
RELIGIOSIDADE EM GILBERTO FREYRE

Nao penso que se possa separar a pessoa de Gilberto Freyre de
sua obra. Referindo-se a Casa Grande & Senzala 0 proprio Gilberto
nos adverte de que esta obra tem muito de auto-biografico. E como
que uma busca de si mesmo, de sua identidade, de sua origem.
Por isto, penso ser necessario, para falar da religiosidade em Gilberto
Freyre, primeiramente dizer algo sobre a sua religiosidade pessoal.
Assim, inicialmente, farei algumas observayoes sobre 0 que 0 proprio
Gilbelio Freyre diz de sua compreensao religiosa, e dos julgamentos
que outros fizeram a respeito desta religiosidade de Freyre.
Posteriomlente tentarei identificar quais seriam, no meu entender, as
principais teses que encontramos na obra de Gilberto Freyre, com
relayao a religiosidade.

Em Alhos & bugalhos Gilberto Freyre se pergunta: "serei urn
escritor obsceno?'" E passa a dar a sua resposta: "Quando, hii
algumas dezenas de anos, apareceu 0 Iivro de minha autoria
intitulado Casa-Grande & Senzala houve quem 0 considerasse
'imundamente obsceno'; ou extremamente 'sexy'; pornogriifico,
ate; ou imoral ao mesmo tempo que anti-religioso e mesmo
antibrasileiro. Obra de alguem desvairado pela 'obsessao com 0

sexo'. 'Historia social?' Perguntou austero critico da entao pudiea
Universidade de Harvard. E respondia, ele proprio, muito ancho
do seu jogo de palavras: 'Nao! E sim historia sexual'.,,2

* Inacio Strieder e professor do DeptO cle Filosolia cia UFPE.
I Cf. Gilberto Freyre. Serei lIm Escritor Obsceno? In: FREYRE, Gilberto. Alhos & bugalhos.
Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1978, p 178-185
'Cf. iclem, p 178



E continua Gilbelio Freyre:
"A aCllsa<;ao de 'anti-religioso', acompanhando a de livro

obsceno, persistiria por algum tempo ... Resistiriam tais acusa<;oes
a urn livro, sob criterio intelectualmente honesto e, em essencia,
pro-brasileiro e ate pro-catolico, como apontado por certos
criticos como 'imundamente obsceno', anti-religioso e
antibrasileiro, a uma revisao severamente critica dos seus
propositos, dos seus metodos e da sua linguagem? .. 0 livro nao
tardou a merecer criticas favonlveis, nos Estados Unidos, da
autorizada Catholic Sociological Review, ... na Fran<;a, do famoso
jesuita Padre Retif... 0 que, afinal, constitui obscenidade em obra
literaria ... ? Obscenos personagens, em obras de teatro, ... ate de
Ariano Suassuna, que e tao catolico nas suas convic<;oes
religiosas quanto 0 Cardeal Dom Eugenio Sales ... "3

Citei este texto, bastante longo de Gilberto Freyre em Alhos &
bugalhos para observar que a publica<;:aode Casa-Grande & Senzala
provocou polemicas em rela<;:ao a interpreta<;:ao do autor quanta a
importancia da religiosidade na f0I111a<;:aodo Brasil colonial.

Variosaliigos e resenhas, publicados sobre Casa-Grande &
Senzala, sob diversos aspectos, fazem critic as a Gilberto Freyre.
Afonso Arinos de Melo Franc04 denomina "Casa-Grande & Senzala"
de "uma obra rabelaisiana", criticando que nela ha demasiadas
palavras chulas, e sugerindo a Gilberto Freyre que tivesse "urn pouco
mais de dignidade". Miguel Reale5 classifica Gilberto Freyre como
"sociologo naturalista", e afi1111a que viu silhuetas, mas nao encontrou
almas em "Casa-Grande & Senzala"; mostra-se tambem
escandalizado com a interpreta<;:ao de Gilberto em rela<;:ao a a<;:ao
missionaria dos jesuitas. Mais escandalizado se mostra ainda, quanta a
questao dosjesuitas, 0 medico mineiro AI111andoMas Leite6

, que, em
aJiigo sobre "Gilberto Freyre e a pedagogia dos jesuitas", ironiza

'cr ibidem, p 180
'Cf. Afonso Minos de Melo Franco. Uma obra Rabelaisiana. In: FONSECA, Edson Nery da
(org.). Casa-Grandc & Scnzala c a critica brasilcira dc 1933 a 1944. Recife, Companhia
Editora de Pernambuco, 1985, p 81-88
'cr Miguel Reale. Um Socialogo Naturalista. In: Idem, p 161-166
"Cf. Armando Mas Leite. Gilberto Freyre e a Pedagogia dos Jesuitas. In: Ibidcm, p 167-169
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Freyre quanto as suas opinioes sobre os jesuitas, eo acusa de anti-
espiritualista. As opinioes de Freyre sobre os jesuitas lhe custaram ainda
outras amarguras, como veremos. Aqui no Recife 0 Pe. Antonio Siriaco
Fernandes SJ., proveniente de Goa, demonstrou profundo desagrado
quanto as opinioes de Freyre em rela<;:aoaosjesuitas. Freyre tambem
foi acusado de ofensivo a Nossa Senhora. Principalmente pOl"que
escrevera em Casa-Grande & Senzala que no Brasil colonial se jurava
"pelo pentelho da Virgem". Foi necessario explicar ao bondoso padre
Fernandes que isto nao era uma afil111a<;:aode Gilberto Freyre, mas
uma cita<;:aocolhida nos autos da inquisi<;:ao em Pernambuco. Destes
autos Freyre tambem citou a denLll1cia de que alguns cristaos novos
colocavam 0 crucifixo debaixo da mulher na hora da c6pula7

Infol111a<;:aotambem considerada ofensi va.
A partir de tais cita<;:oes,colhidas em documentos da epoca co-

lonial acusava-se Gilberto de irreligioso e desrespeitoso para com os
santos, a Virgem Maria e a Igreja.

Qutros comentaristas da obra de Gi Iberto Freyre, desde 0 inicio,
se mostraram mais tolerantes na interpreta<;:ao da opiniao religiosa de
Freyre. Alceu Amoroso Lima, em seu artigo "Gilberto Freyre visto
por urn catolico"8, fala de diversas concordancias de Gilberto Freyre
com 0 pensamento cat6lico, mas qualifica-o de sociologo nao-catolico
e agnostico.

Edson Nery da Fonseca, certamente 0 melhor conhecedor e
interprete de Gilberto Freyre, afirnla que Gilberto "nao se considera
catolico,nem anti-catolico, mas acatolico"9.

Jose Lins do Rego, no prefacio ao livro de Gilberto Freyre,
Regiao e Tradi<;ao, afil111aque Gilberto Freyre era um "apaixonado
pela Igreja Catolica, mas de longe, seduzido pela ordem, pela
Iiturgia, pelo esplendor de Deus, sem que se completasse na fe ...
ficara sempre de fora, rondando a porta da Igreja, no sereno,
sem disposi<;ao de meter-se na festa"lo.

'cr Gilberto Freyre. Casa-Grandc & Scnzala. Rio de Janeiro, Record, 1994, p LXVII
'Cf. Alceu Amoroso Lima. Gilberta Freyre visto pOI' lll11 Catalico. In: Gilbcrto Frcyrc, sua
Cicncia, sua Filosofia, sua Artc. Rio de Janeiro, .Jose Olympio, 1962, p 37-45
'I cr Edson Nery da Fonseca. Apresenta9ao. In: FREYRE, Gilberto. Pcssoas, Coisas &
animais. Sao Paulo, MPM Propaganda, 1979, p 01-08
,,, .Jose Lins do Rego. Preiacio. In: FREYRE, Gilberta. Rcgiao c Tradi9ao. Rio de Janeiro,
Record, 1968, p 30



Bem, penso que estes poucos testemunhos sobre a religiosidade
de Gi Iberio Freyre nos pod em levar adiante na analise de nosso tema.
Qual seria a minha opiniao se fosse caracterizar a religiosidade de
Gilberto Freyre? Naturalmente me fundamentando nos escritos de
Gilberto Freyre. A base destes escritos, nao concordo totalmente nem
com Miguel Reale, que qualificou Freyre como naturalista (em aIiigo
posterior ele mudou esta qualificayao, denominando entao Gilbelio
Freyre como soci610go culturalista)ll: nem com Alceu Amoroso Lima,
dizendo que Freyre era agn6stico e nao-cat6Iico; nem com Edson Nery
da Fonseca, que afirma Freyre ter sido acat6lico. No meu entender,
Gilberto Freyre deve ser considerado um pr6-cat6lico e um cat6lico
sociologicamente, como ele mesmo se qualifical2. Mas 0 que Freyre
entende quando se auto-qualifica como sociologicamente cat6lico?
Vejamos isto a paIiir de um texto dele mesmo.

Em 1977, Gilberto Freyre fez uma palestra na Comissao de
Educayao e Cultura da Camara dos Deputados, em Brasilia, sobre
Terra, Homem e Educa<;ao13• Ao final da palestra, 0 deputado Dayl
de Almeida pediu um esclarecimento a Gilbelio Freyre sobre uma frase
que havia pronunciado durante a palestra, afimlando que "a Igreja
Cat6lica temporariamente estava decadente". 0 deputado queria
saber 0 que Freyre queria dizer com esta frase. E Gilberto explica:
"Sr.Deputado ... talvez a sua maneira de ver a Igreja Cat6lica-
que eu tanto respeito - seja a de urn cat6Iico ... A minha maneira
nao e a de urn individuo teologicamente cat6lico. Nao sou
teologicamente cat6lico. Nao posso, porem, dizer que, como
brasileiro, nao seja cat6lico, sociologicamente cat6lico. Acho que
todo brasileiro, mesmo quando e protestante, mesmo quando e
israelita, ou maometano, ou budista, e sociologicamente cat6lico.
Isso esta no meu primeiro Iivro escrito no Brasil, Casa-Grande
& Se/lza/a. (Deputado Day/: Ate a ul1lbanda, na Bahia, e
catO/ica?) ... (Freyre): Exato. De modo que, desse ponto de vista,
sou urn aculturado pela Igreja Cat6lica, pelo catolicismo, mas

11 cr Miguel Rcale. A filosolia da historia do I3rasilna Obra de Gilberto ['reyre. In: FREYRE,
Gilberto. Sua Cicneia, sua Filosofia, Sua Arte. Rio de .Janeiro, .Jose Olympio, 1962,
p405-411
" CfGilberto ['reyre. Alhos & bugalhos, p 178; Gilberto ['reyre. Novas Confercncias
elll bnsea de Leitores. Recire, Editora Universitilria-UFPE, 1995, p 185
J) Cf Gilberto ['reyre. Novas Conferencias elll bnsea de Leitores, p 184-186
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teologicamente naO SOUcat6Iico ... vendo 0 assunto de t
d h' d I" d dA • ora paraentro... a urn ec 1010... eca en CIa... na ortodoxia cat6lica em
todo mundo e com reflexo no catolicismo brasileiro".

Em funyao destas considerayoes de Gilberto Freyre pe, nso se
possa entender porque Edson Nery da Fonseca afirme ser Gilberto
Freyre acat6lico.Como se repara no texto acima, 0 pr6prio Gilberto
declara que ele nao e teologicamente cat6lico. Em outras palavras
isto quer dizer que ele nao aceita integralmente a douttina teol6aico~
dogmatica da Igreja Cat6lica. b

Da millha parte diria que Freyre se relaciona com a Igreja Cat61ica
na perspectiva do fil6sofo frances Henri Bergson. Bergson, diversas
vezes citado pOl' Freyre, explica, em seu livro "As duas rontes da
moral e da religiao", que todos os grandes misticos estao ligados
a uma religiao estatica, isto e, a uma religiao institucionalizada, mas
aceitam del a so mente a sua espiritualidade. E isto, mais ou menos, 0
que penso tel' sido a atitude de Gilberto Freyre em relayao a Igreja
Cat6lica.14

E, por falar em misticos, chama atenyaO nos escritos de Gilberto
Freyre a quantidade de vezes que ele menciona os grandes misticos
do clistianismo, com destaque para a mistica ibelica. Especial menyaO
recebem, no mundo hispanico, 0 franciscano Raimundo Lullo, Sao Joao
da Cruz, Santa Tereza de Avila, Unamuno. Dentre os fil6sofos, de
certa fonna ligados a tradiyao mistica, Freyre simpatiza especialmente
com Santo Agostinho, Pascal, Bergson, Jacques Maritain, Peguy,
Gabliel Marcel, Santayana. Causa-l he especial admirayao a atitude de
Santayana, que abandonou inesperadamente a sua catedra em Harvard,
para viver 0 rest ante de sua vida enclausurado num mosteiro no suI da
Italia15• Dentre os grandes santos, Freyre mostra simpatia especial por
Sao Francisco de Assis e por Santo Antonio.

Alem disto, Freyre escreveu diversos artigos exaltando figuras
exemplares da Igreja Cat6lica. Quando nos Estados Unidos, publica

" Nao e quc eu considere Gilberto ['reyre como um mistico, no sentido cristao ortodoxo.
Mas e interessante que Freyre tenha conridenciado ao Prof Edson Nery da Fonseca ter
vivcnciado duas crises "mfstieas", eom cxpericncias de intensa luminosidade interior.
15 EIll diversas passagens de seus escritos, Gilberto Freyre alnde a esta atitude do fil6soro
George Santayana, que foi passar 0 resto de sua vida nnlll convento no sui da Itillia, mesmo que
nao tivesse assumido integralmente a doutrina teol6gico-dogmatica da Igreja Cat6lica.
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Esta mesma linha de admirayao pela Igreja Cat61icaconstatamos
na Conferencia que Gilberto Freyre proferiu na Paraiba em 192419.
GilbeIio denomina esta conferencia de "Apologia pro generatione
sua", em analogi a ao titulo do livro do cardeal Newman "Apologia
pro vita sua". Como todos sabem, 0 cardeal Newman se convertera
a Igreja Cat61ica, e isto repercutira profundamente em todo 0 mundo
crisUio,por se tratar de um !iderdo anglicanismo, um homem espiritual
de caracteristicas misticas. A conferencia de Freyre assume,assim,
praticamente, as caracteristicas de uma "apologia do cardeal
Newman".

Outra "Iaudatio" a um cardeal da Igreja Cat61ica encontramos
num pronunciamento que GiIberto fez no Congresso Nacional, quando
Deputado Federal por Pernambuco de 1946-19502°.Trata-se desta vez
de uma homenagem ao primeiro cardeal brasileiro, Dom Joaquim
Arcoverde, por ocasiao do centenario de seu nascimento. Neste
discurso Gilberto Freyre exalta a pernambucanidade do cardeal
Arcoverde, 0 seu nome e a sua oIigem indigena, eo cristianismo firme
e sertanejo do avo e do pai deste primeiro cardeal brasileiro.

Neste elenco de escritos "religiosos" de Gilberto Freyre, se assim
me e permitido denominar estes registros em que ele analisa
especialmente temas a partir de uma visao cat61ico-crista, merecem
ainda especial menyao os artigos, reunidos por Edson Nery da Fonseca,
no livro Pessoas, Coisas & Animais, na secyao Santos e quase
santos21. Fala Gilberto ali de "Sao Severino do Ramo", iniciando 0

artigo dizendo: "Alguem alude ha pouco ao fato de que, menino de
sete ou oito anos, teria eu ido do Recife ao interior de
Pernambuco visitar a igreja de Sao Severino do Ramo. Talvez
para pedir algurna gral;a ao poderoso santo, hao de concluir os
maliciosos. Quando a verdade e que nem em tao remota men inice,
nem depois de homem feito, fiz ate hoje qualquer viagem para
pedir gral;a de santo ou obsequio de poderoso". Ao final deste
artigo, Freyre diz que 0 "alferes Severino" nao the dava animo contra 0

artigo no Diario de Pernambuco(l5-5- 1921),por ocasiao da mOlie
do Cardeal Gibbons, entusiasmado com este "papa dos Catolicos
american os... urn grande homem e urn grande 'leader' ... urna
dessas figuras cheias de sedul;ao pessoal... homem sem odios
sectarios, antes eclHico e amado por protestantes e judeus ...
Era assim humano, eclHico, urn papa para todos ... Homem de
visao social e ideias avanl;adas ... na morte de James Gibbons
perdeu 0 Catolicismo urn grande 'leader' e os Estados Unidos
viram desaparecer urn dos seus homens mais altarnente
representativos. Era ele 0 que as Escrituras chamam urn 'homem
de Deus'- sem que sua bondade fosse desculpa para falta ou
pobreza de intelecto"16.

Em fevereiro de 1922 manda outro artigo ao Diario de
Pernambuco 17, par ocasiao da morte do papa Benedito XV (ou Bento
XV), em que destina a este papa um lugar de "grande papa" na
hist6ria, e que ele foi, na opiniao de Freyre, "the right man in the
right place" (0 homem certo no Jugar certo), em contraposiyao ao
"honesto, born, patriarcal, mediocre Pio X". Neste mesmo artigo,
Gilberto Freyre menciona 0 Papa Leao xm, que soube adequadamente
orientar os cat61icos frente ao darwinismo, considerando que a teoria
da evoluyao, como hip6tese ou realidade, nao era contraria aos
principios do cristianismo. Os protestantes, ao contrario, sem uma
orientayao adequada, segundo Freyre, perderam 0 prumo, frente ao
darwinismo, uns renunciando a fe, outros intransigentemente recusando
esta teoria, a partir de seu literalismo biblico.

Em outro artigo no Diario de Pernambuco (17-7-1923)18,
Gilberto critica 0 positivismo, 0 endeusamento eo dogmatismo da
Ciencia, denominando este cientificismo de "Iiibrico misticismo".
E diz: "A este misticismo de laboratorio, vastamente superior e
odessa grande 'officina artis spiritualis' que e a Igreja Catolica ...
Quanto a mim, sempre me pareceu mais interessante uma catedral
que urn laboratorio".

If, Cf. Gilberto Freyre. Tcmpo dc Aprclldiz. Sao Paulo/Brasilia, IBRASAflBL, 1979,
P 117-119, v.OI
17 Cf. idcm, p 206-208
" Cf. ibidcm, p 282-284

"I Cf. Gilberto Freyre. Rcgiao c Tradi~ao, p 79-98
,,, Cf. Gilberto ['reyre. Quasc polilica. Rio de Janeiro, .lose Olympio, 1980, p 116-119
" Cf. Gilberto Freyre. Pcssoas, Coisas & Animais, p 11-3
6(*) Cabelcira era considerado um bandido monstruoso, e um tanto milico, que se escondera
nos canaviais de Pau d' Alho, no interior de Pernambuco. Mesmo enforcado, c ja morlo,
continuava a inspirar medo em crianyas e mulheres, aparecendo como lobisomem e bicho
papao.



medo do terrivel Cabeleira(*). Por isto nao the fez ora<;ao.
Mais seguran<;athe deu, naquela noite de medo, contra 0 Cabeleira e
outros monstros dos canaviais, a presen<;ade sua mae e as portas da
casa-grande fechadas. E acrescenta: "Rezei mais a Nossa Senhora,
pedi a ben<;ao a Papai do Ceu e dormi sossegado ate 0 dia
seguinte".

No artigo sobre "Santo Antonio, militar no Brasil,m, Gilberto
Freyre diz que "0 culto de Santo Antonio ... nos faz esquecer e
perdoar 0 que ha de ... pouco cristao ... nas tradi<;oes de algumas
confrarias ... (e lembra) pelo que ha de realmente cristao,
democratico, fraternal na verdadeira Igreja e no verdadeiro
Cristianismo ... A vida, a saude, a beleza da Igreja Catolica, esta
na diversidade de tendencias que it sombra do Papa e em torno
dos dogmas se concilia com a unidade magnifica. Esta no fato de
seus santos serem tao diversos: Sao Jeronimo, Santo Agostinho,
Sao Tomaz, Santa Teresa de Jesus, Santo Antonio de Lisboa,
Sao Bento, Sao Francisco de Assis. Esta no fato de dentro da
Igreja haver dominicanos e franciscanos, padres do Oratorio e
jesuitas. Esta na diversidade de tendencias politic as de seus
proprios Iideres brasileiros, de suas grandes figuras de leigos ..."

Em outro artigo, Gilberto mostra uma grande simpatia pelo
"padre Ibiapina e suas 'maes-sinhas'."23 Para Gilberto Freyre 0

Padre Ibiapina foi "uma enorme for<;amoral a servi<;oda Igreja e
do Brasil... Nunca 0 Brasil precisou tanto como hoje de padres
que, ao ideal universalista de catolico, a larga simpatia humana
de cristaos, reunam, como Ibiapina reunia, a autenticidade de ...
brasileiros."

Neste mesmo conjunto de artigos, publicados no livro Pessoas,
Coisas & Animais, Gi lberto ainda fala da "A<;ao e contempla<;ao
dos franciscanos", dos "carmelitas no Brasil", de "urn mundo
necessitado de profetas"; de sua amizade com 0 babalorixa
oliodoxo, Pai Adao; e tambem de "urn homem que' seguiu Jesus':
Orlando Dantaslll.J.

" Cf. (drill, p 14-15
'J Cf. fdrlll, p 19-21
" Cf. fbi<lrlll, p 22-23
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Este artigo, em mem6ria de Orlando Dantas, merece urn destaque
especial, pois se reporta a urn importante momenta dajuventude de
Gilberto Freyre.Neste artigo,Gilbertorelata que, quando ainda "menino
de dezesseis para dezessete an os, pretendendo orientar homens
feitos com urn evangelismo de Exercito da Salva<;ao ao qual
acrescentava urn socialismo romantico que poderia ser facilmente
considerado Comunismo. Comunismo cristao. Tolstoiano ...
Lembro-me de que urn dia falei desse cristianismo socialista-
cristianismo que eu, romantico de dezesseis anos, imaginava
poder desenvolver-se numa grande for<;a sem c1ero e ate sem
igreja - a urn publico que era 0 mais heterogeneo dos publicos ...
terminei 0 discurso, dizendo: 'Agora, quem quer seguir Jesus?
Quem quiser seguir Jesus, venha apertar-me a mao". E diz Freyre
que vieram mendigos, prostitutas, estudantes, doutores e operarios.
Tudo gente mais velha do que ele apertar-Ihe a mao. E nesta ocasiao
veio tambem Orlando Dantas, j a hornem feito, mas desorientado na
vida, doentepor faltade fe, apertar-lhe amao, decidido a "seguir Jesus".
E, segundo Freyre, Orlando Dantas triunfou no jornalismo e como
publicitario, mas toda a vida ficou fiel a sua decisao de seguir Jesus, e
sempre foi urn homem cristamente de bem. Urn homem desorientado
encontrara novo rumo na vida, tocado pela voz de urn colegial de
dezesseis anos.

Gilberto recorda este fato, ao que parece, com certa nostalgia,
quando escreve aos 53 anos de idade: "Passou minha fase de
cristianismo romanticamente evangelico; durou menos de dois
anos. Mas em Orlando Dantas, a memoria daquela decisao de
'seguir Jesus' duraria a vida inteira".

E aqui nos podemos perguntar, por que este ideal evangelico de
Freyre durou tao pouco tempo, quando ele, terminando 0 curso
secundario no Colegio Batista do Recife, foi aos Estados Unidos e se
matriculou numa Universidade Batista com 0 prop6sito de se preparar
para sermissionariona Amazonia? Ao que tudo indica,0 seu afastamento
do protestantismo se deve a dois ou tres fatos. Primeiramente, uma
profunda decep<;ao com a vida burguesa dos batistas americanos;
segundo, 0 racismo entre os batistas no suI dos Estados Unidos.
Conta Gilberto Freyre que, viajando com colegas batistas pelo interior
dos Estados Unidos, nurna deterrninadacidade sentiu urn cheiro horrivel
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de came queimada. Perguntando a seus colegas donde vinha este cheiro,
teriam respondido simploriamente de que estavam ali apenas queimando
um negro. Outro fato que, certamente, contribuiu para Gilberto Freyre
se voltar com tanta simpatia para a Igreja Cat61ica foi a sua amizade
com Manoel Oliveira Lima. Toda vez que podia, visitava Oliveira Lima
em Nova Iorque. E Oliveira Lima, que se considerava um cat6lico
hist6rico, deve ter convencido Gilberto Freyre da importarrcia da Igreja
Cat6lica na formayao cultural e hist6rica do Brasil. Assim se explica,
provavelmente, que Gilberto nunca mais tenha feito alguma laudatio
ao protestantismo no Brasil e em geral.

Caberia aqui tambem analisar as considerayoesde Gilberto Freyre
sobre a volta de Joaquim Nabuco a Igreja Cat61ica. Embora Gilberto
considerasse esta volta de Nabuco a Igreja mais como uma volta
sociol6gica e cultural, contudo manifesta admirayao e respeito pela
convicyao deste Estadista do Imperi02S•

Para concluir esta parte das minhas considerayoes, ainda duas
perguntas: 1.Aflnal, em que Gilberto Freyre, de fato, acreditava?
2. Qual foi a atitude flnal de Gilberto Freyre em rela<;ao a Igreja
Cat6lica?

Em relayao a primeira questao, podemos afirmar, com certeza,
que Gilberto acreditava em Deus. Quanto a segunda questao, devo
fazer algumas considerayoes um pouco mais amplas.

Segundo a teologia da Igreja, ha varias formas de se obter 0
perdao dos pecados. E uma destas formas e converter infieis, ou trazer
descrentes para 0 seio da Igreja. E Gilberto, consciente ou
inconscientemente, fez isto. Ja relatei antes 0 caso de Orlando Dantas.
Mas ha um caso ainda mais interessante de uma conversao a Igreja
Cat61icamediada por Gilberto Freyre. OUyam0 seguinte relato, depois
me digam quem poderia ter relatado isto: "Nascido de familia
protestante, estava sendo educado em colegio protestante, por
educadores americanos ...Foi neste periodo decisivo de minha vida
que me caiu nas maos uma conferencia importantissima de
Gilberto Freyre. Chamava-se Uma Cultura Amea(:ada, a Luso-
Brasileira. Contra 0 cientiflcismo ... chamava Gilberto Freyre a
aten<;ao do adolescente que eu era entao para 'sentimentos que,

" Cf. Gilberto Freyre. Sociologia. Rio de Janeiro, Jose Olympio, 1957, p 282-283, v.OI
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sem serem rigorosamente experimentais, sao, entretanto,
realidades tremendas para a vida, a sociedade e a cultura dos
povos amea<;ados pela nega<;ao dos mesmos sentimentos, os
quais seriam substituidos por outros menos 16gicos' ...
Apresentava como caminho a todos n6s a cultura de origem
portuguesa ..., conservado 0 cristianismo que os portugueses
trouxeram a esta parte da America ... como forma apolitica ... dos
brasileiros ... de participarem ... da larga sociedade cristii de que
fala T.S.Eliot. ..: aquela em que 0 l1atural do cristianismo e aceito. ,
soclOlogicamente por todos; 0 sobrel1atural- com seus dogmas,
suas doutrinas, sua teologia - pelos que tern olhos para 0

sobrel1atural'. (Gilberto) Voltava a se referir insistentemente
na conferencia ao cristianismo cat6lico e tradicional dos
portugueses, que se opunha ao protestantismo rigido, puritano e
estreito dos n6rdicos ... Era Gilberto Freyre que vinha me revelar
que tinhamos uma tradi<;ao e que 0 caminho que eu procurava
era este ... Em suma: com esta conferencia, Gilberto Freyre
despertava minha aten<;ao para a ... fe cat6lica. Nao importa que
sua admira<;ao pela Igreja fosse antes de carMer etico e estetico
do que propriamente religioso e confessional - 0 que, espero,
tambem vira com 0 tempo. 0 que importa e que, mais tarde,
quando voltei a procurar nesse campo, sabia que nada mais tinha
a perguntar ao protestantismo em que tinha sido educado, mas
sim ao catolicismo vivo e aberto"z6.

Adivinhem de quem e a confissao deste texto? Sera que nos
devemos admirar? Nada menos do que de Ariano Suassuna.
Interessante que, neste texto, publicado em 1962, Ariano Suassuna
espera que a admirayao de GilbertopelaIgreja Cat6lica, urn dia, tambem
chegue a ser religiosa e confessional. Nao sei se isto chegou a acontecer
de forma profunda e intima, mas a verdade e que Gilberto Freyre,
perto do fim de sua vida, recebeu os sacramentos da Igreja das maos
do entao abade do Mosteiro de Sao Bento de Olinda, Dom Basilio
Penido. 0 que, normalmente, se interpreta como urna plena comunhao
com a Igrej a.

26C.f. Gilberto Freyre, sua Ciencia, sua Filosofi~, sua Arte. Rio de Janeiro. Jose
Plympio, 1962
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1. No periodo do Brasil colonial, cristianismo e catolicismo se
identificavam em Portugal. Mas, este catolicismo portugues era urn
"catolicismo lirico", quase sem ossos, com uma moral flexivel, com
bastantes resquicios de costumes pre-cristaos dos povos ibericos, e
com forte influencia maometana.

2. A catequese dos missiommos no Brasil foipredominantemente
cristocentrica, e nao etnocentrica, como nos paises colonizados por
protestantes. Isto permitiu que 0 cristianismo no Brasil fosse
caracteristicamente universalista, e se "miscigenizasse" com rituais nao-
cristaos dos povos indigenas e africanos.

3. 0 catolicismo brasileiro nao e identico ao catolicismo europeu.
Possui caracteristicas "tropicais".

4. A religiao cat6lica foi 0 cimento da unidade nacional.
o estrangeiro, por si s6, nunca foi considerado urn perigo para 0 Brasil
Colonia. Perigo so era 0 herege. Assim como hoje sobem aos navios
os fiscais da alffmdega, para examinar os produtos, no Brasil colonia
iam aos navios os padres, para examinar a ortodoxia da fe dos
adventicios. 0 Brasil, desde sua origem, e sociologicamente cat6lico.

5. Mais significativa e adequada ao Brasil foi a ayao dos
franciscanos do que dos jesuitas. Nao se da a devida importancia aos
fransciscanos porque nao documentaram suficientemente seu trabalho.
Osjesuitas documentaram muito melhor a sua presenya,por isto sempre
se prestigiou a sua ayao.

6. A educayao intelectualistaJaristotelica e apolinea dos jesuitas
fracassou; fracassou tambem seu projeto de ajuntar os indigenas em
reduyoes.Se 0 projeto das reduyoes tivesse triunfado, provavelmente
o Brasil se teria fragmentado. Pois 0 projeto jesuitico criava nayoes
etnicas dentro da colonia. Mais adequado foi 0 franciscanismo, com
sua filosofia nominalista e pragmMica, com suas missoes vola:ntes,de
tradiyao agostiniana e caracteristicas dionisiacas; e amantes da natureza.

7. A catequese e a conversao dos nao-cristaos, no Brasil colo-
nial, nao foi somente uma ayaode padres, freis e monges. Muitos leigos
e leigas, nas casas-grandes e nas senzalas, transmitiam 0 cristianismo,
tanto aos filhos dos senhores como aos escravos. As casas-grandes
tinham a sua capela, e, muitas vezes, 0 seu capelao, submisso ao
patriarca da casa.

Mesmo que Gilberto nao 0 diga explicitamente, ele demonstra
em seus escritos uma nostalgia pelo sobrenatural, e espiritualmente, em
certos momentos ao menos, tera sido urn angustiado.

Caberia ainda analisar 0 desencontro de Gilberto Freyre com 0

clero progressista, principalmente a partir do golpe de 1964.Fala-se de
antipatias de Freyre para com 0 Arcebispo Dom Helder Camara. Nao
pesquisei esta fase da vida de Gilberto Freyre, mas sei que, neste
periodo, criticou padres, segundo ele, demagogos e desviados de suas
funyoes espirituais. Mas a avaliayao das atitudes religiosas de Freyre,
nesta epoca, fica para uma outra ocasiao.

Com isto eu finalizo estaprimeira parte de minhas considerayoes,
em que tentei caracterizar a religiosidade de Gilberto Freyre. Na
segunda parte tratarei, propriamente, do titulo desta minha palestra:
A religiosidade em Gilberto Freyre.

Perguntar pela religiosidade em Gilberto Freyre, naturalmente,
significa perguntar pelo lugar que esta religiosidade ocupa na Obra de
Freyre. Mas, qual e 0 principal objeto de analise nas pesquisas e nos
escritos de Gilberto Freyre? Sem duvida, 0 Brasil e sua hist6ria. E, em
relayao a este objeto, Freyre escreveu em 1942, em seu artigo "Urn
ortodoxo brasileiro no seculo XIX", reproduzido no Jornal do
Commercio (Recife), em 17.09.1942,0 seguinte: "A historia do
Brasil e tao cheia de padre e de frade que de longe parece a
'historia ecleshistica' de que ja falou urn dos nossos mais finos
escritores catolicos: 0 meu velho amigo Sr. Luiz Cedro Carneiro
Leao. Dai ser tao dificil deixar de falar de padres e frades quando
se escreve do Brasil e de sua historia".

De acordo com este testemunho de Freyre, a religiosidade e uma
con stante em sua obra. E interessante observar que, desde os seus
primeiros artigos, enviados dos Estados Unidos, principalmente ao
Diario de Pernambuco, ate as suas ultimas obras ele fica fiel a uma
duzia de teses em relayao a religiosidade brasileira. Tentarei,
resumidamente, elencar quais sao, no meu entender, as principais teses
em que Gilberto Freyre se ftmdamenta quando fala da religiosidade em
suaobra.



8. A base de sustentayao da religiosidade, no Brasil colonia,
nao eram as igrejas, mas as familias na casa patriarcal.

9. No cristianismo portugues, mui tos santos assumiram os encargos
. das antigas entidades pagas. Para todos os problemas do dia-a-dia

havia santos protetores. Os santos faziam como que parte da familia.
Eram escolhidos para padrinhos e madrinhas de batismo. MOyas
casadouras, mulheres estereis e solteironas rezavam a Nossa Senhora,
a Sao Gonyalo, a Santo Antonio, a Sao loao Batista, a Sao Pedro
para que as socorressem em suas afliyoes.

10. Os escravos adultos, que vinham ao Brasil ainda nao
batizados, somente deveriam ser batizados com seu consentimento.
Depois de certo tempo, muitos pediam espontaneamente 0 batismo,
pois isto significava a sua integrayao entre os outros escravos e facilitava
o relacionamento com os seus senhores.

11.0 catolicismo colonial no Brasil foi democrMico, pois senhores
e escravos rezavam as mesmas orayoes, dirigiam-se aos mesmos santos
protetores, invocavam os mesmos anjos. Tambem os escravos deviam
observar 0 Domingo, e antes da morte tinham direito a receber os
sacramentos da Igreja.

12. 0 catolicismo lirico de Portugal evitou que os rigores da
inquisiyao chegassem com muita intensidade ao Brasil. Foi um
catolicismo que soube absorver rituais e musicas dos nao-cristaos. Muito
diferente de como ocorreu em paises cristianizados por missionarios
protestantes. Desta forma, 0 catolicismo, embora trazido pelos
colonizadores e opressores, em muitas situayoes se transformou em
religiao protetora dos povos invadidos e oprimidos.

Com esta duzia de teses, que elenquei aqui, nao pretendo dizer
que SaD apenas estas as caracteristicas basicas da religiosidade em
Gilberto Freyre. Mas, parece-me, que a partir delas se pode identificar
as principais ideias que conduziram a analise e a pesquisa da sociologia
e da antropologia de Freyre.


