o apoio/gen-
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tileza na correspondência: “[...] Devo-lhe ainda uma palavra de agradecimento pelo que 

você disse de mim no seu esplêndido artigo sobre a questão ortográfica. Esta questão es-

tá entregue à Associação Brasileira de Letras, que realiza não sei quais misteriosos estu-

dos que vão tornando a coisa cada vez mais difícil”.
314

 O artigo em questão é outra evi-

dência do ponto de contato havido entre os interesses de G. Freyre e o programa político 

do MES, fundamentalmente em relação à política cultural estabelecida pelo órgão inter-

no, o Conselho Nacional de Cultura (CNC), e especialmente entre 1941 e 1943, quando 

houve de fato crescimento na aproximação e negociação de interesses entre as duas par-

tes da relação política. Nesse sentido, o artigo da imprensa A propósito da unificação da 

ortografia, de agosto de 1942, indica a retribuição dos acordos celebrados com Capane-

ma pela via da argumentação favorável, partindo de uma figura que conquistara proemi-

nência no iniciante campo das ciências sociais, a seu programa educacional dos anos 40. 

Do final de 1942 à metade de 1943 a correspondência entre ambos limitou-se a 

uma prática tradicional da política brasileira: o pedido de favores a terceiros. Em setem-

bro de 1942 G. Freyre iniciou a colaboração com o processo de aposentadoria de Alfre-

do Freyre, seu pai, ao entrar em contato com o ministro para solicitar sua ajuda, quer di-

zer, sua intervenção no caso. Consta das fontes o relato de que o caso de Alfredo Freyre 

estava mais complicado do que o normal, pois a outorga da aposentadoria havia sido ne-

gada em primeira instância. Diante disso, a família decidiu remeter uma carta a Getúlio 

Vargas e ao ministro Capanema, certamente aproveitando-se da boa relação preestabele-

cida com o sociólogo, numa atitude política de usar a rede de contatos do filho na tenta-

tiva de mudar a decisão negativa no caso. A carta foi remetida aos dois destinatários por 

Alfredo Freyre, entregue por Ulysses Freyre e comunicada sobre o envio por G. Freyre. 

“Daí a resolução que tomou. Creio que não se confirmará a exceção contra ele [de nega-

ção do pedido de aposentadoria] e conto para o que for possível com sua boa vontade. É 

um homem cheio de serviços ao ensino e à magistratura, um lutador a vida inteira”.
315

 

Esse foi outro assunto financeiro da família Freyre tratado diretamente pelo mi-

nistro e pela estrutura do Ministério da Educação e Saúde Pública nos anos 40. É possí-

vel discutir o pedido de G. Freyre dirigido a Capanema para intervir no caso da aposen-

tadoria de seu pai como parte da rede clientelística de favores entre “cúmplices” em que 

houve favorecimento político da parte do ministro ao atender o pedido de favor do soci-

ólogo, ou pela abordagem subjetiva que entenderia esse caso como troca de favores en-

tre dois “amigos”/“parceiros”, primeiramente o sociólogo participando das ações do Mi-
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nistério; posteriormente, o ministro retribuindo a colaboração com sua contribuição pes-

soal no caso relatado, buscando a efetividade do direito do pai de seu “amigo”. De qual-

quer modo, as fontes são suficientes para se constatar que, ao menos nesse momento, G. 

Freyre comportou-se, em sua relação com o poder central, como demandante e não co-

mo prebendeiro, o que lhe garantiria mais privilégios dentro do serviço público federal. 

Ele se comportou como demandante de favores e cargos públicos em nome de terceiros, 

que geralmente eram pessoas ligadas a sua família em Pernambuco, para o ministro da 

Educação e Saúde, isto é, para este avaliar e, se fosse o caso interessante, aprovar os pe-

didos de favor e nomeação de pessoal técnico, sem a atuação de outros intermediadores. 

Com efeito, Alfredo Freyre conseguiu ser aposentado em 1943. Em novembro 

de 1942 Capanema estava esperando o encaminhamento dos documentos para pleitear a 

aposentadoria com rendimento integral, ou seja, sem a diminuição do valor do salário de 

professor universitário e de juiz federal. O processo ou pleito de aposentadoria tramitou 

internamente no MES, através do Departamento de Administração, porque a função pre-

gressa desempenhada por Alfredo Freyre permitia o tratamento do caso pelo MES. Con-

tudo, o professor não teve direito a aposentadoria com valor integral, mas apenas parci-

al, com seus proventos tendo sido calculados pelo tempo de serviço federal mais um ter-

ço do tempo de serviço estadual. A aposentadoria foi fixada com base na lei do Estatuto 

dos Funcionários Públicos, decretada pelo DASP, em 1939, em revogação do artigo 156 

da Constituição de 1934. Essa informação foi passada pelo diretor do Departamento de 

Administração a Capanema em dezembro de 1942. Quem se encarregou de comunicá-la 

a família Freyre no Recife foi o próprio ministro do MES, o que foi feito em breve.
316

 

Em 1943, além do pedido de intervenção do ministro no caso da aposentadoria 

de seu pai, G. Freyre intercedeu a favor da nomeação do filho de seu primo, Jarbas Per-

nambucano de Mello, para a única vaga de psiquiatria disponível na 5ª Região de Saúde 

do MES, o Nordeste, com sede no Recife. Em 17 de janeiro de 1943 o sociólogo entrou 

em contato com Capanema para pedir a nomeação do profissional indicado em sua carta 

e, com a intermediação de Barros Barreto (outro profissional da saúde), para conduzi-lo 

ao cargo de chefe de psiquiatria da divisão do Ministério no Nordeste. Assim, G. Freyre 

esperava contar com a atuação de Capanema como dirigente da instituição e como me-

diador dos contatos entre os profissionais da educação e saúde – as duas áreas que esta-

vam em franco crescimento no país, exigindo o recrutamento de profissionais para ocu-

parem os novos cargos – na medida em que indicava para nomeação no serviço público. 
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Em março desse ano Jarbas Pernambucano foi recomendado por Capanema pa-

ra ocupar o cargo solicitado por G. Freyre. Sua intercessão funcionou e o psiquiatra pas-

sou a ocupar o cargo de chefia na 5ª Região de Saúde do MES. Logo depois de saber do 

fato, o correspondente reforçou a defesa do indicado: “Asseguro-lhe [ministro] que es-

tou recomendando para o aludido cargo pessoa cuja competência está acima de qualquer 

dúvida e que é também moço de caráter e de excelente formação intelectual e moral”.
317

 

Última consideração sobre a negociação do campo da cultura entre o sociólogo 

e o ministro. Esta dimensão do negócio com o Estado Novo parece que foi, a rigor, o as-

pecto mais fecundo da relação política mantida por G. Freyre com Capanema. De um la-

do, tornou-se praxe do MES solicitar o sociólogo para participar como conferencista das 

reuniões organizadas pela instituição sobre vultos da elite intelectual e de pensadores do 

passado, inclusive convidando-o para participar como representante do Brasil em even-

tos internacionais na área geral de Ciências Humanas, garantindo-lhe o direito a todas as 

despesas de seu empenho pagas com recursos orçamentários da instituição estatal.
318

 De 

outro lado, tem-se o sociólogo ora aceitando ora negando os convites e retribuindo inte-

lectualmente os acordos celebrados com Capanema, ao apoiar a direção do governo. 

O ministro era, pois, um “mecenas da cultura”. Ele costumava financiar obras e 

monumentos de arte durante a gestão do Ministério entre 1934 e 1945, principalmente, e 

não exclusivamente, a arte modernista de estilo figurativo capaz de capturar e expressar 

a visão da suposta “beleza nacional”, um padrão estético que estava comprometido com 

o nacionalismo dominante nesse contexto.
319

 Nesse sentido, o caso da arte de Portinari é 

paradigmático, visto que envolveu o ideário do projeto regionalista-tradicionalista. O fi-

nanciamento da obra de Portinari por Capanema – e a decoração do novo edifício minis-

terial no Rio de Janeiro com parte de sua obra é um resultado desse acordo – foi decisão 

política apoiada por G. Freyre em 1942. Aliás, o sociólogo apoiou todo o grupo de artis-

tas que se aproximaram de Capanema durante o regime do Estado Novo, excetuando-se 

apenas o grupo modernista de São Paulo, com quem nunca se entusiasmou e com quem 

não discutia de forma direta e pessoal. Novamente, o meio do apoio político ao grupo li-

gado a Capanema e ao Ministério, sobretudo Portinari, foi sua produção jornalística. Fe-

chando o ciclo da negociação com o MES em torno da matéria da “cultura brasileira”, o 

sociólogo publicou um artigo no Diário de Pernambuco em 1942, que abordava a ques-
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tão do complexo de inferioridade da sociedade brasileira perante o mundo ocidental eu-

ropeu e estadunidense, ou o problema da hierarquia existente entre a “cultura ocidental” 

e a “falta de cultura dos brasileiros”, considerado anteriormente a 1930 como o proble-

ma de uma nação com “subcultura” e, posteriormente a 1930, como problema discutido 

e equacionado cientificamente pelo pacto entre os intelectuais e o aparelho de Estado. O 

que não foi explicitado por G. Freyre, contudo, residiu no assentimento inteiramente ve-

lado dos intelectuais e dos artistas em relação a cooptação, mediante a subvenção, pelas 

instituições do Estado Novo, no caso o MES que definia as diretrizes da produção artís-

tica em bases nacionalistas dos intelectuais e artistas cooptados e subvencionados.
320

 

O artigo de G. Freyre sobre a arte de Portinari resume a tese de Casa-grande & 

senzala referente à tolerância ou democracia racial. Com isso, pode-se afirmar que o so-

ciólogo pretendeu, na realidade, construir ponto de vista dominante sobre o problema do 

complexo de inferioridade coletiva decorrente da miscigenação: a expressão artística de 

Portinari seria expressão da “cultura popular brasileira”, vale dizer, exprimiria símbolos 

de brasilidade fundados sobre os valores de cultura defendidos pelo projeto regionalista 

e negociados e acordados com o MES (tradições híbridas como democracia social). 
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3.3.5. Diogo de Melo Meneses, Monteiro Lobato e a biografia consagradora 

 

A primeira biografia publicada acerca da vida e da obra de G. Freyre foi escrita 

por um ente da família, seu primo paraibano Diogo de Melo Meneses, em 1944. O mo-

mento para lançar um livro dessa natureza não poderia ser mais oportuno: o sucesso de 

crítica e de público conquistado pelo conjunto da obra freyriana só aumentava, no Brasil 

e nos países estrangeiros onde alguns dos livros já haviam sido traduzidos e publicados 

– fundamentalmente, Casa-grande & senzala publicado na Argentina e no Uruguai em 

1942 –, e, no plano da política interna, a repressão e o cerceamento da liberdade de ex-

pressão e pensamento viabilizada pela ditadura mostrava os primeiros sinais de desgaste 

com o “Manifesto dos Mineiros” de 1943 e, no plano da política internacional, a entrada 

do Brasil na Segunda Guerra Mundial através da Força Expedicionária Brasileira (FEB) 

demonstrava com clareza a posição do país na luta contra o nazi-facismo beligerante. 

Trata-se de uma biografia de cunho pessoal, surgida do círculo de amigos real-

mente íntimos da pessoa biografada (no caso em questão, o autor era seu próprio primo) 

em que pode se perceber a presença ou intervenção direta de G. Freyre no relato sobre a 

história de sua vida. De fato, o intimismo da biografia define o valor documental do re-

lato que contém, bem como seus limites como documento ou atestado da realidade de u-

ma vida, segundo afirmaram Larreta e Giucci.
321

 É uma biografia pioneira que pode ser 

considerada precoce, posto que Diogo de Melo Meneses, ao ceder à pressão pela publi-

cação rápida da biografia, não aguardou a completude da trajetória intelectual, ou do en-

velhecimento social – que, embora o acompanhe de forma inevitável, é independente do 

envelhecimento biológico –, de G. Freyre juntamente com as representações criadas em 

torno de sua imagem pública de cientista social ou sociólogo. E, por fim, além de ser in-

timista e precoce, a biografia ainda encerra outra característica: foi consagradora do ide-

ário do projeto regionalista nos anos 40. O texto não contém apenas o relato escrito pelo 

biógrafo-familiar, contém também um prefácio escrito por Monteiro Lobato, que assen-

tiu com a missão dessa biografia e buscou imortalizar G. Freyre no panteão da literatura 

canônica da história do Brasil. Com efeito, Lobato e Diogo Meneses tinham por objeti-

vo completar o envelhecimento social dos textos/ensaios constitutivos do projeto regio-

nalista mediante a descrição de aspectos decisivos da trajetória intelectual de seu autor. 

O intimismo da biografia foi importante para informar detalhes da vida do bio-

grafado, destacando, sobretudo, determinados eventos de sua intensa vida política suce-

didos entre 1930 e 1944, entre acordos e conflitos com a classe dirigente do poder cen-

                                                             
321

 Cf. LARRETA, Enrique Rodríguez; GIUCCI, Guillermo. Op. cit., p. 10. 



238 
 

tral. Ocorre que essa característica do relato de Diogo Meneses esbarra-se nos limites da 

fatalidade da ilusão biográfica e, por isso mesmo, o relato construiu discurso tendencio-

so no sentido de defender moralmente a pessoa biografada em sua vida ou luta política, 

ora tornando G. Freyre a vítima dos conflitos ocorridos contra a ditadura, ora absolven-

do-o como pessoa “afastada” e “neutra” de qualquer envolvimento na luta política geral. 

Segundo Bourdieu,
322

 o fato de que a vida constitui um todo linear, ou seja, um 

conjunto coerente e orientado que pode e deve ser apreendido como a expressão de in-

tenções objetivas e/ou subjetivas perante a história pessoal, com seus desígnios, eventu-

alidades e necessidades, é uma construção discursiva que permitiu a crença do senso co-

mum em torno de certa modalidade narrativa denominada de “história de vida” ou “his-

tória do projeto de vida”, de que essa narrativa seria factual ou verdadeira. A história de 

vida, segundo seu entendimento, consiste numa narrativa linear e unidirecional, com co-

meço, meio e fim, sobre a sucessão de acontecimentos considerados históricos ou de re-

levância no curso da vida de determinada pessoa; é uma modalidade narrativa que conta 

uma história coerente e totalizante, como relato do pretenso “projeto de vida” da pessoa, 

e que visa a construir uma representação dessa pessoa no mundo social pelo mecanismo 

da nominação, quer dizer, o designador rígido que cria identidades transitórias do indi-

víduo no exercício da vida social. A biografia – que é o mesmo que “história de vida” –, 

baseada na preocupação de atribuir sentido lógico e coerente e com cortes cronológicos, 

relata acontecimentos da vida da pessoa biografada a que, sem terem se desenrolado es-

trita e objetivamente de acordo com a sucessão cronológica relatada, o biógrafo sempre 

pretende organizar em sequências ordenadas segundo relações inteligíveis. E “essa pro-

pensão a tornar-se o ideólogo de sua própria vida, selecionando, em função da intenção 

global, certos acontecimentos significativos e estabelecendo entre eles as conexões para 

lhes dar coerência, como as conexões que implicam a sua instituição como causas ou, o 

que é mais frequente, como fins, conta com a cumplicidade natural do biógrafo, que, co-

meçando pelas disposições de profissional da interpretação, só pode ser levado a aceitar 

essa criação artificial de sentido”.
323

 Ou seja, o gênero biográfico resulta de acordos en-

tre as partes interessadas. Esses acordos o transformam em relato ilusório porque impli-

cam a atitude de não construí-lo no sentido de narrar “toda” a história de vida da pessoa 

objeto do relato, apenas a seleção de acontecimentos que interessam à ilusão biográfica, 

ou melhor, interessam à representação criadora de identidades no mundo social. 

                                                             
322

 BOURDIEU, Pierre.A ilusão biográfica.In:AMADO, Janaína;FERREIRA, Marieta de Moraes (Orgs.). 

Usos e abusos da história oral. 8ª ed. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2006. 
323

 Idem, p. 184-185. 



239 
 

De fato, pode-se perceber, com clareza, pela leitura da correspondência trocada 

entre Diogo Meneses e G. Freyre sobre o processo de construção do primeiro relato bio-

gráfico acerca de sua vida e sua obra, a interferência direta do biografado na construção 

do artefato textual, como que pretendendo controlar os sentidos e até mesmo os detalhes 

da descrição da história de sua vida. A biografia, afinal, representou a vida de G. Freyre 

como uma “história possível”, com informações e detalhes selecionadas entre o conjun-

to mais amplo de acontecimentos no curso da história pessoal. Isso se tornou real medi-

ante a celebração de acordos com o biógrafo-familiar entre 1943 e 1944, quando final-

mente o texto foi publicado com o acréscimo do prefácio escrito por Monteiro Lobato. 

Sabe-se que Monteiro Lobato foi um dos oposicionistas mais radicais e intran-

sigentes contra o governo de Vargas e que ele integrava a luta contra o Estado Novo. No 

entanto, sabe-se também que ele era uma das autoridades mais respeitadas do mundo da 

literatura nacional de seu tempo, ou seja, durante os anos 20, 30 e 40, de onde um prefá-

cio escrito pelo intelectual paulista como abertura da primeira biografia sobre um soció-

logo – cuja obra estava em fase de amplo reconhecimento nacional e internacional – ser 

muito importante para a consagração do projeto regionalista nos anos 40 e, dessa forma, 

ter poder simbólico no sentido de realizar o objetivo de construir a identidade de cientis-

ta ou pensador social do intelectual pernambucano. Por isso, o prefácio de Lobato era de 

fato importante tanto para Diogo Meneses (o autor da biografia) quanto para G. Freyre, 

considerando que o escrito procurou confirmar a tendência geral de defender o sociólo-

go como o “novo” e “único” líder do estágio moderno do pensamento social brasileiro. 

O relato biográfico juntamente com o prefácio permite vislumbrar a magnitude 

ou a intensidade do impacto causado por Casa-grande & senzala na sociedade brasileira 

dos anos 30 e 40, especialmente entre o grupo de leitores diletos dos livros de G. Freyre, 

ou seja, o grupo formado por escritores, artistas, empresários e políticos. É Lobato quem 

permitiu o entendimento desse impacto, usando naturalmente, por ser um literato, o po-

der da metáfora, ao dizer no prefácio que “[...] quando, [em 1933,] igual a um cometa de 

Halley, irrompeu nos céus da nossa literatura o Casa-grande & senzala, literalmente de-

vorei esse primeiro livro de Gilberto, que veio em absoluto confirmar meus quatro pon-

tos de admiração”.
324

 Os quatro pontos de admiração a que se referiu o literato no prefá-

cio da biografia consistem em que, segundo ele, Casa-grande & senzala teria: a) liberta-

do a sociedade das teorias racistas mediante a interpretação etnográfica dos antagonis-

mos de cultura; b) produzido conhecimento científico e moderno; c) imposto a verdade 
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social contra o modernismo (as culturas regionais do Brasil); d) se distanciado do situa-

cionismo varguista dominante no sistema político da nação durante os anos 30 e 40. 

O interessante do prefácio é mesmo a forma com que os textos do projeto regi-

onalista foram lidos ou interpretados por Lobato, que não se limitou a apresentar sua po-

sição de defesa no debate sobre literatura e sociedade, mas expressou o reconhecimento 

dos efeitos provocados pelo pensamento de G. Freyre sobre o novo acordo entre o Esta-

do e a sociedade nos anos 30 e 40. No prefácio Lobato operou a consagração do conjun-

to da obra do sociólogo e reservou um espaço privilegiado para Casa-grande & senzala 

na sagração do estágio moderno do pensamento social brasileiro liderado por G. Freyre. 

A sua posição de defesa no prefácio está bem de acordo com a explicação desenvolvida 

por Bourdieu sobre a ilusão biográfica: Lobato elevou G. Freyre à posição de líder abso-

luto do pensamento social brasileiro para construir sua representação como cientista so-

cial moderno cujo pensamento, consubstanciado por Casa-grande & senzala, teria cons-

tituído as bases do intenso desenvolvimento social e cultural gerido pelas novas institui-

ções públicas. Isto significa, a rigor, que a forma que Lobato “leu” o projeto regionalista 

permitiu representar G. Freyre por seu suposto destino de “grande esclarecedor”, ou me-

lhor, que a sua missão, a de inventor da identidade nacional moderna construída sobre o 

conceito freyriano de cultura regional, estava completa ou consolidada nos anos 40. 

 

Gilberto Freyre tem o destino dos Grandes Esclarecedores. Antes de 

sua amável e pitoresca lição vivíamos num caos impressionista, atra-

palhadíssimos com os nossos ingredientes raciais, uns a negá-los, co-

mo os que têm como “patriótico” esconder o negro, clarear o mulato e 

atribuir virtudes romanas aos índios; outros a condenar isto em nome 

daquilo – tudo impressionismo de uma ingenuidade absoluta e muito 

reveladora da mais completa ausência de cultura científica na nossa 

gente culta e até em nossos sábios.
325

 

 

Lobato estava interessado em contribuir com o objetivo da biografia, a de cons-

truir a identidade e a representação de G. Freyre como grande pensador social nacional, 

daí o prefácio estar todo voltado para o apoio intelectual dessa forma de imagem pública 

como pensador moral e politicamente comprometido com o desenvolvimento da cultura 

e da sociedade do Brasil. O prefácio, nesse sentido, serviu como o espaço da construção 

intelectual da representação identitária de G. Freyre no mundo social e científico a partir 

de 1944 em diante, sendo que essa elaboração já estava sendo feita antes mesmo da bio-

grafia ter sido publicada juntamente com o prefácio consagrador. A função do escrito de 

Lobato foi, portanto, consagrar determinada leitura do projeto regionalista para a comu-
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nidade de leitores dos livros do sociólogo pernambucano no presente e no futuro. A lei-

tura lobatiana era composta pela ideia de missão pública (ou destino, dever moral) reali-

zada pelo sociólogo a partir da publicação, em 1933, de Casa-grande & senzala. Segun-

do essa leitura, que apresentou, no prefácio, os significados sociais e científicos do pro-

jeto regionalista, a missão freyriana estava completa nos anos 40 devido à continuidade 

do empreendimento sociológico pelo pensador/cientista social em questão. Note-se que 

a leitura lobatiana salientou um conjunto de qualidades “vivas”, quer dizer, de qualifica-

ções técnico-objetivas que esse empreendimento comportava, tais como o título acadê-

mico de Mestre em Ciências Sociais obtido em 1922 na Universidade de Colúmbia, em 

Nova York, o que indica que a característica científica do projeto regionalista certamen-

te pesou no reconhecimento oficial prestado por Lobato na biografia. Sendo assim, po-

de-se afirmar que o interesse do intelectual paulista com esta série de reconhecimentos e 

identificações do intelectual pernambucano era atribuir força ao poder simbólico do pro-

jeto regionalista no sentido de consolidar a organização de símbolos, valores e identida-

des no Brasil contemporâneo. Considere-se o seguinte aspecto da leitura lobatiana: 

 

Felizmente o Brasil futuro não vai ser o que os velhos historiadores 

disseram e os de hoje ainda repetem. Vai ser o que Gilberto Freyre 

disser. A grande vingança dos gênios é essa. Por mais que os perceve-

jos e morcegos, e a fauna inteira da mediocridade se agite, o que fica, 

o de que o futuro toma conhecimento, é o que os gênios querem. Tudo 

mais desanda para as latas do lixo do Tempo, com boas tampas em 

cima. O futuro vai conhecer o Brasil através da obra de Machado de 

Assis, para a parte psicológica; através da obra de Euclides da Cunha 

para a parte “lineamentos gerais e grandes contrastes”; e sobretudo a-

través da obra de Gilberto Freyre, para a parte “vida como a vida foi e 

gentes como as gentes eram”. E esse Gilberto hoje mordido por toda a 

miuçalha [...] será no futuro cada vez maior. Porque o grande panora-

ma da humanidade, em eterna elaboração, não sai da palheta dos per-

cevejos nem dos morcegos, sim da palheta dos gênios – e Gilberto 

Freyre é um dos gênios de palheta mais rica e iluminante que estas ter-

ras antárticas ainda produziram.
326

 

 

A leitura de Lobato, associada ao relato biográfico escrito por Diogo Meneses, 

foi consagradora do ideário do projeto regionalista nos anos 40. Em 1944, com a biogra-

fia publicada acerca da história de sua vida e sua obra, G. Freyre passava pela crise polí-

tica causada pela instabilidade do regime autoritário de Vargas com a segurança de po-

der contar com a cumplicidade oriunda de seu grupo de apoiadores, entre os intelectuais 

pernambucanos, baianos, paraibanos e sergipanos e, do mesmo modo, ele contou com a 

defesa empolgada e empolgante, para os contemporâneos, oriunda de Monteiro Lobato, 
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ao publicar o prefácio em que a identidade legítima de pensador social tornava-se objeto 

de defesa contundente da parte do intelectual paulista e difundida dentre o público leitor 

da biografia com o mesmo teor edificante da representação construída mediante os acor-

dos celebrados entre o biógrafo, o biografado e o prefaciador da publicação, pretenden-

do consagrar e rotinizar o ideário do projeto regionalista em proveito da contemporanei-

dade do país. Não foi por acaso que Monteiro Lobato fechou o escrito com significativa 

louvação: “Abençoado, pois, seja o [James] Boswell que escreveu esta sua biografia”.
327

 

Porque ou para quê louvar, isto é, abençoar dessa forma Diogo Meneses? O in-

teresse de Lobato parece ser mesmo valorizar a iniciativa do biógrafo, em acordo com o 

biografado, de lançar o relato dessa natureza, ainda que fosse precocemente, em home-

nagem à iniciativa a partir da concessão do prefácio ambicioso que, dentro do seu inter-

dito, conforme postulou Certeau,
328

 percebe-se as evidências do interesse de conduzir a 

consagração do projeto político de G. Freyre como pensamento válido para toda a soci-

edade brasileira no presente dos anos 40 e no futuro pós-ditadura estadonovista. O certo 

é que o sociólogo contou com o benefício desse outro acordo no sentido de valorizar seu 

projeto exatamente no momento em que o sistema político enfrentava crise significativa 

na parte correspondente à instabilidade do presidente da República no comando do po-

der. Na circunstância de 1944 e 1945 G. Freyre saía ileso da crise do regime autoritário, 

contando com a leitura consagradora de Monteiro Lobato para o círculo restrito da inte-

lectualidade brasileira como pensador social portador de um patrimônio intelectual.
329
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3.4. O sentido da ambiguidade: oposição e adesão à centralização política na Era Vargas 

 

Na conjuntura anterior ao golpe de Estado de 1937, durante o período compre-

endido entre outubro de 1930 e novembro de 1937, a construção da relação de G. Freyre 

com o grupo dissidente e revolucionário que buscava se confirmar na direção do sistema 

político marcou-se por conflitos latentes decorrentes do uso sistemático da força autori-

tária que implicou, nesse momento, cerceamentos significativos para a primeira parte da 

relação política. No período considerado G. Freyre estava impedido de pensar e agir li-

vremente de acordo com a ideologia que considerasse adequada para o desenvolvimento 

nacional. Os casos reveladores dessa característica são: a prisão em 1935 pelo dispositi-

vo da Lei de Segurança Nacional e a experiência docente na UDF entre 1935 e 1937, in-

terrompida com o banimento do Club (ou Laboratório) de Sociologia que era por ele di-

rigido e pelo respectivo fechamento da universidade pelo ministro da Educação e Saúde, 

com quem celebraria, pouco tempo mais tarde, uma série de acordos suprapartidários. 

A oscilação que se identificou no desenvolvimento da pesquisa, relativa às mu-

danças de posição política e troca de favores entre ambas as partes da relação, configura 

uma ambiguidade no pensamento e ação de G. Freyre perante o processo de centraliza-

ção político-administrativa viabilizadora da modernização da estrutura institucional da 

qual o projeto do sociólogo era tributário. Essa ambiguidade poderia ser facilmente con-

fundida como “contradição” ou “incoerência” da parte de G. Freyre perante a orientação 

autoritária da ideologia e até mesmo do regime político dirigido por Vargas e os correli-

gionários estadonovistas, ora criticando ou ora se beneficiando da modernização. Ocorre 

que não é esse o sentido que se pôde constatar pelo estudo histórico da negociação entre 

os projetos políticos, quer dizer, acredita-se que é insustentável pensar a participação do 

sociólogo no regime do Estado Novo em termos de “incoerência”. A ambiguidade assi-

nalada como característica desse processo pode ser mais bem compreendida mediante as 

perguntas acerca do que motivava a oscilação da posição de G. Freyre perante o proces-

so de modernização autoritária. Qual era o interesse em se manter ambíguo perante Var-

gas? O projeto regionalista era compatível com os fundamentos do Estado Novo? Rigo-

rosamente, G. Freyre ora se opunha ora apoiava a intervenção federal no curso da revo-

lução brasileira. Essa ambiguidade configurou a tensão dinâmica no processo da relação 

política, que pode ser dividida em duas conjunturas para análise: 1937 e 1945. Nas con-

junturas a nota dominante é a luta pela democracia política; pela restauração dos direitos 

políticos e dos direitos civis, enquanto sucedia, mediante o pacto celebrado entre G. Fre-

yre e as instituições federais, a realização dos acordos de ordem cultural e econômica. 
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Entretanto, 1937 e 1945 foram dois momentos marcados pela crítica e oposição 

sobretudo da parte do líder do projeto regionalista. O primeiro tempo demarca a conjun-

tura da campanha sucessória para presidente da República – uma garantia constitucional 

prevista desde 1934 para a eleição presidencial acontecer em 1938 –, que se desenrolou 

de forma bastante agitada entre 1936 e 1937. O segundo tempo demarca a conjuntura de 

crise do regime autoritário, com a consequente deposição de Vargas pela articulação de 

forças oriundas da cúpula militar, golpe preparado entre 1944 e 1945. E, por fim, verifi-

ca-se que o ínterim desse processo foi o momento em que houve aproximação entre am-

bas as partes da relação política, quando conseguiram a pactuação entre 1938 e 1944 em 

meio à estabilidade do regime autoritário de onde se tornou possível negociar interesses 

aberta e diretamente com as instituições do Governo Federal, com atos de G. Freyre que 

demonstravam dependência e lealdade apenas em relação ao poder central da União. 

No contexto da disputa política de 1936 e 1937, visando à sucessão presidenci-

al em 1938, G. Freyre aderiu à agremiação nascente que fez oposição ao governo discri-

cionário anterior e ao golpe militar deflagrado por Vargas em 10 de novembro de 1937. 

Sua adesão resultou da forte ligação estabelecida com Antiógenes Chaves e Estácio Co-

imbra durante todo o curso do processo revolucionário que culminou com a deflagração 

do golpe em 1937. Na disputa política para presidente da República, composta pela can-

didatura de Armando de Salles Oliveira pela oposição, de José Américo de Almeida pe-

la situação e de Plínio Salgado pelo interesse do integralismo, Antiógenes Chaves esta-

va imerso na atividade de articular forças para a campanha política em apoio à candida-

tura de José Américo de Almeida, que contou inicialmente com o apoio de Vargas e dos 

membros integrantes do Executivo para a ocupação do cargo conforme previa a Consti-

tuição, mas que depois lhe foi negado com o interesse na preparação do projeto golpista. 

A candidatura de José Américo, um prócere político oriundo do Poder Judiciá-

rio da Paraíba, agrupava diferentes interesses em torno da sucessão presidencial, como o 

situacionismo e o regionalismo (exceto o continuísmo). A função de Antiógenes Chaves 

na campanha sucessória era grassar o poder da candidatura paraibana mediante a articu-

lação de forças políticas de diferentes regiões do país. Nesse contexto, uma das lideran-

ças, como líder do campo intelectual no sentido científico, que Antiógenes Chaves con-

seguiu impelir a aderir e participar da candidatura do prócere paraibano foi G. Freyre. O 

sociólogo estava inserido no grupo de amizades formadas desde os anos 20 no Nordeste 

e percebeu na candidatura de José Américo uma oportunidade concreta de lutar contra o 

continuísmo de Vargas no comando do poder, bem como de negociar de forma mais di-

reta os interesses do projeto regionalista caso o candidato paraibano fosse eleito. 
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Em maio de 1937, A. Chaves procurou o sociólogo para questionar-lhe se acei-

taria participar da campanha política em apoio ao candidato José Américo. A campanha, 

desde então, contou com a contribuição dele no sentido de se posicionar a favor do can-

didato paraibano juntamente com todo o grupo nacional de forças pró-José Américo. Na 

realidade, a adesão de G. Freyre à campanha contra o continuísmo não surpreendeu uma 

vez que era resultado da associação dos líderes da elite nordestina tradicional da qual ele 

fazia parte como autêntico representante. O desafio para a candidatura de José Américo 

residia, pois, na busca por articulação do apoio dessa elite política com o apoio das eli-

tes dos estados do Sul do país, fundamentalmente do Rio de Janeiro onde havia a possi-

bilidade maior de adesão de membros integrantes da estrutura do Governo Federal. 

G. Freyre aderiu à campanha política porque era do seu interesse grassar o po-

der da candidatura de José Américo, que estava de acordo com as orientações estratégi-

cas da elite nordestina tradicional e, no plano de governo construído para sua campanha, 

passou a defender com obstinação as medidas de equacionamento do problema das dis-

paridades entre o Norte e o Sul. Embora o debate sobre a sucessão presidencial tenha si-

do esvaziado por Vargas e seus agentes, interessados na ideia de continuidade no poder, 

nesse momento a campanha de José Américo estava fundada sobre o debate ostensivo a-

cerca dos problemas do Nordeste. Essa era uma orientação estratégica em comum entre 

a elite política tradicional que apoiava sua candidatura, entre Estácio Coimbra, Antióge-

nes Chaves e outros. E foi nesse sentido que G. Freyre construiu seu apoio dentro do de-

bate acerca da sucessão presidencial, ao apoiar José Américo como a melhor opção para 

as necessidades gerais do Brasil à época, entendidas como a programação do equaciona-

mento das disparidades entre o Norte e o Sul do país. Sendo assim, a disputa política de 

1937 incorporou, no debate político, a questão regional, que foi discutida pelos candida-

tos à presidente da República, pelos intelectuais seus apoiadores e pelos cabos eleitorais. 

O debate político também serviu para a discussão sobre os significados da democracia e 

autoritarismo. No caso específico de G. Freyre, o apoio a José Américo implicava a luta 

contra a continuidade de Vargas no poder. O primeiro representaria a democracia políti-

ca e o segundo o autoritarismo do Estado nacional, conforme demonstrava a experiência 

política entre 1930 e 1936. A oposição, nesse contexto, era contra o projeto do autorita-

rismo golpista defendido pelo grupo continuísta vinculado à cúpula militar do Exército. 

Um documento é revelador do debate: as cartas em que Antiógenes Chaves ins-

tou G. Freyre a participar da campanha de José Américo. As cartas indicam que Chaves, 

na interpretação da questão regional, concordava com a tese agronômica de Casa-gran-

de & senzala sobre o problema da produção de açúcar no Nordeste. Essa leitura do livro 
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foi, a rigor, usada como ideologia política introduzida nos planos de governo da campa-

nha presidencial de José Américo, que passou a defender a solução do problema especí-

fico da classe agroexportadora da região. O desafio para sucesso desse projeto, contudo, 

consistia em articulá-lo ou combiná-lo aos outros interesses defendidos pelas elites su-

listas que apoiavam o candidato paraibano durante o debate sobre a disputa pela suces-

são presidencial. O desafio, além do esvaziamento do debate político pelo grupo de Var-

gas, era manter as articulações da campanha entre os estados do Sul, como Rio de Janei-

ro e Minas Gerais, contra a campanha paulista em articulação com o governo gaúcho. O 

interessante das cartas reside na interpretação do problema da agricultura no Nordeste e 

como a tese freyriana foi usada por Antiógenes Chaves na campanha de José Américo. 

 
Não tenho dúvida de que o nosso candidato está à altura de seu grande 

antagonista [Armando de Salles Oliveira]. Mas este conta com uma 

colaboração, com um ambiente que, talvez, falte àquele. Um ponto 

que ele deveria fixar atentamente é o da indústria açucareira do Nor-

deste, do complexo de interesses econômicos e sociais que ela envol-

ve. A propósito mando-lhe umas notas, escritas às carreiras e em torno 

de sugestões apresentadas por um interessado no projeto do deputado 

Leôncio Araújo, em andamento na Câmara dos Deputados e com pa-

recer favorável do Levi Carneiro. É um problema importante e um te-

ma muito sugestivo para a campanha presidencial, pelo que vale a pe-

na advertir o nosso candidato que precisa, o quanto antes, empolgar a 

opinião pública por meio de uma campanha persuasiva, convincente. 

Lembre-se que esse problema da racionalização da cultura canavieira, 

importando na solução preliminar da irrigação, representa uma ques-

tão de vida e de morte para a indústria agrícola da cana-de-açúcar no 

Nordeste. E tem, ao lado de sua importância econômica, um largo al-

cance social para as populações nordestinas. A cultura extensiva, co-

mo uma contingência da falta de assistência técnica dos poderes pú-

blicos, da falta de crédito agrícola e da ausência de espírito associativo 

entre os nossos agricultores, tem sido o principal fator da monocultura 

entre nós. A cultura extensiva exige, a cada dia, com o natural esgo-

tamento das terras, maiores extensões territoriais, importando no ele-

vado custo da nossa produção e na necessidade de pessoal numeroso. 

É ínfimo, em Pernambuco, o rendimento de produção por hectare. O-

ra, poderemos ter uma produção muitas vezes maior e certa, numa á-

rea consideravelmente menor. Mas para isso o primeiro passo é o da 

irrigação que virá dirimir a escassez e, sobretudo, a incerteza das chu-

vas, acarretando consideráveis reduções e, às vezes, a dizimação das 

plantações. Diminuída a área plantada, assegurada a continuidade das 

safras independentemente da precipitação aquosa nas épocas oportu-

nas, veremos que a racionalização converterá a cultura canavieira num 

fator de policultura e de valorização do trabalhador rural. Enfim, seu 

Gilberto, esse é um problema capital para o Nordeste e que você co-

nhece melhor do que eu, antevendo as perspectivas que o problema 

sugere. A campanha [presidencial] aqui precisará ser bem orientada e 

acredito que vocês quebrarão lanças para não perder o Diário de Per-

nambuco. Tenho como certo que o Jornal do Comércio, aproveitando 

a oportunidade, ficará do outro lado [...] Você precisa, sem demora, 

articular-se com nosso Beto(?), que pode prestar, pessoalmente e com 
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sua influência, grandes serviços à campanha em prol do nosso candi-

dato. Mais uma vez, pude verificar o quanto é valioso o concurso da-

quele nosso amigo que pode entrar logo em entendimento com vários 

próceres, que atualmente estão aí. Aliás, não sei quais sejam a esta ho-

ra os compromissos dele com o candidato paulista, com quem tanto 

simpatizo. Mas compreendo que o outro é, igualmente, um candidato 

à altura do momento e sem as incompatibilidades que a candidatura 

paulista pode precipitar em graves acontecimentos.
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Caro Gilberto: Depois de ter escrito a carta que esta acompanha fui so-

licitado a consultar se você aceita participar de uma grande comissão 

de vários elementos das diferentes classes, sem caráter partidário, que 

será incumbida e tomará a frente da campanha a favor da candidatura 

de José Américo de Almeida. Essa comissão será composta, além da-

queles elementos, dos representantes dos partidos ou agremiações po-

líticas que apoiam a candidatura José Américo. Não só você poderia 

dar a sua adesão, caso concorde com a ideia, como buscar a adesão de 

outras figuras prestigiosas. Ocorrem-me os nomes de Bezerra Filho, 

Alde Sampaio, Repento(?) e outros que você poderia sugerir, sondan-

do-os a respeito. Responda, pois, com urgência e mande sugestões. 

Bartolomeu seria um ótimo elemento para fazer as articulações nesse 

sentido. O governador [Carlos Lima Cavalcanti] está empenhado em 

dar à campanha a favor de José Américo um caráter impessoal, acima 

mesmo das competições exclusivamente partidárias. Enfim, aguardo 

suas providências e notícias.
331

 

 

G. Freyre aceitou prontamente o convite do cabo eleitoral e aderiu à campanha 

política em apoio a José Américo para presidente da República. Em maio de 1937 teve a 

iniciativa de acender o debate da disputa política através da difusão de ideias sociológi-

cas acerca da sucessão presidencial prevista para 1938. A providência que ele tomou, do 

modo como esperava Antiógenes Chaves para sua participação, foi estratégica e interes-

sante para a campanha de José Américo: buscou combater o esvaziamento do debate po-

lítico conduzido pelo grupo de Vargas mediante a difusão das novas ideias regionalistas, 

que serviram, afinal, para embasar os programas de governo do candidato paraibano de-

fendido no debate estabelecido pelo sociólogo, e centrado nos interesses político-econô-

micos do projeto regionalista relativos à elite nordestina tradicional. Assim, ele tomou a 

providência esperada de dar coesão e consistência à campanha política de José Américo 

em 1937, quando novamente valeu-se de sua coluna dedicada ao jornal mais lido da im-

prensa pernambucana para difundir as ideais do projeto regionalista sobre a disputa em 

torno da sucessão presidencial. O artigo, intitulado Um clima caluniado, afirmava que... 
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 CHAVES, Antiógenes.[Carta] 24 mai. 1937, Rio de Janeiro[para]FREYRE, Gilberto. Recife. 3f. Carta 

passando as principais diretrizes da campanha política em apoio à candidatura de José Américo de Almei-

da na eleição para presidente da República. CEDOC/FGF (grifo do autor). 
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 CHAVES, Antiógenes.[Carta] 29 mai. 1937, Rio de Janeiro[para]FREYRE, Gilberto. Recife. 1f. Carta 

manifestando interesse na adesão de Gilberto Freyre à comissão dirigente da campanha política em apoio 

à candidatura de José Américo de Almeida na eleição para presidente da República. CEDOC/FGF. 
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... O regionalismo é como aquele clima do Amazonas, de que Euclides 

da Cunha corajosamente fez a defesa: um clima caluniado. Clima no 

sentido de ambiente moral ou intelectual em que a palavra é emprega-

da frequentemente. O sr. Armando de Salles Oliveira versou o assunto 

num discurso desassombrado e inteligente: os sentimentos regionais 

não constituem rivalidades que enfraqueçam, mas saudáveis emula-

ções que robustecem a nação. Poderia ter dito, em palavras um tanto 

diferentes, que o tão caluniado clima regional não deprime mas só faz 

avigorar o brasileiro. Dentro de climas regionais ou sob seu estímulo é 

que desabrochou a formidável energia bandeirante a que o Brasil deve 

as suas fronteiras atuais; é que floresceram a Escola Baiana, a Escola 

Mineira, a Escola do Recife; é que se desenvolveu a cozinha baiana. O 

que enfraquece a população de certas regiões brasileiras são as doen-

ças sociais a que a têm abandonado os governos e os poderosos [...] 

Não há motivo para se procurar turvar o problema da sucessão presi-

dencial que agora apaixona o sentimento brasileiro, fazendo-se do re-

gionalismo um espantalho e da candidatura que vai se impondo como 

a mais brasileira o reflexo de recalques de uma região pobre contra as 

regiões ricas. Um candidato pode ser o que corresponde melhor às ne-

cessidades gerais – que me parece ser o caso do sr. José Américo de 

Almeida – sem deixar se ser uma expressão de aspirações regionais, 

não de hegemonia, mas de simples reajustamento.
332

 

 

A defesa da candidatura de José Américo para o novo presidente da República, 

que estaria na condição de representar melhor as necessidades gerais do Brasil – ou seja, 

de equacionar o problema das disparidades entre o desenvolvimento nordestino compa-

rativamente ao do Sul do país – implicava, ao mesmo tempo, a oposição, nesse debate, à 

ideia de continuidade de Vargas no cargo eletivo e, da mesma forma, implicava a oposi-

ção expressa aos mecanismos de centralização política que viabilizariam o fortalecimen-

to do autoritarismo do Estado-nação na conjuntura tensa de 1937. Nessa conjuntura es-

tava expressa, com Um clima caluniado, a posição freyriana de apoio à candidatura pa-

raibana e, por conseguinte, de dupla oposição ao projeto golpista de Vargas, contra tanto 

o continuísmo quanto o centralismo. 

 O processo eleitoral, na medida em que se aproximava da eleição e as campa-

nhas sucessórias chegavam ao fim, sofreu um progressivo esvaziamento conduzido pe-

las forças continuístas agrupadas em torno de Vargas, todas interessadas na preparação 

do projeto golpista visando à colocação do ditador no comando do poder central. O gol-

pe militar foi deflagrado em novembro de 1937 e as candidaturas ao cargo eletivo torna-

ram-se inválidas. Ocorre que ainda nesse ano já é possível perceber, como start, indícios 

da grande mudança de orientação na posição política de G. Freyre assumida em relação 

ao continuísmo e centralismo de Vargas após o golpe que originou o Estado Novo. Com 

a continuidade de Vargas no poder e com a implantação do regime autoritário, houve to-
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 FREYRE, Gilberto. Um clima caluniado. Diário de Pernambuco, Recife. 26 mai. 1937, p. 4. SR/FBN. 
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da uma reorientação da posição política assumida pela elite nordestina tradicional no a-

tinente ao governo varguista, ainda que sob o alicerce da ditadura, sobretudo em relação 

à modernização da estrutura institucional resultante do processo de centralização políti-

co-administrativa. O principal articulador da mudança de orientação, circunscrita aos in-

teresses do grupo nordestino representado pelo projeto regionalista, foi Antiógenes Cha-

ves, que esteve atento às mudanças causadas pelo golpe de 1937, de natureza ideológica 

referente ao Estado, à economia e ao trabalho. Ainda nesse ano Antiógenes Chaves co-

municou-se com o líder do projeto regionalista para discutir o significado das mudanças 

para os interesses do grupo representado. Na discussão entre o sociólogo, líder do proje-

to político, e o advogado, apoiador flexivo do projeto político, ficou evidente a necessi-

dade de adaptação da tese agronômica de Casa-grande & senzala para efeito de seu uso 

de acordo com o novo contexto jurídico-político emergente no pós-golpe de 1937.333 

A discussão entre o sociólogo e o advogado correu no sentido da adaptação dos 

interesses da classe agroexportadora nordestina à ideologia dominante no contexto var-

guista do pós-golpe de 37, com o predomínio do corporativismo trabalhista constituído, 

no curso do regime autoritário, de acordo com o ideário positivista da elite gaúcha casti-

lhista que conseguiu se manter no comando do poder mediante o golpe militar. O resul-

tado da discussão foi fecundo e serviu para tornar a tese ou ideia sociológica de G. Fre-

yre, relativa aos problemas da produção açucareira nordestina, e defendida por Antióge-

nes Chaves durante o Estado Novo, apta para ser usada como instrumento de concentra-

ção de poder viabilizadora da regulação do problema entre classes sociais pelo IAA. E a 

intervenção do órgão administrativo central resultou na promulgação do ELC em 1941, 

demonstrando o atendimento, por uso político, do projeto regionalista, agora vitorioso. 

 Da oposição ao centralismo partiu-se para a adesão ao centralismo. Entre 1938 

e 1944 G. Freyre participou do processo de centralização política porque entendeu que o 

método de governo devesse buscar o sentido nacionalizante, identificado na dupla orien-

tação do projeto autoritário dominante: modernização da estrutura institucional e moder-

nização da estrutura produtiva (embora com essa parte do projeto o sociólogo discordas-
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 “Eu tenho sugestões muito boas sobre a nova organização que devesse ser dada à defesa do açúcar em 

Pernambuco, dentro dos princípios corporativos e da economia organizada. Uma organização vertical na 

qual se representariam e se conjugariam os vários interesses: do agricultor, do industrial, do comerciante. 

Pela intervenção do Estado seriam regulados os interesses dos trabalhadores rurais. As finalidades dessa 

organização podiam compreender aquela sua ideia de pesquisas sociais. Não há momento melhor para 

uma organização do gênero, de caráter verdadeiramente econômico e social. E é um erro que pode acarre-

tar as piores consequências, já preconizadas na Europa, o da organização de umas classes fechadas dentro 

de si mesmas, para oferecer resistência às outras classes ou absorvê-las. Você, se estivesse aqui [Brasil], 

poderia ter agora a atuação da maior eficiência e relevância. Mas é possível que ainda chegue a tempo”. 

CHAVES, Antiógenes. [Carta] 6 dez. 1937, Rio de Janeiro [para] FREYRE, Gilberto. Recife. 4f. Carta 

expondo os princípios do modelo corporativo de cidadania e trabalho para Gilberto Freyre. CEDOC/FGF. 
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se e, mais ainda, a criticasse constantemente mediante o ideário constitutivo do regiona-

lismo). A participação freyriana significa que a celebração do pacto político entre regio-

nalismo e centralismo tornou-se possível somente no contexto de estabilidade do regime 

autoritário, principalmente quando o centralismo atingiu o poder de intervenção no con-

flito de classes produtoras, formado desde 1930 nos estados hegemônicos do Nordeste. 

No entanto, houve vários pontos de atrito durante a construção da relação polí-

tica entre as partes celebrantes do pacto, como os dois casos de encarceramento do soci-

ólogo, um em 1935 e outro em 1942, pela Interventoria Federal de Pernambuco. Os atri-

tos ocorridos no curso da Era Vargas entre 1930 e 1945 indicam que o autoritarismo – e, 

posteriormente a 1937, a ditadura –, da mesma forma que o processo de industrialização 

da dinâmica produtiva no país, eram os dois principais obstáculos cerceadores do pacto 

político no sentido de impor entraves que limitavam a celebração de acordos dele resul-

tantes. Os acordos foram efetivamente cumpridos sob a circunstância da série de cons-

trangimentos gerados pelos atritos da ditadura, o que limitava a celebração de mais ou-

tros acordos de ordem cultural ou econômica e em proveito do desenvolvimento da so-

ciedade, entretanto não restringiam o alcance social das políticas implementadas. 

Entre 1938 e 1944 identifica-se determinados momentos particulares da relação 

política em que G. Freyre teve de ceder e abandonar a postura crítica direcionada contra 

o Estado Novo, como foi o caso das colaborações para a revista Cultura Política, e de-

terminados momentos em que ele efetivamente estava em condições de exigir do gover-

no, como foi o caso da missão de observador cultural em 1941, quando impôs ao minis-

tro da Educação as condições dentro das quais o trajeto da missão deveria ser planejado, 

e o planejamento contemplado pelo MES após a autorização de Vargas, para que a mis-

são fosse por ele realizada. Essas experiências são evidência da negociação de interesses 

entre as partes da relação política, sucedida ao longo do regime autoritário, entre a figu-

ra do sociólogo portador do projeto político e a elite dirigente das instituições federais – 

leitora interessada em parte do ideário científico do projeto regionalista, mas preocupa-

da, igualmente, em continuar atendendo aos fundamentos autoritários do varguismo. 

Assim, dentro das circunstâncias assinaladas de tensão constante com o regime, 

configuradora da ambiguidade da relação política, pode-se encontrar a avaliação freyri-

ana sobre o autoritarismo varguista, disponível em outro documento produzido em 1940 

nos Estados Unidos, e que guarda relação com a posição freyriana sobre o Estado Novo. 

Em Social and political democracy in America [Democracia social e política na Améri-

ca], o sociólogo se opôs ao que designou de “formas políticas ortodoxas”, surpreenden-

temente não referentes à ditadura no Brasil, mas referentes ao pensamento ortodoxo dos 
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Estados Unidos na matéria do americanismo que, segundo sua avaliação, era pensada de 

forma absoluta pela nação imperialista como o fim último do “pan-americanismo”. Ini-

cialmente a crítica se dirige contra a postura dos Estados Unidos na questão das relações 

continentais interamericanas, culturais e econômicas, definindo-as na forma ortodoxa de 

pan-americanismo. Segundo a crítica, essa postura era o meio imperialista de os Estados 

Unidos operarem a padronização da economia e da cultura das regiões americanas, con-

tra a qual o sociólogo se posicionou durante toda sua vida intelectual. Ao invés da orto-

doxia identificada criticamente, ele buscou relativizar o sentido do americanismo e a sua 

pertinência para o contexto brasileiro, tanto do ponto de vista da política interna quanto 

do ponto de vista da política externa do Estado brasileiro. Sua relativização para no mo-

mento em que ele se posiciona a favor das relações inter (e não pan) americanas e a fa-

vor da valorização da herança ibérica pelos Estados nacionais. Esse era, pois, o meio de 

se efetuar a crítica contra o pensamento industrialista e imperialista dos Estados Unidos 

que orientava a aceleração da industrialização da economia brasileira nos anos 40.
334
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 “Eu sou daqueles que consideram as relações interamericanas mais estreitas o desenvolvimento natural 
da vida do continente e um grande benefício para a saúde econômica e cultural dos grupos nacionais esta-
belecidos como repúblicas neste continente, mas não porque tais repúblicas nacionais ou porque as demo-
cracias políticas depois do modelo dos Estados Unidos tornaram-se o tipo ortodoxo de democracia. Penso 
que, como brasileiro, eu jamais assinaria a declaração pan-americana na qual uma identidade do tipo po-
lítico de governo é considerada como fundamental ao pan-americanismo. Penso que o pan-americanismo 
não deveria depender da uniformidade da forma política ou de governo das várias nações americanas, e 
que a intimação de tal dependência implica a restrição séria da autonomia nacional no sentido do sacrifí-
cio da individualidade saudável de cada nação em proveito da padronização convencional e danosa das 
formas políticas ocidentais. Agora, as formas políticas devem variar de acordo com as diferenças de con-
dições sociais – que são amplamente causadas, como se sabe, por diferenças de desenvolvimento históri-
co e de composição social e étnica de cada grupo nacional. E pôr uma única forma continental de governo 
como algo essencial para a solidariedade continental em questões fundamentais me parece ser tão irracio-
nal quanto prescrever a mesma forma de vestir ou a mesma dieta alimentar para grupos que vivem em cli-
mas diferentes. A história, bem como a geografia, tem seus climas [...] O fato de que o Brasil desenvolveu 
a democracia social em que praticamente não há restrição imposta a homens por causa de nascimento ou 
de sangue, e que tal desenvolvimento ocorreu sob a forma de governo monárquica cuja tradição não per-
deu o valor de homens inteligentes e sensíveis, não significa que haja monarquistas ainda hoje e que haja 
o desejo de ter seu trono restabelecido no Rio de Janeiro, com um descendente de D. Pedro II como rei ou 
imperador, mas significa que há ceticismo sobre a mera forma de governo como algo vital para o bem-es-
tar social como garantia da liberdade individual no país. O fato de que o Brasil, depois da chamada Revo-
lução de 1930, mudou a Constituição Federal, que era à época uma cópia liberal da Constituição dos Es-
tados Unidos, tem pouca significância para a posição que o Brasil tem ocupado no continente americano 
como nação devota, como nenhuma outra de suas vizinhas com problemas semelhantes, dos princípios da 
igualação das oportunidades para todos os cidadãos (brancos, morenos ou negros, ricos ou pobres, des-
cendentes de famílias antigas ou filhos de imigrantes recentes da Europa). Foi perfeitamente natural para 
os brasileiros verem, há poucos anos atrás, Nilo Peçanha, um mulato de origem muito degradante, suceder 
Mauro Muller, filho ariano puro e de olhos azuis de um colono alemão pobre de Santa Catarina, como se-
cretário de Estado. Tal expressão de democracia genuína seria ainda mais natural no presente – depois da 
chamada Revolução de 1930 – quando um grupo atual de idealistas políticos, visando à ainda mais larga 
democratização da vida brasileira, ascendeu ao poder político. O que eu disse acerca da primeira mudança 
na Constituição brasileira depois de 30 (isto é, a da Constituição de 1934) deve ser dito sobre a mais nova 
Constituição, a de 37, que é uma cópia das Constituições polonesa e portuguesa. Embora a Constituição 
do Brasil não seja mais cópia do modelo dos Estados Unidos, esse fato tem pouca importância para a po-
sição do Brasil no continente americano, porque a nova Constituição foi inspirada na da Polônia e Portu-
gal e os crentes fanáticos no completo americanismo [pan-americanismo] podem considerá-la maliciosa-
mente afetada pelo totalitarismo europeu. E afetada pelo totalitarismo, ela é, mas não de tal modo a ferir, 
profundamente ou permanentemente, a essência da democracia social que é hoje uma tradição nacional 
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A avaliação freyriana do Estado Novo reside, em Democracia social e política 

na América, no apoio conferido à dinâmica da interação entre a “boa forma política” (ou 

seja, a Constituição de 1937, lei máxima do regime) e a forma social identificada nas es-

pecificidades culturais do Brasil, dinâmica que, segundo essa avaliação, o regime do Es-

tado Novo foi capaz de promover ao articular a forma política à realidade das condições 

sociais dentro das quais a modernização deveria ser conduzida, obedecendo ao tipo no-

vo de “jurisprudência sociológica” conhecido por Vargas. O autoritarismo varguista não 

foi, portanto, objeto de crítica contundente da parte de G. Freyre entre 1938 e 1944, mas 

de defesa no atinente aos valores selecionados pela elite varguista para serem integrados 

ao processo de modernização autoritária, sobretudo institucionalmente, como reconheci-

mento e recriação de valores culturais pelo Estado. O desafio para Vargas, segundo essa 

avaliação, era equilibrar os valores tradicionalmente populares/híbridos com as pressões 

externas industrialistas ou industrializantes, de modo que o governo não consentisse que 

o primeiro processo, ao buscar mudar e padronizar a sociedade, destruísse o primeiro.
335

 

                                                                                                                                                                                   
bem assentada. A Constituição atual é flexível o bastante para se ajustar às condições sociais da nação, 
especialmente no momento em que o país tem como presidente um dos mais sagazes realistas políticos 
que já viveram – Getúlio Dornelles Vargas – cuja introspecção e conhecimento das condições brasileiras 
e do caráter, virtudes e fraquezas de seu povo são genuinamente brasileiras; é um esforço para harmonizar 
o governo central forte com o mecanismo de atender às necessidades locais e regionais, tão diversas em 
um país tão vasto como o Brasil; um esforço, também, de harmonizar autoridade com liberdade. Mas uma 
vez que ela foi escrita em poucos dias, e dentro de uma atmosfera de pressão política em que as condições 
sociais foram apenas remotamente consideradas, suas deficiências são muitas e da mais séria natureza. 
Ela deve ser cuidadosamente revista, criticada e reescrita, não por um único acadêmico sob a influência 
de interesses pessoais ou políticos mas por um grupo de autoridades brasileiras bem versadas em proble-
mas políticos, jurídicos, econômicos e sociais; não por juristas algo livrescos embora inteligentes, mas por 
uma comissão de economistas, antropólogos, sociólogos e geógrafos que conheçam o Brasil bem e que 
tenham feito pesquisas de campo científicas em diferentes regiões. Assim a Constituição poderá se tornar 
genuína como deve ser. O atual regime político pode ser criticado de diferentes pontos de vista. Eu mes-
mo tenho sérias objeções a seu caráter ético para serem apontadas contra o modo com que foi constituído, 
aos teóricos que o deram uma expressão ideológica e a alguns dos políticos que estão praticando-o de 
acordo com seus interesses estritos. Eu sei que as mudanças políticas devem ser consideradas, quando 
triunfantes, como processos naturais ao invés de eventos éticos. Reconheço também que as mudanças 
políticas que aconteceram no Brasil muitos anos atrás foram, em muito aspectos, naturais na medida em 
que a Constituição foi considerada, e que o novo regime político é um passo em direção à adaptação da 
forma política às peculiaridades nacionais. No entanto insisto em fazer objeções do caráter ético contra 
um regime que eticamente não parece ser perfeitamente legítimo. Mas eticamente, digo; sociologicamente 
ele é provavelmente o mais legítimo desde 1930. Seria inadequado descrever a nova forma política do 
Brasil como antidemocrática, no sentido de estereotipá-la como particularmente favorável à prática dos 
pecados mortais do desprezo pela personalidade humana e pelas oportunidades iguais para todos os cida-
dãos, que nós associamos aos regimes totalitários. O fato de que o Congresso tenha sido abolido no Brasil 
não deve ser considerado como violação séria das tradições democráticas do país; a mera representação 
política vagamente baseada na geografia política perdeu sua significância para os brasileiros inteligentes. 
O que o Brasil precisa é de um novo tipo de representação, regional bem como baseada na atividade eco-
nômica. O novo tipo de representação pode ser constituído sob a forma política do presente regime. Re-
gressar à primeira Constituição republicana seria um erro para o Brasil. Aqueles que pedem tal regresso 
ao chão que poderia levar o Brasil à harmonia com formas políticas democráticas das Américas, especi-
almente aquela dos Estados Unidos, são ideólogos do tipo mais perigoso. Eles colocariam um ideal, uni-
versal ou continental, de uniformidade política sobre as peculiaridades locais, regionais e nacionais que 
estão realmente adaptadas às condições sociais e às formas políticas”. FREYRE, Gilberto. Social and 
political democracy in America. The American Scholar, New York: v. 9, nº 2, 1940, p. 228-229. Disponí-
vel em: <http://www.bvgf.fgf.org.br>. Acesso em: 29 ago. 2010 (tradução livre) (grifo meu). 
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 Há outros artigos em que ele discutiu a industrialização e a cultura brasileira. Cf.FREYRE, Gilberto. A 

consideration of the problem of Brazilian culture. Philosophy and Phenomenological Research, Washing-

ton: Vol. 4, nº 2, 1943, p. 171-175. Disponível em: <http://www.jstor.com>. Acesso em: 25 abr. 2008. 
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O conceito freyriano de cultura tornou-se uma dimensão importante da constru-

ção do regime autoritário. No momento de estabilidade governamental não houve, como 

se pôde constatar, grandes atritos entre G. Freyre e o Estado Novo, da mesma forma que 

o sociólogo optou por não efetuar críticas contundentes contra o regime político no qual 

seu pensamento tornou-se progressivamente influente. Entretanto, a conjuntura de 1945 

alterou essa situação de modo radical, causando uma série inédita de desacordos entre o 

sociólogo e o ditador, que era pressionado pela cúpula militar do Exército para renunci-

ar ao poder. Assim, percebe-se que os atos da ditadura, quando eram cometidos exacer-

badamente, constituíram os verdadeiros pontos de atrito ou de tensão entre as duas par-

tes da relação política, sendo que tais atos aconteceram, sobretudo, em 1937 e em 1945. 

Essa regra vale para a conjuntura de 1945, quando o pacto político sofreu o im-

pacto da nova mudança radical na orientação freyriana perante a crise do regime do Es-

tado Novo, novamente constrangendo/limitando a expansão de seus efeitos práticos. Os 

discursos de G. Freyre em 1943 e 1944, em Salvador e Fortaleza respectivamente – pro-

feridos após o convite feito pelas entidades representativas do movimento estudantil dos 

centros acadêmicos –, são sintomáticos da reorientação diante dos primeiros sinais críti-

cos que prefiguravam a queda do regime. Os discursos, via de regra, contém a marca in-

confundível da ambiguidade ou imprecisão de sua avaliação do autoritarismo varguista, 

mas também revelam sua adesão às novas agremiações estaduais cuja posição no debate 

político era contrária à ditadura do Estado Novo. Os discursos trazem pistas sobre a re-

orientação da posição política de G. Freyre no contexto de crise assinalado e expressam, 

ambiguamente, a transição rumo à oposição contra Vargas radicalizada apenas em 1945. 

As pistas trazidas pelo discurso em Salvador são significativas. Em 1943, o so-

ciólogo recebeu vários convites do movimento estudantil baiano para proferir conferên-

cias e dar cursos acerca de teoria sociológica e seu nexo com a realidade brasileira atual. 

O registro dessa experiência, o livro Na Bahia em 1943, traz pistas sobre a forte ligação 

de G. Freyre com o movimento estudantil dos estados hegemônicos nordestinos, notada-

mente, Bahia e Pernambuco, e sua ligação igualmente forte com as autoridades públicas 

baianas, fundamentalmente com o interventor do estado, Juraci Magalhães, a elite buro-

crática do governo estadual e com a força militar constituída por Nelson Werneck Sodré 

e Góes Monteiro, que não eram baianos de origem mas que estavam presentes na sessão 

de conferências proferidas em Salvador em novembro de 1943. O conjunto de pistas si-

nalizam que, a partir desse momento, formou-se principalmente na Bahia outro grupo de 

interesses convergente com o projeto regionalista e que esse grupo, posteriormente, vale 

dizer, no contexto pleno da crise desestabilizadora do regime autoritário, iria se mobili-
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zar no sentido de fazer oposição contra a ditadura, logo articulando-se aos outros grupos 

civis de oposição para pressionar Vargas para a renúncia incondicional ao poder. 

O sociólogo contou com o grande apoio do movimento estudantil baiano agru-

pado em torno da divisão da União Nacional dos Estudantes (UNE) no combate contra a 

ideia difundida no meio intelectual nacional de que seria “comunista”. Nesse sentido, os 

convites para se unir ao movimento estudantil faziam todo o sentido e G. Freyre os acei-

tou, viajando para Salvador em novembro de 1943 para cumprir o programa de ativida-

des destinadas ao grupo baiano de agentes antinazistas e, rigorosamente, durante 1945, 

antivarguistas, no interior da Faculdade de Medicina de Salvador. O evento teve grande 

repercussão na imprensa estadual no instante em que aconteceu e contou com a presen-

ça maciça de figuras proeminentes de importantes meios sociais (estudantes, professores 

acadêmicos, líderes políticos, militares etc.). O grupo organizou o encontro para discutir 

teoria social assim como a posição do Brasil frente ao nazismo e ao comunismo, ao pas-

so que G. Freyre aproveitou a circunstância para desfazer seu estereótipo de comunista. 

O encontro foi tratado como solenidade pública pelas autoridades presentes e o 

teor politizado constante do discurso ou da conferência central sobre a história da Bahia 

revela a associação entre grupos de interesse definidos: entre a elite representada por G. 

Freyre e a elite estadual comandada pelo interventor Juraci Magalhães. O encontro, tor-

nado solenidade oficial para receber o “eminente sociólogo” – conforme revela a corres-

pondência –, além de contar com a presença marcante de secretários estaduais e de mili-

tares, serviu para agregar novas forças político-sociais aos interesses do projeto regiona-

lista. Observe-se o seguinte excerto do discurso freyriano perante tal grupo poderoso: 

 
O exemplo da Bahia ao Brasil e à América é o exemplo de equilíbrio, 

de harmonia, de conciliação entre extremos ou antagonismos que aqui 

parece não se alterar profundamente nunca. Pois quando começa a se 

generalizar a ideia de que a Bahia é no Brasil a tradição e somente a 

tradição, somente o arcaísmo pitoresco, a imundice colonial, ela nos 

surpreende com seu progresso, sem sacrifício de sua tradição, de seus 

pitorescos, de suas boas sobrevivências coloniais, como no governo 

desse esplendido renovador dos serviços públicos em nosso país, para 

quem tantas esperanças brasileiras de hoje se voltam: Juraci Maga-

lhães. Ou como na administração ativa, empreendedora mas amiga das 

boas tradições regionais, de Góis Calmon [...] Daí não surpreender a 

nenhum de nós, baianos em segundo grau, o fato de a Bahia estar hoje 

à frente da resistência contra qualquer manobra antidemocrática e an-

tibrasileira, franca ou disfarçada, com que se pretenda desvirtuar o 

sentido profundamente democrático do desenvolvimento brasileiro. 

Não só à frente da resistência: à frente da luta [contra o nazismo].
336
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O movimento estudantil da UNE, tanto da Faculdade de Medicina de Salvador 

quanto da Faculdade de Direito do Recife, tornaram-se, a partir desse encontro específi-

co em diante, o reduto especialmente defensor da personalidade pública do sociólogo na 

condição de intelectual que, para o grupo em questão, não era comunista a favor do ope-

rariado fabril, mas liderança da luta coletiva contra os fundamentos autoritários do var-

guismo. A base do movimento estudantil, mobilizada, na Bahia, e durante 1945 em Per-

nambuco, em defesa da personalidade do sociólogo, se associou à força militar presente 

no encontro acadêmico em Salvador, principalmente durante a luta contra o autoritaris-

mo, para unir forças à luta e fazer pressão para a renúncia do ditador ao poder. Os even-

tos do conflito se desenrolaram entre 1944 e 1945 nas principais cidades do país. Ocorre 

que o encontro de 1943 serviu como meio de se organizar a comunidade política em tor-

no da figura de G. Freyre e de Juraci Magalhães, que mais tarde iriam liderar a luta estu-

dantil contra a ditadura, radicalizando-a mediante o uso da imprensa e de protestos civil-

populares. A base do movimento estudantil de Pernambuco, arregimentada na Faculda-

de de Direito do Recife, aderiu à luta coletiva contra a ditadura apenas em 1945, quando 

houve ampla conscientização acerca da real possibilidade de deposição do ditador.
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as via imprensa, na verdade, para fazer a defesa da personalidade do sociólogo assim como de suas ideias, 
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 A passagem de G. Freyre por Salvador da Bahia em 1943 sugere algo mais do que o simples encontro 

organizado pelo centro acadêmico da Faculdade de Medicina daquele estado. Pode-se pensar apropriada-

mente a passagem como a busca por negociação dos interesses amplos do projeto regionalista com o setor 

liberal-conservador dominante no estado. A visita do sociólogo, além de servir para a organização do mo-

vimento estudantil baiano, serviu para a discussão, no centro irradiador da elite liberal-conservadora baia-

na (Salvador), dos interesses do projeto regionalista manifestos, sobretudo, em Casa-grande & senzala. O 

evento oficial na cidade durou apenas dois dias, 27 e 28 de novembro de 1943, quando G. Freyre proferiu 

dois discursos em cada sessão solene. Não se tem registros de outras atividades que foram por ele realiza-

das durante a passagem, como, por exemplo, a visita em algum órgão da administração pública executiva 

para essa discussão de forma direta, embora em seu pronunciamento no evento já tivesse contida a discus-

são das ideias do projeto político postas em relação à realidade brasileira daquela época, daí de fato não se 

ter fontes mais fecundas para a reconstrução da negociação com a classe dirigente da Bahia nos anos 40, 

composta por Rui Barbosa como o precursor, Otávio Mangabeira como seguidor, João Mangabeira como 

seguidor, Juraci Magalhães como interventor, no entanto em 1945 rompeu definitivamente com Vargas, e 

etc. Contudo, há um documento que corrobora a interpretação: o artigo Rui publicado no Diário de Per-

nambuco no mesmo momento e como desdobramento do conjunto de suas ações em Salvador. “Rui, creio 

que como ‘profeta’ teve suas grandes deficiências, seus erros enormes, seus recuos lamentáveis, um sena-

dor igual aos outros na votação de ‘estados de sítio’, para evitar uma revolução que, antes de 1930, talvez 

tivesse vindo mais oportuna e criadoramente para o Brasil do que em 1930. Mas não é preciso cair o bra-

sileiro de hoje em transe apologético para admirar no grande baiano qualidades assombrosas de lutador. 

Isto ele foi magnificamente a vida inteira: um homem de luta como nunca o Brasil viu maior; o centro, 

também, de uma verdadeira escola de homens de luta nos quais se prolonga hoje sua atividade, sua influ-

ência, sua bravura de ação, seu poder de resistência aos abusos dos poderosos. Nessa escola se fez o sr. 

João Mangabeira. Seu livro sobre o mestre admirável, em vez de simples demonstração de talento e de 

saber, é do princípio ao fim um livro de luta. Nessa escola se fez, também, o sr. José Eduardo Macedo 

Soares, de quem todos temos o direito de esperar um livro acerca de Rui que seja igualmente um livro de 

luta. De interpretação e de luta”. FREYRE, Gilberto. Rui. Diário de Pernambuco, Recife. 31 dez. 1943, 

p. 4. SR/FBN (grifo meu). A escola defendida no artigo tornara-se o grupo oposto ao varguismo e que foi 

exilado pelo regime autoritário, principalmente Otávio Mangabeira, exilado em 1938, e com o qual Freyre 

teve contato durante a passagem por Salvador, ao discutir o tema do regionalismo com Juraci Magalhães.  
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A visita para discursar, feita por iniciativa do movimento estudantil das Facul-

dades de Direito, tornou-se rotina de compromissos no ano seguinte. Em 1944 G. Freyre 

seguiu o itinerário Alagoas-Paraíba-Pernambuco-Ceará para proferir conferências sobre 

os temas de sua predileção à época, correlacionados aos temas que eram do interesse do 

movimento estudantil seu apoiador, vale dizer, as ideias constitutivas do projeto político 

postas em relação à conjuntura nacional (o regime do Estado Novo em crise) e à conjun-

tura internacional (a Segunda Guerra Mundial em movimento). Sendo assim, os discur-

sos proferidos nesses lugares continham o teor de crítica social contra os atos do nazis-

mo ao mesmo tempo em que desenvolviam melhor, voltando-se para a comunidade es-

tudantil em questão, o ideário acerca do movimento regionalista do Nordeste. O discur-

so proferido em Fortaleza foi publicado, logo após o cumprimento de todos os compro-

missos, por Assis Chateaubriand em O Jornal, do Rio de Janeiro, em regime de direitos 

autorais integralmente pagos ao autor, o que denuncia o interesse da imprensa e especi-

almente de Chateaubriand no teor desse discurso.
 338

 Considerando a conjuntura política 

em que foi publicado – o início da crise desestabilizadora da ditadura varguista em 1944 

–, o discurso, tornado texto, trazia a dimensão de ação política direcionada à valorização 

da luta coletiva contra os fundamentos autoritários do Estado Novo. Ademais, do ponto 

de vista dos compromissos acadêmicos, 1944 foi um momento áureo na vida intelectual 

de G. Freyre no que se refere aos convites recebidos e aceitos para proferir conferências 

acerca de temas da sua predileção, sempre relacionados ao mundo contemporâneo, rea-

lizadas no Brasil e nos Estados Unidos. Nesse último país ele proferiu seis conferências 

acadêmicas que, logo no ano seguinte, foram compiladas e publicadas em livro realmen-

te polêmico que afirmava haver democracia social e étnica no Brasil contemporâneo.
339

 

Em 1945, o processo de redemocratização mobilizou toda a sociedade brasilei-

ra. Tratava-se da última fase de transformação do Estado Novo, o regime autoritário que 

já durava oito anos desde sua implantação em 1937. O Código Eleitoral sancionado por 

Vargas determinou a criação de partidos políticos obrigatoriamente em âmbito nacional, 

rompendo, desse modo, com o modelo estadualista da política partidária e representati-

va da República Velha. Foram criados três partidos políticos: o Partido Social Democrá-

tico (PSD), herdeiro da máquina política do Estado Novo, a União Democrática Nacio-

nal (UDN), o grupo de oposição radical contra a esquerda, e o Partido Trabalhista Brasi-

leiro (PTB), constituído pela base sindical que era controlada por Vargas. Tendo os três 

partidos políticos legalmente constituídos é que o regime passou a enfrentar diretamente 
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a questão político-eleitoral, com a eleição para presidente da República e para preenchi-

mento do Parlamento Nacional prevista pela lei eleitoral para acontecer em 2 de dezem-

bro do ano corrente, dando início efetivo à normalização da vida política do país rumo à 

restauração democrática, que começava naturalmente pela campanha sucessória aos car-

gos eletivos, sobretudo para presidente da República, em que cada partido pôde apresen-

tar os candidatos de sua legenda, exceto o PTB que inicialmente manteve-se distante das 

candidaturas apresentadas e depois se aproximou da comunidade esquerdista do PCB. 

A UDN apresentou a candidatura de Eduardo Gomes, tenente do Exército e vi-

torioso da Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, em 1922, ao passo que o PSD apre-

sentou a candidatura do general Eurico Gaspar Dutra, ex-ministro da Guerra do governo 

Vargas, tendo renunciado ao cargo de ministro para atender à exigência de desincompa-

tibilização do cargo pela lei eleitoral, para concorrer ao pleito de dezembro de 1945.  

O contexto geral do momento era de redemocratização. Isso permitia a radicali-

zação da luta coletiva contra a ditadura varguista, manifesta em atos oriundos das várias 

oposições, reunidas, desde então, em torno da UDN. No contexto das campanhas suces-

sórias para presidente da Repúbica G. Freyre manifestou abertamente e em diferentes o-

portunidades a sua opção política: o candidato da UDN. A preferência do sociólogo es-

tava inserida no quadro das oposições contra a ditadura, mas não se limitava a adesão às 

pressões civil-populares pela renúncia do ditador: era parte fundamental do conflito com 

Agamenon Magalhães. Na verdade, percebe-se que nesse momento sua ação política de 

oposição não era direcionada contra a figura histórica do ditador, como líder em crise do 

poder central, mas direcionava-se, sobretudo, contra os atos de autoritarismo cometidos 

pela Interventoria de Pernambuco durante a vigência do regime estadonovista no âmbito 

do poder local. A ação oposicionista de G. Freyre não mirava a estrutura do centralismo 

de Vargas mas era contra o autoritarismo do interventor que, desde março de 1945, ha-

via deixado a Interventoria do estado para ocupar novamente a pasta da Justiça. 

A radicalização logo se tornou a nota dominante da luta política, especialmente 

em Pernambuco, onde houve conflitos radicais entre oposição e situação e para onde es-

sa narrativa se concentrará a partir de aqui. A defesa da candidatura de Eduardo Gomes 

para presidente da República ensejou a união dos setores liberal-conservadores dos esta-

dos hegemônicos do Nordeste cujos líderes haviam sido desalojados do poder por efeito 

do processo revolucionário iniciado desde outubro de 1930, como, por exemplo, Otávio 

Mangabeira, que vivenciava o exílio do país desde 1938. A elite liberal-conservadora da 

região uniu-se em torno da UDN, aderiu à campanha política de Eduardo Gomes e ini-

ciou a frente coesa de oposição contra o ditador em regime de crescente radicalização. 
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A decisão de G. Freyre pela adesão à candidatura udenista era congruente com 

esse processo de organização política. Sua ação oposicionista serviu de instrumento ide-

ológico para a união entre o poderio da elite derrotada em 1930, agora opositora do var-

guismo, e o movimento estudantil organizado em torno das Faculdades de Direito e Me-

dicina dos estados da região, sendo que o movimento passou a desempenhar a função de 

base de caráter estudantil de apoio ao candidato udenista e de oposição contra a ditadura 

varguista e, no caso específico de Pernambuco, organizava-se e grassava-se a luta contra 

a permanência do interventor no poder sob a forma de protestos nos espaços públicos do 

Recife. Do mesmo modo, G. Freyre tomou parte ativa na defesa da candidatura de Edu-

ardo Gomes para novo presidente da República. Ele passou, a partir de março de 1945, a 

radicalizar sua ação, discursando em comícios, escrevendo artigos para a imprensa, ani-

mando o movimento estudantil organizado para participar da luta civil. A história de seu 

engajamento político no contexto da queda do Estado Novo é realmente impressionante, 

considerando a intensidade com que participou do processo de redemocratização. 

Em 3 de março de 1945 houve um importante comício da campanha política de 

Eduardo Gomes no Recife, que foi acrescido de protestos do movimento estudantil per-

nambucano ao realizar passeata conjuntamente com o comício. A realização da passeata 

coincidiu com a transferência, definida por Vargas, de A. Magalhães do cargo de inter-

ventor para o cargo de ministro, o que contribuiu para a rápida formação do ambiente de 

animosidade da parte das autoridades constituídas como força pró-Magalhães para repe-

lir qualquer ato de protesto/resistência civil contra o autoritarismo do interventor. O fato 

é que, diante da oportunidade vislumbrada no comício do candidato udenista, G. Freyre 

tomou parte ativa no curso do protesto do movimento estudantil como o líder intelectual 

e, nessa condição, logo passou à frente do comício do dia 3. Quando começou a discur-

sar do alto do edifício do Diário de Pernambuco, acompanhado por grupo de estudantes 

que havia deixado a passeata pública, que estava ocorrendo simultaneamente e no mes-

mo lugar do comício, a Praça da Liberdade no antigo centro do Recife, para acompanhar 

a fala de protesto do sociólogo contra o Estado Novo, agentes da polícia civil do estado 

chegaram ao local do movimento e começaram a dissolver a passeata com uso de armas 

de fogo, disparando tiros aleatórios na direção em que havia maior concentração de pes-

soas. Da violência e truculência policial resultou o assassinato de, no mínimo, conforme 

é possível inferir pelas fontes, duas pessoas, quais sejam, o estudante de Direito, Demó-

crito de Sousa Filho, que estava na sacada da redação do Diário de Pernambuco junta-

mente com G. Freyre durante seu discurso no comício, e de Manuel Elias, um trabalha-

dor carvoeiro que participava da passeata em plena praça pública, a Praça da Liberdade. 
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Após a morte dos dois civis a polícia continuou a repressão contra o movimen-

to. O redator-chefe do Diário de Pernambuco, Aníbal Fernandes, foi levado detido jun-

tamente com outros jornalistas presentes no ato para as celas da DOPS do estado. Logo 

em seguida o edifício do Diário de Pernambuco foi empastelado e ocupado militarmen-

te, sendo obrigado a manter-se sob rígida censura imposta pela polícia do interventor. O 

jornal foi pressionado pelo governo, com uso da força, a interromper a circulação duran-

te alguns dias depois dos acontecimentos, estando diante de censura oficial e do empas-

telamento do dia anterior. Quando, dois dias depois, o jornal foi desocupado pela polícia 

e recebeu autorização do secretário de Segurança Pública, coronel Viriato de Medeiros, 

para circular ainda que sob restrições impostas pelo governo, ficando impedido de noti-

ciar ou de comentar os acontecimentos do dia 3, os seus diretores decidiram interromper 

temporariamente toda a circulação do jornal, tanto diária quanto dominical, como ato de 

protesto contra a atitude do governo de censurar a reportagem de acontecimentos que e-

ram tão decisivos para a sociedade pernambucana quanto os do “sábado sangrento” (dia 

3). “E o Diário interrompeu sua circulação. Era a única maneira que tínhamos de protes-

tar contra o capricho de um governo que se colocava tão ostensivamente fora da lei”.
340

 

A decisão dos diretores de se interromper toda a circulação do jornal, que, em-

bora o secretário tivesse anulado parte da censura, ainda continuava proibido de noticiar 

os acontecimentos passados, a decisão funcionou de fato, posto que toda a dinâmica da 

violência policial enfrentada no dia 3 repercutiu enormemente pelo país afora, não ape-

nas em Pernambuco, o que causou profundo desgaste do governo do estado em relação 

à opinião pública nacional. No Rio de Janeiro foi realizado nesse momento, pela oposi-

ção, um ato público ou comício em solidariedade ao estudante morto durante o confron-

to com a polícia e em apoio à candidatura de Eduardo Gomes. Essa posição clara diante 

dos fatos ocorridos, de se realizar atos públicos em solidariedade ao povo pernambuca-

no, principalmente ao estudante assassinado pela polícia civil, tornou-se o estandarte em 

proveito das oposições nacionais contra a ditadura de Vargas e grande bandeira adicio-

nal para o avanço da campanha política da UDN usada pelo país afora. 

No Recife, a definitiva reinauguração do Diário de Pernambuco aconteceu de-

pois de mais de trinta dias do empastelamento, desta vez totalmente livre do controle ou 

censura pelo governo. A redação do jornal foi reinaugurada com o retrato de Demócrito 

fixado na parede, in memoriam, e G. Freyre iniciou uma homenagem como parte da rei-

nauguração, proferindo discurso em que rememorou e discutiu os acontecimentos passa-
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dos em tom altivo que pretendia animar as pessoas presentes no novo ato para participa-

rem da luta civil contra a ditadura e aderirem à campanha do candidato udenista na elei-

ção de dezembro próximo. O sociólogo, afinal, proferiu palavras de reabertura do jornal 

que eram também incentivadoras de sua empreitada política rumo à luta contra a ditadu-

ra e ao apoio a UDN, quando disse: “O grande, o luminoso, o esperado dia seguinte. Só 

falta o Diário. Camaradas de Demócrito: as máquinas do Diário não tardam a rodar”.
341

 

O discurso, que desta vez não foi interrompido, foi construído com palavras in-

flamadas que deram início, no estado, à longa batalha jornalístico-partidária, estando li-

vre da censura oficial, que foi travada no contexto das disputas entre situação e oposição 

e visando claramente ao fortalecimento das pressões feitas no sentido da queda do Esta-

do Novo, bem como ao apoio diretamente, certo que da parte do grupo reunido em torno 

do Diário de Pernambuco, a Eduardo Gomes para novo presidente da República.  

A longa batalha começou imediatamente no dia seguinte, quando o salão nobre 

da Faculdade de Direito do estado recebeu G. Freyre para proferir outro discurso políti-

co, que foi publicado ainda no mesmo dia no jornal tipicamente direcionado à oposição 

da UDN contra Vargas. Saiam, caudilhos é o título desse outro discurso político tornado 

artigo de manchete da primeira página do Diário de Pernambuco. Com esse documento 

pode-se perceber, com clareza, que os acontecimentos resultantes da ação policial do dia 

3 de março no Recife foram o verdadeiro estopim para a reação do sociólogo, manifesta, 

primeiramente, na sua decisão de aderir à campanha política do candidato udenista e, lo-

go em seguida, sua reação foi continuamente construída a partir de várias frentes ao lon-

go de 1945, sobretudo pela liderança intelectual da luta partidária (udenista) e civil (es-

tudantil) contra os atos da ditadura. Sua liderança, como reação, dirigiu-se fundamental-

mente contra seu principal inimigo político: o interventor do estado, nesse momento no-

vo ministro da Justiça, Agamenon Magalhães, que foi acusado pelo discurso de G. Fre-

yre de ser o mandante dos assassinatos cometidos pela polícia civil no dia 3 de março.  

Saiam, caudilhos não apenas condenou os atos de violência cometidos pela po-

lícia civil de Pernambuco, culpando A. Magalhães pela morte dos dois civis no mês an-

terior – pelo que G. Freyre terminou por radicalizar o tom do discurso e o desqualificou 

ao chamá-lo publicamente de “politiqueiro”, “caudilho”, “desesperado” e “assassino” –, 

mas colocava em questão para a comunidade udenista ali presente (entre outros, Valde-

mar Ferreira e Carlos Lacerda) a importante função que determinados segmentos sociais 

poderiam desempenhar no interior da luta pela definitiva queda do Estado Novo. O foco 

do debate era, assim, a organização dos segmentos da sociedade civil em torno dessa lu-
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ta, como espécie de conclame feito pelo discurso do sociólogo para se efetivar a deslegi-

timação da ditadura, principalmente em Pernambuco, local dos assassinatos, mediante a 

ação organizada da gente do povo, do movimento estudantil e da comunidade de cientis-

tas, intelectuais e artistas, ou seja, os três elementos da luta civil enfatizados por G. Fre-

yre, que deveriam se unir em torno do ideal de liberdade de pensamento e expressão co-

mo princípios deslegitimadores da continuação dos ditadores central e local no comando 

do poder. O discurso proferido na Faculdade de Direito em 11 de abril, em que algumas 

lideranças políticas estavam presentes, desencadeou, portanto, o ponto de partida para o 

“basta” dirigido contra a ditadura, ao passo que o produto deste discurso, o artigo de pri-

meira página do Diário de Pernambuco, Saiam, caudilhos, deu início, no estado, à bata-

lha jornalístico-partidária da UDN rumo à deslegitimação e queda do ditador central. 

 

Os policiais do Estado Novo capricharam em humilhar negros velhos 

honrados. Em prender estudantes, professores e jornalistas incorruptí-

veis. Em amordaçar jornais ilustres. Em conservar acuados os verda-

deiros operários. Em proibir a venda de livros até de ciência. E afasta-

dos homens do valor de Ulisses Pernambucano, de Álvaro Lins, de 

Joaquim Cardoso, os orientadores da mocidade em Pernambuco pas-

saram a ser, por designação do Interventor que veio a executar aqui o 

Estado Novo, racistas como o alemão Padre Conrado, entusiasta da 

“juventude brasileira” e que eu próprio ouvi uma vez dizer: “o caboclo 

brasileiro só sabe furtar”. [...] Os politiqueiros, porém, não se iludam: 

no Brasil não há mais lugar para suas violências, para suas manobras, 

para seus embustes, para seus esforços de separar ou distanciar soci-

almente o branco do negro, o europeu do caboclo, o civil do soldado e 

do marinheiro, o homem da mulher, o sulista do nortista, o cristão no-

vo do cristão velho, a gente de trabalho da gente de estudo, para que 

com essas divisões e com ameaças de guerra civil se prolonguem dita-

duras já não estéreis, mas assassinas. O verdadeiro estudo, a verdadei-

ra ciência, a verdadeira arte sabemos que, no Brasil como em toda par-

te, não é senão trabalho. Trabalho e estudo são expressões da mesma 

força de construção ou de reconstrução social [...] Os politiqueiros do 

Brasil não se iludam: no mundo não há mais lugar para suas mistifica-

ções estéreis enquanto as necessidades brasileiras aumentam e aumen-

tam as dores e os sofrimentos da gente do povo e as inquietações dos 

estudantes, dos intelectuais e dos artistas oprimidos e perseguidos [...] 

Outra não pode ser nossa atitude neste momento diante dos caudilhos 

que persistem em querer explorar e oprimir caudilhescamente o Brasil 

com mistificações e embutes, com agrados interesseiros aos operários 

e aos intelectuais e com assassinato de estudantes e homens do povo 

quando os subornos e agrados não atingem seus fins [...] Saiam, caudi-

lhos, que não há mais no Brasil estudante nem operário autêntico, pro-

fessor nem trabalhador honesto, cientista nem intelectual verdadeiro 

que deseje, que queira, que admita a continuação de uma ditadura não 

apenas policial mas assassina. Ditadura inimiga do que a cultura brasi-

leira tem de melhor. Inimiga das mais puras tradições e das melhores 

esperanças do Brasil.342 
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A batalha jornalístico-partidária travada pelo Diário de Pernambuco estava en-

quadrada na coalizão política conduzida pelas oligarquias tradicionais do Nordeste, bai-

anas e pernambucanas, em torno dos interesses da UDN, com a atuação de G. Freyre no 

centro das novas articulações do ponto de vista ideológico, que tinham como o objetivo 

de curto prazo pressionar os governantes ditatoriais a renunciarem ao poder. Essa bata-

lha, travada dia após dia não apenas na grande imprensa do Nordeste mas de todo o pa-

ís, destacando-se os órgãos da imprensa do Rio de Janeiro e de São Paulo, situava-se no 

contexto da luta pela redemocratização em 1945. Ocorre que, além da luta por democra-

cia, esse debate acalorado, decorrente da conjuntura política, serviu como estímulo para 

os grandes mandatários das oligarquias tradicionais se reorganizarem em torno do parti-

do nascente de oposição aos interesses do PTB e, nesse sentido, quanto à matéria da su-

cessão presidencial que se aproximava, o debate foi outro estímulo para fazer a oposição 

ao candidato do PSD da mesma forma que aos interventores da base situacionista ou go-

vernista que compunha toda a estrutura de sustentação desse partido político. Os debates 

na imprensa pernambucana foram, portanto, fomentados pelo grupo de oposição ao qual 

G. Freyre passou a se relacionar politicamente, entre Carlos Lacerda e Valdemar Ferrei-

ra nas sedes carioca e paulista e Otávio Mangabeira e João Mangabeira na sede baiana. 

Nesse contexto, G. Freyre definiu rapidamente a ideologia política que passaria 

a defender com atitudes de agente da campanha política da UDN e participante ativo do 

processo de redemocratização, o que se pode perceber pelo acompanhamento de seu de-

sempenho na batalha jornalístico-partidária, que aponta para a sua estreita ligação com a 

elite udenista engajada na luta anti-Vargas.
 343

 Sua contribuição na imprensa foi copiosa 

e se destacou tanto pelo teor radicalmente antigovernista, vale dizer, mirando os atos de 

autoritarismo cometidos pelo interventor pernambucano, quanto pelo nível intelectual a-

purado das matérias discutidas nos diversos escritos políticos de jornais, os quais permi-

tem afirmar que, nesse momento conturbado da história política do país, em 1945 o pro-

cesso de negociação de interesses que ele mantinha com o governo Vargas foi suspenso. 

É extenso o corpus de escritos políticos publicados pelo conglomerado dos Di-

ários Associados, 
344

 e que puderam, então, circular livremente por toda a rede jornalís-

tica controlada por Assis Chateaubriand, proprietário de vários órgãos da imprensa na-

cional e o empresário mais poderoso no segmento de comunicação social no país à épo-
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 Evidência da intensidade ou magnitude do debate político posterior aos eventos de 3 de março é o da-

do quantitativo sobre os artigos ou escritos políticos que foram publicados no Diário de Pernambuco con-

siderando-se apenas a produção de G. Freyre no jornal. Ao todo, foram 16 artigos publicados entre março, 

quando houve a repressão policial no Recife, e outubro, quando Vargas foi deposto pelo golpe militar, a-

crescentando-se mais dois outros artigos nos meses de novembro e dezembro, período corrente da eleição 

presidencial e da subsequente eleição para compor a Assembleia Nacional Constituinte de 1946. 
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ca. Determinados artigos puderam inclusive ser republicados no calor dos acontecimen-

tos pelo O Jornal, do Rio de Janeiro. A colaboração assídua para os Diários Associados 

em regime de direitos autorais indica o elo estreito de G. Freyre com Assis Chateaubri-

and, posto que o empresário concedeu-lhe o espaço amplo e aberto como articulista po-

lítico do jornal pernambucano. Isso indica certa triangulação entre Assis Chateaubriand, 

G. Freyre e a cúpula regional (nordestina) e nacional (da Capital Federal) da UDN, for-

mada como mais uma força para a articulação antigovernista influente em 1945 e 1946. 

Entretanto, seguramente o veículo que mais lhe interessava nesse momento era 

o Diário de Pernambuco e não outro jornal carioca ou paulista. O espaço amplo de arti-

culista político no veículo pernambucano implicava a oportunidade concreta que G. Fre-

yre soube aproveitar ao reafirmar constantemente sua oposição radical contra o ministro 

da Justiça em uma série de escritos que, situando-se na conjuntura da redemocratização, 

radicalizavam o teor das denúncias contra suas manobras e violências do presente e ata-

cavam diretamente sua figura política ao mesmo tempo que pública incluindo os atos de 

seu passado recente como interventor pernambucano.
345

 Nessa direção, o espaço do jor-

nal era a oportunidade também de explicitar suas posições políticas de forma clara acer-

ca  da experiência do Estado Novo: defendeu o pluripartidarismo como exigência políti-

ca da redemocratização,
346

 procurou desfazer seu estereótipo de que seria intelectual co-

munista,
347

 aproveitou a circunstância para fazer o acerto de contas com a ditadura Var-

gas, pensando na iminência da eleição presidencial e da eleição para a ANC de 1946.
348
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 “Em 1945, a polícia ‘civil’ do estado do intitulado ‘ministro da Justiça’, da ditadura Vargas, assassinou 

covardemente dois brasileiros desarmados, um estudante e um carvoeiro, sem que o ditador do país se jul-

gue no dever imediato de afastar de tais funções indivíduo tão impróprio para chefiar Ministério tão liga-

do à segurança da vida dos brasileiros, nem no dever de substituir o interventor federal num estado a mer-

cê de polícia civil tão cinicamente criminosa – a única, aliás, da confiança absoluta dos dois caciques que, 

valendo-se da algidez do ditador – a quem alguns amigos já chamam o ‘velho’ – fazem de Pernambuco o 

que entendem. O continuísmo é absoluto.Completo. Ditador, sub ou supraditadores e ‘eminências pardas’, 

todos se confundem no mesmo desprezo pela dignidade dos brasileiros desarmados; na mesma covardia; 

na mesma incapacidade de se arrependerem dos próprios erros. E ainda há quem ingenuamente admita a 

possibilidade do ‘governo de coalizão’ de que participasse uma ditadura como a que vem arruinando não 

só o corpo como a alma do Brasil: ditadura ostensivamente amiga de assassinos da mocidade, quando não 

assassina a ela própria mediante a perseguição e o exílio de brasileiros dignos do maior respeito como Ar-

mando de Salles Oliveira e Ulisses Pernambucano”. FREYRE, Gilberto. 1909 e 1945. Diário de Pernam-

buco, Recife. 24 jul. 1945, p.1-2. SR/FBN (aspas do autor). 
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 “Explica-se assim porque intelectualmente não posso ser comunista. O comunismo, leninista ou trots-
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proustianamente complexas. Moralmente, não me sinto mal no comunismo. Mas naquele comunismo que 

não desprezasse valores éticos para ser tão maquiavélico quanto o fascismo ou tão sem escrúpulos quanto 

o jesuitismo político em sua técnica de combate aos regimes dominantes e em sua técnica de domínio so-

bre homens domésticos para Jesus ou para Marx: sobre os grupos vencidos mais do que convencidos pe-

los donos exclusivos da verdade”. FREYRE, Gilberto. Meu rótulo de comunista. Diário de Pernambuco, 

Recife. 19 ago. 1945, p. 1-2. SR/FBN. 
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 “Outra informação oportuna embora indiscreta. Em 1941 avistei-me pela última vez com o sr. Getúlio 

Vargas, com quem por alguns anos mantive relações pessoais e cuja inteligência, cuja agudeza política, 
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Entre agosto e outubro de 1945 G. Freyre continuou com a mesma intensidade 

as ações oposicionistas que pretendiam deslegitimar a ditadura chamada frequentemente 

por ele de “Vargas-Agamenon-Müller”, pelo fato desses três atores políticos serem con-

siderados os principais continuadores dos resíduos do governo ditatorial, e que segundo 

sua crítica mantinham-se ilegitimamente no poder mediante o abuso da autoridade. Com 

a continuidade das ações pró-democracia ele esperava contribuir para a queda do regime 

que a essa altura já sofria de profundo desgaste – o interesse de G. Freyre era assim cau-

sar-lhe mais desgaste. As ações não diferiram das primeiras ações anteriormente pratica-

das: participou de comícios realizados pela campanha política de Eduardo Gomes em 25 

de agosto em Salvador, 5 de setembro no Recife e 21 de outubro em um circuito de ci-

dades do interior de Pernambuco; publicou artigos na coluna política do Diário de Per-

nambuco em que criticava o movimento insurgente do queremismo nas grandes cidades, 

fortalecendo com sua colaboração a batalha jornalístico-udenista que pressionava para a 

queda do regime autoritário e a consequente restauração da democracia; aceitou, enfim, 

a delegação estudantil para representar o grupo na ANC de 1946 pela legenda da UDN.  

A característica comum que todas essas ações indicam é o claro interesse parti-

dário e antigovernista que orientou as reflexões e críticas de caráter estritamente político 

produzidas por G. Freyre durante o processo de redemocratização. Quando denunciou a-

busos de autoridade cometidos pela polícia, que por sua vez era orientada pelos ditatori-

ais a agirem com violência/truculência – como foi o caso do comício udenista realizado 

em Salvador em que a ação da “polícia ditatorial” reprimiu o ato estudantil – 
349

, quando 

previu que o regime estava fadado à queda porque carecia de base ou apoio popular e ci-

vil que lhe sustentasse, sugerindo que a “gente do povo” estava marchando rumo à pre-

ferência por Eduardo Gomes na eleição que se aproximava para presidente da República 

                                                                                                                                                                                   
cujos poucos porém inegáveis serviços ao Brasil, continuo a reconhecer e a proclamar. Sabem o que nessa 

ocasião disse o sr. Vargas ao escritor que já havia sido acusado pela gestapozinha do sr. Agamenon Ma-

galhães de ser ‘comunista’, de ‘inimigo da Pátria, de Deus e da família’? O sr. Vargas – que desde 1937 já 

convidara o escritor para alto posto na administração nacional (posto que segundo seu secretário de então, 

sr. Mauro de Freitas, era o Ministério da Educação) – tornou a dizer-lhe que estimaria vê-lo entrar sem 

demora na vida pública, que contava com ele (escritor) para o próximo movimento de renovação do Bra-

sil; que a ele (escritor) é que desejava ver como o ‘estandarte do mesmo movimento’. Será que em 1941 o 

sr. Vargas pensava em animar no Brasil um movimento de renovação com dois estandartes, um vermelho 

(que seria o escritor acusado desde então como agora de comunista), outro azul claro, que seria o seráfico 

sr. Apolônio Salles ou o angélico sr. Agamenon Magalhães ou mesmo o inocente sr. Felinto Müller? Sem 

nos prolongarmos sobre assunto tão pessoal, sabemos todos é que invenção policial nenhuma, por mais 

cuidadosamente anunciada, e rótulo nenhum, por mais espalhafatosos que sejam seus dizeres, resistiria ao 

sol que se aproxima rapidamente de nós. Não me refiro ao famoso Sol da Verdade da frase dos retóricos. 

Simplesmente ao sol de dezembro que este ano será para o Brasil o mês por excelência das Boas Festas e 

do feliz Ano Novo. Porque será o mês das eleições. O fim do mais que apodrecido ‘Estado Forte’”. Idem, 

p. 2. SR/FBN (aspas do autor). 
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 Cf., por exemplo, o seguinte artigo: FREYRE, Gilberto. A propósito de um comício de pré-universitá-

rios. Diário de Pernambuco, Recife. 29 de ago. 1945, p. 1. SR/FBN. 
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e não por Gaspar Dutra do PSD ou por Iedo Fiúza do PCB,
 350

 quando comentou que as 

mulheres pernambucanas agiram corretamente ao se organizarem em torno da liga femi-

nina na sede estadual da UDN para participar, ao seu modo, da vida pública, no caso da 

eleição presidencial chamada de “nova campanha abolicionista”,
351

 quando, enfim, afir-

mou que Vargas estava sendo manipulado por Agamenon Magalhães e Felinto Müller e 

que ambos lhe traíram ao pressionarem pela manobra para a permanência no poder, arti-

culada mediante um decreto-lei que antecipava as eleições estaduais e estabelecia candi-

dato único, preferencialmente da base governista do trabalhismo, para assumir a restau-

ração democrática como presidente da República, e que, por esses fatos, a figura política 

de Vargas estava desgastada e desmoralizada e não poderia continuar a governar a soci-

edade, sendo chamado publicamente e com escárnio de “velho” ou “velhaco”,
352

 G. Fre-

yre estava agindo intelectual, politica e ideologicamente de acordo com os interesses es-

tratégicos da UDN no interior da longa batalha jornalística travada exaustivamente du-

rante o ano de 1945 em Pernambuco, tendo sido ele o executor das estratégicas político-

partidárias no estado, posto que os interesses defendidos e representados eram pertinen-

tes no contexto da redemocratização e também eram coincidentes com os dele próprio e 

com os do grupo que ele passou a representar no contexto da transformação e queda do 

Estado Novo em 45: a elite liberal-conservadora dos estados hegemônicos do Nordeste. 
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 “O povo brasileiro, considerado em conjunto, todos sabemos que não quer a eternização do sr. Vargas 

no poder: um Vargas avelhantado e cada vez mais sob o domínio dos Agamenons e dos Müllers – daque-

les que mais o tem degradado e manchado das piores manchas sua ditadura. Nem se interessa o povo bra-

sileiro da maneira mais vaga pelo general Gaspar Dutra, que muito lamentam ver traído e levado ao ridí-

culo de moto tão brutal. O povo, isto é, o que a comunidade brasileira tem de substancial, de sólido,de au-

têntico, de capaz de interessar-se pela causa pública e de resistir, com toda sua pobreza honesta, às sedu-

ções do queremismo; o povo composto de sapateiros e funcionários públicos, de pequenos comerciantes e 

lavradores, de donas de casa e artesãos, de trabalhadores do campo e das cidades, de advogados, médicos, 

dentistas, estudantes, comerciários, professores, industriais, ferroviários; toda essa multidão de gente ho-

nesta que luta altivamente para viver, que educa os filhos com sacrifício, que com dificuldades se alimen-

ta, se veste e se calça nesses dias terríveis de inflação trazida pelo ‘Estado Novo’ – esse povo, essa gente, 

essa multidão marcha para Eduardo Gomes, confiante e decidida, sem espalhafato, mas também sem te-

mor. Só os cegos não veem isto”. FREYRE, Gilberto. Para quem o povo marcha. Diário de Pernambuco, 

Recife. 7 out. 1945, p. 1-3. SR/FBN (aspas do autor). 
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 “O recente decreto é uma dessas traições. Visa já quase no mês da eleição para a Presidência da Repú-

blica e para o Congresso Federal criar confusão e acanalhar com essa confusão o ato eleitoral, para que se 

justifique aquela frase com que os ditatoriais mais verbosos vêm exprimindo seu desdém pela capacidade 

política dos brasileiros: ‘não sendo os brasileiros capazes de luta eleitoral, temos que encontrar um candi-

dato único’. Porque não somos capazes de luta eleitoral? Quem está perturbando a luta senão a polícia ou 

o chamado ‘trabalhismo’ a serviço da Ditadura? Fracassado o ‘queremismo’, falhada a ideia de perturbar-

se o pleito anunciado com o ‘candidato único’, garantida, pela palavra honrada dos chefes do Exército, a 

eleição do dia 2 de dezembro para a Presidência e para o Congresso, desmoralizadas as violências polici-

ais que já não atemorizam a gente do povo, os jornalistas e os estudantes mais cheios de ânimo político, 

surge agora essa nova tentativa de acafajestamento do processo de democratização do Brasil. Mas será 

um fracasso. A mocidade, o povo, os intelectuais, os brasileiros desejosos de participar do governo e da 

administração do seu país, não se deixarão perturbar por manobra tão rasteira”. FREYRE, Gilberto. Dita-

toriais desesperados. Diário de Pernambuco, Recife. 23 out. 1945, p. 1-9. SR/FBN (aspas do autor). 
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Evidência dessa defesa ideológica é a crítica contra o movimento do queremis-

mo a favor da continuidade de Vargas no comando do poder, efetuada insistentemente e 

usando o repertório crítico da Sociologia, referente à interpretação da vontade geral e/ou 

popular de que seria a de deposição do ditador pela instância militar do Estado, ao longo 

de toda a batalha jornalístico-partidária de 1945, fundamentalmente na coluna do Diário 

de Pernambuco em que G. Freyre criticou, com obstinação, a legitimidade das manifes-

tações queremistas que se expandiam pelos espaços públicos das grandes cidades do pa-

ís. A crítica contra os queremistas estava presente em quase toda sua produção jornalís-

tica e atendia às prerrogativas do acordo celebrado com a cúpula dirigente da UDN, por 

isso a manifestação clara, escrito depois de escrito, de seu pensamento crítico acerca das 

reivindicações do movimento queremista, sobretudo acerca do interesse na continuidade 

do “Estado Forte”. Essa crítica insistente contra o “Estado Forte” decorre de atitudes de 

um sociólogo que estava inteiramente envolvido na política partidária, ou seja, de agen-

te intelectual da oposição antivarguista que passou a ser dominada na arena política pós-

1945 pela UDN, embora ele procurasse ocultar esse aspecto de suas ações políticas sem-

pre que tinha a oportunidade de fazê-lo. G. Freyre, no entanto, passou da construção do 

Estado nacional em bases fortes e intervencionistas para a celebração de um novo acor-

do com a elite liberal-conservadora reunida em torno da oposição udenista. E isso ocor-

reu entre 1943, quando visitou Salvador, e 1945, quando o Estado Novo foi derrotado. 

Em novembro de 1945 a UDN cedeu uma vaga para a representação do movi-

mento estudantil na futura ANC de 1946. Os dirigentes do movimento delegaram a vaga 

de representação parlamentar a quem consideraram seu “autêntico representante”, ou se-

ja, G. Freyre, que aceitou o convite da delegação estudantil e foi eleito a deputado fede-

ral constituinte pela UDN de Pernambuco, passando a trabalhar no processo constituinte 

da Câmera Federal no ano seguinte e com mandato de quatro anos, que durou de 1946 a 

1950. Esse fato emerge como evidência empírica de sua transição político-ideológica do 

antiliberalismo para o liberalismo, que, vista em retrospecto, parece ter sido cuidadosa-

mente administrada no curso das circunstâncias temporais ao estabelecer relações políti-

cas amistosas com diferentes grupos de interesse, todos poderosos politica ou economi-

camente. Em 1945, houve a formalização do novo pacto político com a elite liberal-con-

servadora da região que sempre defendeu e interviu mediante o projeto regionalista. 

Trata-se, portanto, do processo relativamente rápido de transição ou conversão, 

no campo político, para o bloco de poder composto pela direita tradicionalmente conser-

vadora do país. A mudança no comportamento político de G. Freyre também se percebe 

por sua defesa contundente do ideário liberal posto pela UDN em outro comício realiza-
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do pela campanha política de Eduardo Gomes,
 
cuja candidatura fracassou porque Eurico 

Dutra (PSD) foi eleito como o novo presidente da República.
 353

 Entender as causas des-

sa mudança tão radical no campo político, da celebração anterior do pacto com o Estado 

Novo para a construção, pela via da modernização, das instituições interventoras no pro-

blema das disparidades regionais, para o pacto liberal-conservador formalizado em 1945 

com a UDN, é um desafio ou objetivo para outra pesquisa mais embasada em fontes do-

cumentais e em análise interdisciplinar dessas fontes. Não se tem certeza sobre o porquê 

da mudança, mas pode-se sugerir – e essa é minha impressão – que G. Freyre decidiu le-

var a doutrina política do pacto interregional para a coalizão de forças políticas que pas-

sou a dominar o poder depois da queda do Estado Novo. A renúncia de Vargas implicou 

a montagem de um quadro, vale dizer, de um regime político que se apresentava de mo-

do diferente. Era outro tempo que se aproximava em 1945 e 1946, distinto, em parte, do 

tempo do Estado Forte, marcado em sua vida pela contenda com Agamenon Magalhães. 

O que se pode afirmar é que desde a Revolução de 1930 e sobretudo entre 1937 

e 1945 G. Freyre estava interessado em jogar com o Estado Novo. Nesse jogo político i-

dentifica-se a característica patente da ambiguidade que marcou a relação política, entre 

pontos de contato, maiores e mais profundos, e pontos de atrito com determinadas insti-

tuições do Estado Novo, cujo controle foi montado pela estrutura da centralização. O jo-

go político assim constituído atribui sentido à ambiguidade em questão: era, com efeito, 

o jogo da negociação de interesses entre as duas partes celebrantes do pacto político que 

foi implementado por Vargas na sociedade brasileira, entre o líder do projeto regionalis-

ta, com seu potencial científico e equacionador de problemas sociais, e o líder do proje-

to centralista que, por ser o projeto dominante, permitia a realização de parte considerá-

vel do ideário regionalista mediante a construção das instituições controladas pelo poder 

da União. Assim, no jogo político com o Estado Novo G. Freyre ora estava em condição 

de exigir do governo ora estava em condição apenas de obedecê-lo e ceder a pressões, e 

esse fato restabelece a discussão sobre as características da negociação marcada por ten-

sões estruturais, como foi o caso do conflito de classes conciliado pelo IAA. Contudo, o 

mais importante da experiência histórica da negociação é notar que o pacto político com 

a elite dirigente do poder central, de que resulta a participação de G. Freyre na iniciativa 

pública, implementado através das reformas destinadas ao desenvolvimento cultural, in-

formacional e educacional, como no caso do SPHAN, IBGE e MES, produziu estruturas 

internas e constituiu as bases para a realização de políticas externas que duram até hoje. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Não nos esqueçamos das antecipações de caráter sociológico, econô-

mico e político que dão à obra, ao pensamento, à atividade intelectual 

de Gilberto Freyre uma repercussão que poucas criações sociológicas 

terão tido tão extensa, profunda e imediata em qualquer país. Seus es-

tudos sobre as consequências da monocultura latifundiária e escravo-

crata no Brasil, as revelações que fez sobre o assunto, refletem-se hoje 

em leis como o Estatuto da Lavoura de Cana e na lei do Salário Míni-

mo [...] Quanto à contribuição das ideias e revelações de Gilberto para 

a solução, no Brasil, do problema que aludi acima, do salário mínimo, 

que fale por mim o redator do Correio da Manhã a quem o Sr. Costa 

Miranda, presidente da primeira comissão nomeada pelo então minis-

tro Agamenon Magalhães para regulamentar o assunto, confessou-se 

devedor de Casa-grande & senzala por sugestões decisivas. Disse ao 

jornalista o Sr. Costa Miranda: “Como acertar numa fórmula capaz de 

fazer vigorar o salário mínimo? Minha ideias agiram e reagiram sob o 

mais espesso dos confucionismos. Foi então que comecei a ler, por ter 

aparecido nessa época, o livro Casa-grande & senzala. Foi o que me 

deu a solução. Nessa obra de literatura e sociologia, achei que a ideia 

da alimentação era a única a proporcionar base segura para os meus 

cálculos do salário mínimo. Tendo os regimes dietéticos de cada regi-

ão, eu teria a composição qualitativa. E, com esta, o volume quantita-

tivo em função do preço e varejo no local”. É oportuno transcrever 

aqui o comentário à honesta declaração de um homem da influência 

que tem hoje no Brasil o Sr. Costa Miranda na solução de alguns dos 

mais importantes problemas de assistência ao trabalhador, feito pelo 

jornalista que recolheu suas palavras: “Gilberto Freyre não alcançaria 

maior satisfação do que verificar que sua obra teve tão grande utilida-

de. É um dos serviços que o operário brasileiro, que o brasileiro pobre, 

que o brasileiro por tanto tempo desprotegido deve ao cientista social 

que até hoje a maior influência exerceu em sua geração como inspira-

dor ou orientador de governantes, legisladores, higienistas, educado-

res, aos quais revelou o que havia de mais escondido na realidade bra-

sileira”. Declaração semelhante à do Sr. Costa Miranda poderia ser 

feita pelos responsáveis técnicos pelo Estatuto da Lavoura de Cana e 

pelos organizadores de inquéritos sobre a alimentação, habitação e 

condições de vida que o governo empreende hoje. De modo que nesse 

setor, como em vários outros, a revolução operada pelos livros de Gil-

berto Freyre não tem sido apenas a rigorosamente intelectual, nem a 

sua influência apenas sobre romances, poesia, biografia etc.; ela vem 

se estendendo a aspectos práticos, inclusive econômicos e políticos da 

vida do brasileiro. Vem se refletindo também em livros para crianças e 

livros escolares impregnados de brasileirismo; na pintura, na escultu-

ra, na música, na arquitetura, no teatro, onde os assuntos centrais de 

Casa-grande & senzala, alguns deles outrora tabus, vem sendo apro-

veitados. Vem se fazendo sentir nas próprias preocupações e nos mé-

todos de estudo, na extensão de bibliografia etc., de nossos higienistas, 

médicos, psiquiatras, psicólogos – preocupações, métodos e bibliogra-

fias mais ligados hoje, por influência, em grande parte, de Gilberto, ao 

lado histórico e ecológico dos nossos problemas médicos, patológicos, 

psicológicos, psiquiátricos e de higiene, aos aspectos sociais de meio, 

de ambiente e de antecedentes da história.
354
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Esse longo testemunho foi produzido pelo primeiro biógrafo da vida de G. Fre-

yre, não por acaso seu primo paraibano, Diogo Meneses, que, para construir a biografia, 

recolheu o depoimento dos outros indivíduos a partir da imprensa de sua época. O teste-

munho está marcado em sua lógica interna pela intenção de consagrar a obra e o pensa-

mento do sociólogo definitivamente, podendo ser qualificado, portanto, como um teste-

munho ufanista. Contudo, independentemente da lógica ufanista que lhe é intrínseca, ele 

ainda pode ser operado como instrumento de corroboração da hipótese levantada por es-

sa pesquisa, bastando para isso desconsiderar sua dimensão subjetiva que tende a super-

estimar a experiência que relata, passando, então, a considerá-lo como o testemunho dos 

aspectos sociais da época histórica, notadamente, os anos 40 marcados na vida da socie-

dade brasileira pela presença ambígua do Estado Novo, entre continuidades e rupturas. 

No decorrer da pesquisa trabalhou-se o objeto com as percepções ligadas a uma 

única hipótese, resultantes da problematização crítica das fontes: o impacto, considerado 

imediato, amplo e efetivo, do projeto regionalista no regime do Estado Novo, como es-

pécie de ideário ou pensamento que, naquela época, despontou como revolucionário. Ou 

seja, afirmou-se que G. Freyre conseguiu penetrar seu projeto em certas instâncias, âm-

bitos ou estruturas de governo recém-criadas pelas lideranças do regime político através 

da negociação de interesses que se relacionavam, em muito, à nova modalidade de con-

trato social empregada por Vargas principalmente depois de 1937. A negociação por es-

sa via derivou da confluência ocorrida entre o ideário regionalista e o ideário positivista 

e antiliberal dominante na conjuntura, construtor da cidadania regulada que apareceu no 

mundo urbano mais como mudança social e no mundo rural mais como continuidade.  

A fonte desse impacto é a circularidade do diagnóstico sociológico contido nos 

textos fundamentais do projeto regionalista, lidos amplamente pela classe dirigente, sen-

do que o diagnóstico embasava-se na escrita da história da sociedade patriarcal pelo mé-

todo interdisciplinar que revelava ao grupo leitor o sentido do conceito de cultura regio-

nal, cujo fundamento pressupunha a vitalidade do “povo brasileiro”. Em Casa-grande & 

senzala e Sobrados e mucambos o diagnóstico freyriano enfatizou a interpretação do fe-

nômeno do sadismo e do masoquismo na vida púbica do Brasil atual. Com isso, ele que-

ria afirmar que no século 20 o patriarcalismo ainda tinha força no interior da relação en-

tre as multidões “masoquistas” e os líderes “carismáticos” ou “sádicos”. No contexto de 

crescimento da sociedade de massas o diagnóstico sociológico adquiriu sentido na leitu-

ra do varguismo (sabe-se com evidência que o próprio Vargas era leitor dileto dos textos 

freyrianos) e prescrevia a atualização adaptativa da forma tutelar e paternal da experiên-

cia colonial na construção da modalidade moderna de contrato social: o trabalhismo. 
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Rigorosamente, o conjunto do pensamento freyriano dirige-se para demonstrar 

que, se a instituição do patriarcado conservou a virtude de conseguir controlar os confli-

tos sociais de todas as durações, na contemporaneidade cumpriria ao Estado e seus apa-

relhos e agências, fundados a partir de 1930, a retomada das lições da experiência histó-

rica para que se consiga construir o presente e o futuro da sociedade, incluindo a política 

de restauração da margem de lucro e mando da classe agroexportadora nordestina.
355

 

Essa leitura já era percepção corrente no meio da classe dirigente e dos intelec-

tuais seus contemporâneos. Até mesmo o impacto social do projeto regionalista foi sen-

tido logo depois de 1933 e registrado como debate pelos contemporâneos pertencentes a 

diferentes correntes de pensamento, o que garantiu a G. Freyre apoios contundentes dos 

intelectuais da envergadura de um Afonso Arinos de Melo Franco, de um lado, e de Al-

mir de Andrade do outro, claro que também provocou inimizades profundas, como a de 

Agamenon Magalhães. Ao que tudo indica, a ampla adesão era possível porque o soció-

logo tinha habilidade em dialogar e se unir com diferentes setores da política e essa ca-

racterística pessoal também se manifestava em seus escritos. O depoimento colhido pela 

biografia é rico e revelador na questão da amplitude ideológica do projeto regionalista. 

 Quem prestou o depoimento foram as autoridades constituídas daquele contex-

to e que participavam diretamente da construção e direção do Estado varguista. O depo-

imento de Costa Miranda, que nos anos 40 era membro da comissão permanente do Mi-

nistério do Trabalho, Indústria e Comércio, diz que a história da sociedade patriarcal foi 

usada como referência para o cálculo do valor absoluto do salário mínimo, regulamenta-

do pelo decreto-lei nº 2162, de 1º de maio de 1940, estabelecendo salário mínimo men-

sal para a classe trabalhadora de 240 mil réis. Essa revelação trazida pelo testemunho de 

Diogo Meneses, a despeito do objetivo de valorizar o biografado, sugere a ocorrência de 

uma implicação política no momento em que o projeto regionalista foi concebido, nesse 

caso, a orientação do cálculo do salário mínimo. Ocorre que o exemplo do salário míni-

mo vale para todos os outros efeitos político-institucionais resultantes dos acordos cele-

brados entre o regionalismo e o centralismo entre 1937 e 1945. O caso do salário míni-

mo é uma evidência da influência do diagnóstico freyriano na legislação social do Esta-

do Novo. Desse modo, encontrando evidências, pode-se acessar a dimensão histórica do 

pacto estabelecido com o regime: a percepção dos contemporâneos de que o pensamen-

to freyriano era revolucionário porque, sendo sociológico, vale dizer, científico, guarda-
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va relação com a vida prática e sobretudo com a vida pública, algo muito de acordo com 

o contexto daquela época marcado pela valorização dos quadros burocráticos do Estado. 

O projeto regionalista guardava relação com a vida pública porque ensejava, na 

prática, o uso da ideia de tecido vinculante: a realidade brasileira revela muitos proble-

mas que tendem a ser na maioria de causas sociais e para cujo equacionamento a análise 

sociológica pode e deve contribuir. Desse princípio básico do projeto regionalista deriva 

seu outro importante componente: a doutrina política do pacto interregional como a me-

ta para a superação das disparidades identificadas na realidade nacional e que causavam 

distúrbios nos nexos entre região e nação. Mais ainda, a concreção da nacionalidade exi-

gia a superação das disparidades, algo que não foi totalmente realizado nesse tempo e a-

penas, no que interessava ao regionalismo, a parte correspondente ao conflito de classes 

produtoras no Nordeste, para cuja solução promulgou-se o ELC em 1941, atendendo os 

interesses da classe representada por G. Freyre. Assim, o governo seguiu essa outra ori-

entação do diagnóstico sociológico, atendendo o padrão lento de modernização da agri-

cultura canavieira e sem alterar o padrão arcaico de sociabilidade e de dominação. 

A ideia de tecido vinculante é fundamental no projeto regionalista, podendo ser 

comparada com o conceito de tecido social. Nos anos 40 G. Freyre posicionou-se como 

pensador adepto ao desenvolvimento da “jurisprudência sociológica”, uma área do saber 

que parte do princípio secularizado de que há a totalidade interna e coesa chamada “so-

cial” e que no caso brasileiro revela muitos problemas. É possível atribuir a essa posição 

reformista a sua posição como sociólogo consagrada nos anos 40, cujos escritos socioló-

gicos, tanto os ensaios de interpretação da formação nacional quanto os artigos jornalís-

ticos, fundamentavam os estudos preparatórios para atribuição dos direitos sociais ainda 

que restritos apenas ao mundo do trabalho, principalmente a previdência social. Há ana-

logias que ainda não foram sistematizadas entre a ideia de tecido vinculante e a ideia de 

previdência, e talvez fosse o caso de aproximar ambas as ideias e aferir os limites e pos-

sibilidades resultantes de sua combinação no curso da história. O certo, contudo, é que o 

negócio com Vargas concentrou-se nos anos 40 sobre os nexos entre região e nação. 

A centralização política estabeleceu novas circunstâncias que exigiam do ideá-

rio do projeto regionalista o afastamento de qualquer referência ao tempo, logo conside-

rado como “velho” e uma “ruína”, da Primeira República, em que o modelo político era 

centrífugo e permitia a continuidade do estadualismo oligárquico. Essa exigência foi lo-

go atendida por G. Freyre, que, muito ao contrário de relembrá-lo, nas suas formulações 

também passou a condená-lo e a defender a implantação do corporativismo como siste-

ma mais adequado para representação de interesses organizados. Em contrapartida, Var-
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gas declarava publicamente que no Brasil havia unidade social, porque todos falavam a 

mesma língua e tinham a mesma tradição histórica: o patriarcalismo católico. Com o ne-

gócio estável as forças políticas combinaram a tradição patriarcal definida por G. Freyre 

com os ideais de modernidade político-institucional defendidos pela elite dirigente. Essa 

combinação passou a se manifestar na invenção da identidade nacional pensada para ser 

moderna, cívica e inclusiva, sobretudo, da população mestiça (a base social do regime). 

O negócio com Vargas seguiu estável na discussão da questão racial entre 1937 

e 1945. A partir desse tempo a questão passou a ser tratada pelas manifestações simbóli-

cas do Estado Novo com base nas prescrições constantes dos textos do projeto regiona-

lista, com políticas que se tornaram possíveis por decorrência do interesse mais amplo e 

em comum acordo de invenção da identidade nacional ligada à suposta uniformidade da 

“raça brasileira”, ou seja, a população mestiça de todas as regiões do país. As manifesta-

ções e pronunciamentos de rotina afirmavam haver tolerância racial ao invés de precon-

ceito e discriminação na sociedade brasileira. Nada mais de acordo com as formulações 

freyrianas em artigos que eram escritos para orientar o modo de pensar a questão racial. 

Sendo assim, a ampla circulação das novas ideias e a aproximação, em 1941, de G. Fre-

yre com o ministro da Educação e Saúde Gustavo Capanema, culminou com a aceitação 

ou concordância estatal com a ideia de “democracia social e étnica”, e nessa conjuntura 

principalmente o MES, que em suas políticas públicas não distinguia as diferentes situa-

ções sociais entre brancos e negros pelo uso do conceito de raça atrelado ao conceito de 

classe. A concordância com a uniformidade da raça e a com a tolerância tornou-se razão 

de Estado e permitiu a valorização da mestiçagem étnica pelo discurso político do Esta-

do Novo, o que aponta o aspecto da mudança operada de acordo com o contexto refor-

mista da política brasileira: a promessa de proteção legal à classe trabalhadora, majorita-

riamente negra, pelos dispositivos da CLT. Ainda assim é válido questionar se, em meio 

ao processo de implantação do capitalismo pelo reformismo, a legislação social destina-

da a proteger a classe não se conservou ambígua por embasar-se no discurso da unifor-

midade e tolerância racial – aferível pela convivência pacífica entre culturas –, perma-

necendo na fronteira porosa entre a garantia de direitos fundamentais na cidadania regu-

lada e a atualização das velhas hierarquias simbólicas e materiais que conservam a clas-

se na condição subalterna de força de trabalho ou proletariado, cuja cultura foi reconhe-

cida como a base do conceito moderno de “povo brasileiro”. Ou seja, se a política social 

do Estado, cujos dirigentes reafirmam o mito racial, no pós-1937 continuou a ser ambí-

gua e não garantiu condições reais de mobilidade social dentro da estrutura da cidadania 

regulada, de modo que não teria por objetivo diminuir a desigualdade racial em latência. 
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Trata-se de uma ordem institucional opressora para a coletividade negra excluí-

da dos direitos da cidadania ainda que estejam limitados ao mundo do trabalho e ao sis-

tema de estratificação ocupacional. No Estado Novo a ambiguidade da legislação resul-

tou da dualidade ensejada pelo desenvolvimento social e cultural que o ideário do proje-

to regionalista proporcionou ao desconstruir as teorias racistas dominantes no século 19 

e no início do século 20, de um lado, e a conservação do padrão de dominação de acor-

do com interesses políticos que estavam em negociação entre grupos dominantes no âm-

bito estatal, do outro lado. No processo de negociação entre G. Freyre e a elite varguista 

a ação política do sociólogo, que dentre outras frentes ocorria mediante a publicação dos 

artigos na imprensa, e que reafirmavam os valores defendidos nos ensaios de interpreta-

ção da formação nacional, caracterizou-se pela conciliação, no Nordeste, dos interesses 

antagônicos relacionados à classe agroexportadora tradicional e a classe sulcoalcooleira 

moderna e entre essa e a classe trabalhadora rural das usinas. Diz-se conciliação porque 

depois de passado do certo tempo, depois de 1937, ele abandonou a postura unicamente 

crítica perante a ascensão econômica do empresariado industrial e a decadência da eco-

nomia canavieira tradicional para buscar os novos canais de negociação criados no con-

texto anterior da Constituinte, notadamente, o IAA. A partir de 1937 ele agiu no sentido 

de conciliar o interesse da classe que representava com o interesse da classe sulcoalcoo-

leira dentro daquele âmbito estatal ou institucional. Da conciliação resultou a promulga-

ção do ELC em 1941, que garantiu a extensão de alguns direitos sociais aos trabalhado-

res das usinas e excluiu a classe trabalhadora dos engenhos do usufruto desse benefício. 

E principalmente: a lei agrária garantiu o direito de propriedade da terra conforme fixa-

do pela tradição, em latifúndios, e em prevalência ao direito de produção livre da classe 

sulcoalcooleira, que então passou ser controlada pelas normas institucionais. Foi um ou-

tro efeito decorrente do uso político do pensamento freyriano: a valorização da tradição. 

Do ponto de vista político-ideológico, pode-se afirmar que G. Freyre atuou co-

mo agente dos interesses da aristocracia rural do Nordeste. Essa atuação foi possível por 

haver desde a publicação de Casa-grande & senzala em 1933 sua condição de legitimi-

dade na função de sociólogo. Sua atuação foi tão efetiva assim, gerando pressões e efei-

tos, porque ele foi reconhecido como sociólogo cujo projeto seria adequado para a inter-

pretação dos valores da tradição nacional, então percebidos por consenso como profun-

damente ligados às raízes agrárias da sociedade brasileira, vale dizer, um padrão de cul-

tura agrária e híbrida a que o Estado deveria se adaptar no projeto antiliberal de moder-

nização. O projeto regionalista reconstruiu intelectualmente (sociologicamente) os senti-

dos da tradição. Essa reconstrução foi legitimada e instrumentalizada pelas agências go-



274 
 

vernamentais, por exemplo o SPHAN, que no estudo e preservação do patrimônio artís-

tico privilegiou a cultura material relativa ao universo da casa-grande. Esse processo de 

pactuação poderia ser estendido às outras instituições do Estado Novo. Entretanto, im-

porta mais considerar que na análise acerca do ideário político interligado entre o regio-

nalismo e o centralismo não se identificou o horizonte progressista nem o horizonte rea-

cionário e nem o horizonte estacionário calcado no mero passadismo, mas o ideário que 

estava de acordo com o contexto daquele processo histórico-social marcado pela acele-

ração do desenvolvimento no sentido estatal ou da estrutura institucional e burocrática. 

A confluência entre os ideários decorreu desde 1933 do interesse de se moder-

nizar a forma política da República de acordo com a composição social e étnica da na-

ção. A constituição da ordem institucional, com o conjunto de práticas e instituições, re-

sultou da contribuição de diversos projetos políticos que confluíram, sobretudo, na pres-

crição do centralismo como sistema de administração das agências governamentais, co-

mo forma de se consolidar o poder central. No entanto, G. Freyre, ao qualificar sociolo-

gicamente a sociedade brasileira como conjunto de corpos ou espaços étnico-sociais que 

constituem ou fundamentam a nação, ou seja, as regiões, defendeu tese nova que contri-

buiu para a modernização da forma de governo republicana: o Estado, ao fundamentar-

se no poder da União, também deveria se estruturar de acordo com a regionalização da 

administração pública federal pela divisão do território em regiões administrativas. Essa 

orientação parece estar muito de acordo com a criação do IBGE, que desde 1938 operou 

com base num colegiado compartilhado por regiões federais e que, em 1941, dividiu to-

do o território brasileiro em cinco grandes regiões agrupadas em torno dos estados. 

Considera-se que falta a aferição ainda mais precisa do potencial científico do 

conceito sociológico de região, analisando não apenas a mudança semântica como tam-

bém os efeitos pragmáticos no contexto brasileiro. Aqui, pode-se sugerir que o conceito 

de G. Freyre guarda ligação estreita com a vida pública ou política no aspecto das carên-

cias do processo de State-building, nacional assim como regional, e conduzido com pri-

vilégios institucionais pela doutrina do pacto interregional no caso do Nordeste. E, nes-

se passo, pode-se sugerir que G. Freyre, no processo de elaboração das ideias constituti-

vas do projeto regionalista, não se interessou por pensar as possibilidades de contraven-

ção, corrupção, desvio ou desvirtuamento das instituições estatais que o seu projeto con-

tribuiu para criar durante e após o Estado Novo, como cultura que enseja vícios como as 

relações de compadrio ou favorecimento de familiares. Essa percepção aponta uma ca-

racterística do projeto regionalista na busca pela modernidade da política: o desinteresse 

por pensar e sistematizar o patrimonialismo como problema nacional complexo. 
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No ciclo do Estado Novo o sentido da mudança operada nos nexos entre região 

e nação foi a integração como medida de solução para a desintegração. A partir desse ci-

clo a instituição que passou a gerir a integração foi a União, mas em sistema de redistri-

buição pelo “alto” para todas as outras regiões do país. O processo de negociação de in-

teresses entre os dois projetos políticos foi conduzido dentro da mudança histórica ope-

rada nos nexos: do antigo pacto oligárquico, vigente no tempo em que região significa-

va autogoverno, ao novo pacto trabalhista em que região passou a significar diversidade 

dentro da unidade, ou melhor, interdependência entre as identidades regionais, resultado 

da combinação de aspectos da tradição e da modernidade pelo poderio do Estado Novo. 

No contexto de crise do regime autoritário houve a mudança radical da posição 

política de G. Freyre em relação às bases do governo: passou-se da participação ativa na 

construção das instituições do regime político à oposição contra os fundamentos autori-

tários do varguismo, os mesmos que permitiram a construção daquelas instituições esta-

tais em cujas diretrizes de ação o ideário do projeto regionalista foi, no curso do regime, 

bastante influente. Com a transição político-ideológica o sociólogo não passou a se opor 

diretamente contra Vargas. Sua oposição política dirigiu-se diretamente contra Agame-

non Magalhães. Em 1945, com o colapso da ditadura e o fim da censura, ele vislumbrou 

a oportunidade concreta de expressar o seu pensamento de oposição radical contra o go-

verno do interventor e contra a experiência autoritária sucedida em Pernambuco. Sua lu-

ta política, claramente partidária porque integrada aos interesses da cúpula nordestina da 

UDN, era contra o resíduo da ditadura pernambucana. Ocorre que, nesse passo, ele a-

proveitou a circunstância de democracia emergente no horizonte político do pós-Estado 

Novo para se afastar de Vargas, figura derrotada com novo golpe político, e para apagar 

as marcas de sua intensa participação no processo de modernização institucional. 

Ainda do ponto de vista da construção da modernidade política e institucional, 

um ponto de atrito existente entre o projeto regionalista e o projeto centralista, e que ul-

trapassa o limite desse tempo e dura até hoje, reside na degradação da natureza causada 

pela poluição decorrente do modo de vida industrial da sociedade moderna. Se o Estado 

não admite a relação simplesmente telúrica dos cidadãos com a vida nas cidades moder-

nas e legitima a degradação do meio ambiente em proveito da modernização capitalista, 

então pode-se afirmar que o negócio com Vargas marcou-se de fato pela incompletude e 

que esse aspecto do processo dura até hoje – porque senão nós viveríamos a identidade 

coletiva predominantemente telúrica e tropicalista, valorizadora da harmonia com a na-

tureza –, posto que o projeto regionalista não operou com o conceito de progresso mate-

rial, não o legitimou, sequer o reconheceu como valor positivo para a sociedade, senão o 
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afastou do complexo de valores regionais da sociedade patriarcal. A busca freyriana pe-

la modernidade alternativa, endógena e não-mimética (a idiossincrasia de seu projeto) se 

realiza, pois, pela atualização adaptativa dos valores culturais das tradição, engendrados 

no curso do processo genético em que a sociedade permaneceu, até o século 18, na situ-

ação de relativo isolamento em relação às influências externas ao modo português de es-

tar no mundo: com patriarcalismo, simplicidade (ou humildade rústica) e ecologismo. 

Agora retomando o documento que traz o depoimento de Costa Miranda, o de-

creto-lei do salário mínimo foi uma implicação política do conceito de região, uma den-

tre várias que passaram pela negociação com a elite varguista. O regime instituído desde 

1937 buscou o sentido da revolução na nacionalização do povo, do território e do poder. 

Desde então, era esse o contexto dominante/demandante da produção de novas interpre-

tações sobre o sentido da formação nacional. Os operadores da nacionalização no século 

20, ao se depararem com a interpretação da formação nacional, descobriram no conceito 

de região o fundamento para o processo, a interdependência nos nexos entre as regiões e 

a nação, e trataram de negociar os seus usos políticos com seu principal construtor. Com 

isto, quer-se assinalar que, embora o diagnóstico freyriano tenha se conservado ambíguo 

na relação política com o Estado Novo, celebrando acordos mas provocando atritos com 

a classe dirigente do regime político, os acordos constitutivos do pacto político de 1937 

foram maiores e mais fecundos ou profundos que os atritos e foram capazes de provocar 

várias implicações políticas na organização do varguismo desse momento, a saber, com 

o IAA em 1934, com o SPHAN em 1938, com o IBGE em 1938, com o MES em 1941, 

com o ELC em 1941, entre outros decretos integrantes da legislação social. 

Com a leitura trazida pelo depoimento pode-se perceber que nos anos 40, apro-

ximadamente entre 1941 e 1945, a figura de G. Freyre como cientista social foi reconhe-

cida e consagrada publicamente pela classe dirigente na condição de “instituição nacio-

nal”. A condição de legitimidade na função de sociólogo parece ser garantida pelos usos 

de que a classe dirigente se vale para aumentar seu desempenho político na direção esta-

tal, federal, estadual e/ou municipal. Sendo assim, o conjunto do pensamento freyriano, 

visto a partir de então, 1933, pelos contemporâneos como patrimônio público, saiu ileso 

do contexto de crise que abalou e pôs fim à ditadura varguista. 
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