
A COMPREENSAo DO HOMEM NO
PENSAMENTO DE GILBERTO
FREYRE*

Em 1943 foi publicado um livro de Gilbelio Freyre que
leva 0 titulo "Na Bahia em 1943". Este livro tem uma historia
interessante. Gilbelio Freyre estava sofrendo uns agravos no Recife
pOI' patie de membros do Governo. Foi entao convidado pOl'
estudantes da Bahia para proferir palestras em Salvador, num gesto
de desagravo. Atendendo ao convite, Gilbelio pronunciou duas
conferencias. A primeira, "Em torno de uma c1assificacao
sociologica"; a segunda, "A proposito da filosofia social e suas
rela90es com a sociologia historica". Estas conferencias,
juntamente com os discursos que acompanham a visita de Gilbelio
Freyre a Bahia, formam 0 livro "Na Bahia em 1943". Quando este
livro foi publicado e come<;ou a ser distribuido no Recife, 0
Governo mandou que fosse recolhido e jogado ao rio Capibaribe ou
queimado. POI' isto a obra se t01110Urara e seu contelldo pouco
conhecido. Felizmente estas conferencias na Bahia, juntamente
com outros textos nao muito conhecidos de Gilbelio Freyre, foram
repubJicados pela Funda<;ao de Cultura da Cidade do Recife, para
onde foram encaminhados pelo Professor Edson Nery da Fonseca.

Mas qual e a reJa<;aodo livro "Na Bahia em 1943" com
o tema da minha comlmica<;ao? Estou mencionando as conferencias
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deste livr0 florque ne1::1s(P' ;. . rkmentos
fundamentais de sua complc,-i;_"'cJ do 110mem. Recolhendo a
doutrina que ele expressa 1; ~i;bre 0 hUIllCll1 i.,lh:ga'l'JI.USa alguns
dos panimetros fundamentais que sempre foram 0 horizonte de sua
visao do homem. A base destes textos, verificamos que Gilbelio
Freyre, em sua busca con stante para compreender 0 homem,
recorreu a conceitos da antropologia fisica, cultural e filosofica.

Como preambulo da analise da compreensao freyriana
do homem e bom lembrar que Gilbelio auto-define-se como
escritor. a restante de sua criatividade estaria em func;ao desta sua
atividade, a ponto de ele mesmo afirmar que nao e sociologo, nem
antropologo, nem filosofo, mas escritor. Contudo, como escritor,
nao pretende apenas expor ideias abstratas, mas ideias "com maos e
pes". Isto e, nao ideias desenraizadas, mas ideias concretas de um
pensador situado. Por isto, quando fala do homem, ele se refere
primordialmente ao homem concreto e nao ao homem abstrato de
uma filosofia de essencias. a homem de Gilbelio Freyre e 0
homem situado, 0 homem da morenidade brasileira, 0 novo homem
dos tropicos. Contudo, embora centra do no homem concreto e
situado, Gilberto nao deixa de incorporar em seu pensamento os
fundamentos essenciais da antropologia filosofica.

Em sua conferencia "Em tomo de uma c1assificacao
sociologica", Gilberto constroi os seus argumentos de interpretac;ao
a patiir de uma interessante classificac;ao socio-psicologica dos
tipos humanos, que ele busca no sociologo nOlie-americano
Thomas. Nao e que ele concorde com tudo que Thomas diz, mas a
c1assificac;ao de Thomas the serve de base para uma serie de
considerac;oes antropologicas. Com base na tipologia de Thomas,
Gilberto afirma que "em todas as atividades humanas os tipos se
distribuem em 'boemios', 'filisteus' e 'criadores"'. as boemios
seriam os (homens) instaveis e inconstantes no seu compoliamento,
movidos pOI' motivos transitorios: os gulosos de novidades,
variedade, aventura; os sensuais. as filisteus, pelo contrario, seriam
os conservadores estaveis, constantes, intransigentes na

conformidade com as tradic;oes e os padroes dominantes de vida e
cultura, passivamente dependentes dos outros nos modos de pensar
e agir. Inimigos de inovac;oes e progressos que perturbem a
chamada ordem estabelecida. as criadores seriam os animados pOl'
algum proposito definido, diverso dos dominantes, dos
confOliaveis, dos faceis; seriam os animados pOl' alguma visao
renovadora ou nova da vida, da cultura, do mundo; seriam os
inovadores, os renovadores pOl'excelencia.

Na exposic;ao desta tipologia, Gilbelio, contudo,
advelie que nao devemos facilmente enquadrar os homens segundo
um ou outro destes tipos, pois, segundo ele, e raro 0 homem, 0
grande homem, e mesmo 0 comum, que nao seja em sua
personalidade, quando nao em sua vida, um boemio dominado pOI'
um filisteu, aliado com um criador; ou um criador em luta contra
ml1 boemio; ou um criador-filisteu atraic;oado pOl' um boemio,
principalmente boemio na mocidade, e, na idade madura, criador e
filisteu, com restos de boemia.

Gilbelio ilustra sua reflexao com alguns exemplos,
referindo-se ao "criador" Socrates, em quem teria habitado um
boemio desconceliante, detestado particularmente pela mulher,
cujo ideal teria sido um marido filistino, enquanto 0 Govemo e os
interesses dominantes da epoca temiam no velho filosofo
universalista principalmente 0 criador. Em outro exemplo, Gilbelio
caracteriza, ao lado de outros grandes homens, Santo Agostinho
como um grande criador, mas depois de tel' sido um dos maiores
boemios de todos os tempos.

Segundo Freyre, os antagonismos tipologicos podem
alterar-se no homem com as circunstancias, a idade, a experiencia,
os estimulos e as pressoes do meio. Desta forma, a vida do homem
se caracteriza pOl' elementos transitorios, instaveis e inconstantes.
Esta visao do transitorio e celiamente fundamental na, ,
compreensao do homem em Freyre.

Gilbelio admite que a tipologia exposta em func;ao do
individuo tambem se pode aplicar na tentativa de compreensao dos



diferentes povos. Os italianos, por exemplo, se destacariam mais
por suas caracteristicas transitorias, enquanto os anglo-saxaos se
relacionariam mais com os valores essenciais do homem;
caracteristicas de constancia, pOlianto. Gilbelio Freyre gosta de
falar dos grandes homens. Mas advelie que nem todos os homens
podem ser "grandes homens". Neste contexto, considera absurda a
exaltayao do "homem comum", feita pOl' alguns politicos
democratas nOlie-american os. Estes politicos propunham 0

nivelamento de todos os homens ao "deus" da democracia, como
diz Gilbelio, com 0 sacrificio dos homens incomuns e
excepcionais. Freyre considera este anti-nietzscheanismo tao
perigoso como 0 nietzscheanismo absoluto da exaltayao do super-
homem.

Em toda esta reflexao 0 interesse freyriano e tentar
melhorar as relayoes entre os varios tipos de homens. POl' isto
repudia tanto a fixidez das classes no fascismo como a segregayao
racial no racismo e a estandaliizayao de todos os homens em
"homens comuns" da democracia americana. Nem super-homens,
nem homens inferiores, nem a reduyao de todos os homens a
homens comuns, mas 0 reconhecimento e 0 estimulo aos homens
incomuns e excepcionais. Este deve ser 0 caminho. E precise
valorizar 0 homem em funyao de sua utilidade para a comunidade.
Nesta relayao do homem para com a comunidade se situa a
necessidade do reconhecimento do direito que todos os homens
possuem as mesmas opOliunidades. Em relayao ao aproveitamento
destas opOliunidades se manifestarao as diferenyas individuais de
aptidao, de temperamento, de talento, de sensibilidade. As
diferenyas na via comunitaria, segundo Freyre, serao mais de ordem
individual, do que de sexo para sexo, de raya para raya, de c1asse
para c1asse. Nesta descriyao do homem comunitario, Gilbelio exige
que familias, sexos, rayas e classes tenham as mesmas
opOliunidades, embora nos individuos se devam reconhecer
caracteristicas diferenciais. Dali a sua aversao a toda
estandaliizayao e massificayao do homem, como propunham as

ideologias do "homem comum", do fascismo e do marxismo dos
anos quarenta.

Para Freyre, as diferenyas individuais sac palie
integrante da vida comunitaria. Neste sentido, ate os boemios
devem ser respeitados, pois na historia ha falios exemplos da
criatividade desta categoria de homens. Em sua argumentayao
Freyre cita Belirand Russell, que teria lutado pelo direito de
sobrevivencia dos "vagabundos" boemios, propondo que a
sociedade filistina nao lhes desse apenas esmolas, mas subvenyoes.
Isto pOl'que entre eles poderia ocultar-se um novo Francisco de
Assis ou um Raimundo Lullo, presenyas sempre necessarias entre
os homens viciados pelo capitalismo, dominado pelos impulsos
filisteus.

Para Gilbelio, a saude e 0 bem-estar social dependem
do equilibrio harmonizado entre os tres impulsos tipologicos da
boemia, da criatividade e do filistinismo.

Especificamente em relayao a Bahia, Gilbelio proclama
que ela nao e apenas a Bahia de todos os Santos, mas a Bahia de
todos os homens, 0 maior laboratorio humano da America, em que
se fundem todas as rayas, todos os sangues, todas as aspirayoes que
enriquecem a cultura brasileira. Ali 0 homem sabe saborear a sua
vida e nao se gasta apenas em "fazeI''' isto ou aquilo, rodeado de
maquinas e arranha-ceus, num trabalho ininterrupto, inimigo de
todo vagal' e lazer. 0 homem nao pode ser apenas feliz quando em
movimento, num ativismo esgotante, na ambiyao dos grandes
lucros. 0 homem precisa tambem de lazer e vagal'. E nisto, segundo
Freyre, 0 baiano e mestre.

A base desta descriyao do homem baiano, Gilbelio
exclama: "Deus nos livre da filosofia ativista que reduza 0

brasileiro a 'homo faber': 0 homem que fabrica, 0 homem que faz
isto ou aquilo, 0 homem que apenas produz monotonamente esta ou
aquela coisa, 0 homem sem paciencia para gozar a representayao de
'0 Pato Selvagem', ou honrar a mesa uma moqueca baiana".



Apos isto Gilberto propoe 0 que em seu pensar,
provavelmente, deveria ser 0 ideal para todos os homens: "fabricar
e produzir 0 bastante para a sua vida. Para as necessidades da vida e
da cultura humanas. Nunca para os excessos furiosos de lucros
individuais ou nacionais, atraves das competi<;:oes, em torno de
expansao e de expOlia<;:aode produtos que trazem a guerra, as
fomes, as grandes miserias. Tudo isto, muitas vezes, e pura
rapacidade" .

E interessante que Gilbelio Freyre, ja em 1943, pense
assim, pois hoje, quando se paliicipa de congressos latino-
americanos de filosofia, e exatamente isto que se afirma. Nao mais,
somente, em rela<;:aoao homem baiano, mas em rela<;:aoao homem
latino-americano. Os filosofos latino-americanos afirmam que seria
uma selvageria para com 0 homem latino-americano reduzi-Io
apenas ao "homo faber". A um ativismo desgastante do tipo
tecnologico-capitalista. A cultura tipicamente latino-americana
seria uma cultura da "festa", em que 0 homem celebra tudo. A
propria vida so e vida realmente humana qUaJ1dose preservam os
valores da "festa", isto e, do lazer, do gozo da vida, da celebra<;:ao.
Uma vida do "estar" e nao puramente do "ser". Gilbelio Freyre ja
intuiu muito antes dos filosofos latino-americanos de hoje 0 perigo
do ativismo, da agita<;:aodesumana a que 0 capitalismo tecnologico
nos condicionaria.

Mais especificamente em relayao a antropologia
filosofica, encontramos as ideias de Freyre esparsas por toda a sua
obra. Nas conferencias na Bahia, ele recorre a Pascal e cita a
passagem em que este filosofo afirma que 0 homem e apenas um
cani<;:o,mas um cani<;:oque pen sa. Concorda Freyre com Pascal de
que a grandeza do homem esta em pensar. Mas nos advelie que
Pascal tambem nos aconselha em nao nos contentarmos com 0

raciocinio, nem com 0 pensamento, mas em crermos, ou, pelo
men os, em agirmos como se cressemos. Pois 0 homem possui
desejos que nao se satisfazem nas ciencias, nem na filosofia, mas
na fe, nas igrejas, nos partidos misticamente politicos, no fervor

pelas grandes causas. Estes desejos, para Gilbelio, sao necessidades
humanas constantes. 0 homem deve harmonizar as suas criticas,
dllvidas e analises com a repeti<;:ao das palavras e gestos
comovedores de suas liturgias. 0 puro racionalismo e 0 simples
objetivismo geram insatisfa<;:oesinsustentaveis no homem.

A sociologia puramente objetiva ou matemMica nao
resolve 0 misterio do homem, animado, muitas vezes, pelo
idealismo,o sentimentalismo e 0 romantismo. Na verdade, as ideias
e os ideais do homem tem "maos e pes". Isto e, 0 homem e alguem
que deve ser definido a paIiir de suas realiza<;:aoe do chao em que
pisa. Dali a con stante necessidade de reinterpretar 0 homem atraves
da historia, da rela<;:aocom 0 meio ambiente, que condicionam, ate
celio ponto, as rela<;:oesinterumanas.

o homem concreto, objeto principal da analise
freyriana, e 0 homem dos tropicos, 0 homem da morenidade
brasileira. Por isto Gilbelio Freyre e 0 pai da tropicologia e, por que
nao dizer, 0 pai da antropologia sociologica, cultural e filosofica
tipicamente brasileiras.


