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A Gilberto Freyre

Velhos retratos; receitas
de carurus e guisados;
as tortas Ruas Direitas;
os esplendores passados;

a linha negra do leite
coagulando-se em doçura;
as rezas à luz do azeite;
o sexo na cama escura

a casa-grande; a senzala;
inda os remorsos mais vivos,
tudo ressurge e me fala,
grande Gilberto, em teus livros.

Carlos Drummond de Andrade
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Para Iluska Coutinho.
Pelos bons tempos de Sampa  
e por tantos ensinamentos, 
sobretudo de força e esperança.
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Prefácio 11

Prefácio

Gilberto Freyre foi  — segundo ele próprio — não só o maior, 
mas o único intelectual brasileiro (“há outro?”, questionou 
em resposta a jornalista que lhe perguntava se ele se achava 
o maior).

Descontada a imodéstia, ninguém duvida da sua im-
portância no universo do pensamento no País. Que ele 
tenha exercido, entre outras, a função de jornalista, não 
surpreende.

Em sua época, e ainda hoje em dia, é natural que in-
telectuais busquem na mídia um meio de extravasar seus 
pensamentos e de receber elogios e reconhecimento. 

Além, com freqüência, de alguma compensação material 
não desprezível, já que o magistério e a venda de livros nunca 
foram grande fonte de renda neste País.

Mas Freyre não foi jornalista bissexto, como tantos, de 
Balzac a Drummond. Exerceu a profissão por 71 anos, dos 
16 ao dia de sua morte, quando produziu o último artigo, 
publicado no “Diario de Pernambuco”.

Este trabalho excelente de Edson Dalmonte tem o mérito 
inquestionável de compilar sistematicamente informações 
valiosas sobre a produção jornalística de Freyre, relacioná-la 
com seu tempo e sua obra e extrair dela as lições que se 
perenizaram na prática da atividade dali em diante.

Ao contrário de muitos de seus colegas acadêmicos con-
temporâneos, Freyre nunca desprezou a mídia. Opostamente, 
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12 Mídia: fonte e palanque do pensamento culturalista de Gilberto Freyre

ele entendeu logo sua importância como difusora de idéias 
e sua enorme potencialidade para promovê-las (e a seus 
autores). 

Para mim, há um aspecto da biografia jornalística de 
Gilberto Freyre que é particularmente importante. Como ele 
foi morar nos EUA aos 18 anos de idade e sofreu da cultura 
americana grande influência, tornou-se um dos divulgadores 
do modelo jornalístico daquele país no Brasil.

Ele acompanhou, no final da década de 1910 e início da 
de 1920, a consolidação dos jornais de massa na sociedade 
americana. Apesar de muito crítico em relação a eles, como se 
depreende desde os primeiros artigos em que os mencionou, 
certamente compreendeu e absorveu as suas virtudes. Entre 
elas, a da organização metódica do jornal como empresa com 
sistemas e processos, em vez de expressão romântica ou 
ideológica de um grupo de propagadores de criação artística 
ou proposta política, como costumavam ser os periódicos 
impressos no Brasil.

De volta à terra natal, Freyre sempre procurou im-
plantar nos jornais onde trabalhou e com que colaborou 
as técnicas de administração que conheceu nos EUA, tanto 
no que se refere aos seus aspectos comerciais quanto nos 
da Redação. 

Ele foi um grande precursor da adoção de métodos de 
trabalho para a produção de matérias jornalísticas, entre 
eles a de manuais de estilo.

É claro que Gilberto Freyre não foi o único (nem prova-
velmente o mais importante) jornalista brasileiro que, após 
um período de vivência nos EUA, voltou ao Brasil e tentou 
aplicar nos seus locais de trabalho o que vira e aprendera 
nos meios de comunicação americanos.

miolo_midia_gilberto_freyre.indb   12 8/27/aaaa   10:57:32



Prefácio 13

Hipólito da Costa Pereira, o decano dos jornalistas brasi-
leiros, o precedeu em 120 anos. Como Freyre, ele não foi para 
os EUA com o jornalismo como sua primeira atividade, mas 
certamente deve ter-se deixado influenciar pelo que viu dos 
jornais de lá em 1798 e deve ter trazido algumas idéias para o 

“Correio Braziliense”, que faria em 1808, embora não tenha 
registrado nada a respeito, além de esparsas observações 
em seu diário.

Quintino Bocaiúva tentou, depois de uma estada 
nos EUA, fazer de seu “A República”, na década de 1860, 
algo parecido com o que vira por lá, assim como José do 
Patrocínio dizia textualmente que queria transformar o 

“Cidade do Rio”, em 1877, numa versão nacional do “New 
York Herald”. Ambos deram com os burros n’água, como 
era de se esperar.

Primeiro, porque remavam contra a maré. O Brasil do 
século XIX era uma nação de alma européia. Suas elites 
miravam Paris, Londres, Lisboa como modelos em todas as 
áreas, inclusive a jornalística.

Segundo, porque a sociedade brasileira estava muitos 
anos-luz distante das características que moldavam a dos 
EUA na mesma época, principalmente no que se refere à 
economia.

O modelo de jornalismo americano desenvolveu-se 
devido, acima de tudo, às condições econômicas que propi-
ciaram a criação de um mercado consumidor de massa num 
sistema capitalista, que necessitava de volume crescente 
(para o qual a publicidade era essencial) e proporcionava ao 
público situação suficiente de escolaridade e tempo de lazer 
capaz de lhe permitir comprar e apreciar jornais e revistas.
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14 Mídia: fonte e palanque do pensamento culturalista de Gilberto Freyre

Sem esses traços, não adiantava José do Patrocínio 
querer transformar seu diário no “Herald”. Assim como 
não adiantou Gilberto Freyre tentar implantar método de 
trabalho nas redações. Só quando a infraestrutura permite 
é que essas coisas podem acontecer, como de fato acabaram 
acontecendo na imprensa brasileira — apesar dos pesares —  
a partir dos anos 1950 e principalmente no último quarto 
do século XX.

Mas a contribuição de Freyre, produto de seus quatro 
anos em Baylor e Columbia, ficou, e foi útil aos seus sucesso-
res, que puderam realizar alguns de seus sonhos, ainda que 
adaptados à realidade brasileira, muitas décadas depois de 
sua tentativa em “A Provincia”.

Ao seu esforço, somaram-se os de Herbert Moses (com-
panheiro de Freyre na delegação brasileira de 14 pessoas 
ao I Congresso Panamericano de Jornalistas, realizado em 
Washington, em 1926), Monteiro Lobato, Carlos Alberto 
Nóbrega da Cunha e, mais tarde, Danton Jobim e Pompeu 
de Souza, que aplicaram muitos princípios e técnicas do 
jornalismo americano na notável experiência do “Diário 
Carioca” a partir de 1951.

Essa é apenas uma faceta do trabalho de Dalmonte 
que gostaria de ressaltar aqui. A biografia jornalística de 
Gilberto Freyre é muito mais rica e ampla e abrange inú-
meros tópicos, descritos pelo autor com elegância, com-
petência e simplicidade, numa das melhores produções 
acadêmicas nesta área que eu tive a oportunidade ler nos  
32 anos, desde que concluí o mestrado em Comunicação e 
comecei a lecionar e me relacionar com a produção intelec-
tual sobre jornalismo no Brasil.
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Prefácio 15

Seu lançamento agora na forma de livro deve ser sau-
dado com grande satisfação porque dará a muitos mais a 
oportunidade de entrar em contato não apenas com o gênio 
de Freyre e a importância de sua contribuição para o jorna-
lismo brasileiro, mas também com o jovem intelectual que 
o produziu e de quem se pode e deve esperar muito mais 
nas décadas futuras.

São Paulo, janeiro de 2009

Carlos Eduardo Lins da Silva
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Prólogo 17

Prólogo

Personagem mítico, torna-se difícil separar, na biogra-
fia de Gilberto Freyre, o que é história e o que é lenda.  
Em plena adolescência, ouvi a primeira referência ao seu 
nome. Considerado pernicioso, o hábito de ler histórias em 
quadrinhos suscitava a ira comunitária, na década de 50. 
Quem me deu salvo conduto para continuar lendo gibis foi 
Gilberto Freyre.

Nunca esqueço o episódio. Na casa de minha avó, uma 
tertúlia, na boca da noite, repassava os problemas cruciais 
do cotidiano sertanejo. Veio à tona a leitura dos quadrinhos, 
condenada por educadores, catequistas e caciques muni-
cipais. Com a sua autoridade de leitora semanal da revista  
O Cruzeiro, tia Carmelita travou o fuxico. Seu argumento de 
que Gilberto Freyre reconhecia o potencial educativo dos 
gibis neutralizou a cruzada dos apocalípticos paroquiais.

Quando me transferi, para estudar na cidade do Recife, 
foi inevitável percorrer os mesmos caminhos trilhados pelo 
personagem que a crônica social pernambucana venerava 
como o “solitário de Apipucos”. Matriculei-me no Colégio 
Americano Batista, onde conclui o segundo grau.  O diretor 
do estabelecimento não se cansava de exaltar publicamente 
o ex-aluno famoso, Gilberto Freyre. Foi ali que devorei a 
trilogia gilbertiana, enriquecendo meu capital intelectual 
para intervir nos acalorados debates da Faculdade de Direito. 
Naquele território, a presença do escritor era constante, 
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18 Mídia: fonte e palanque do pensamento culturalista de Gilberto Freyre

dando o tom dos debates através dos polêmicos artigos, 
dominicalmente estampados no Diario de Pernambuco.

Encontrei Gilberto Freyre pela primeira vez durante o  
I Curso Nacional de Ciências da Informação, promovido pelo 
ICINFORM, em janeiro de 1965. Frequentando o seminário 
inaugural que ele ministrou sobre o tema “Reportagem, 
entrevista e correspondência de jornal como atividade de 
informação suscetível de ser orientadas cientificamente”, 
elaborei uma agenda de pesquisa para me dedicar na pós-
graduação. Esse projeto exigiu a revisão crítica de toda a obra 
gilbertiana e de suas conexões brasileiras ou brazilianistas, 
resultando no ensaio “A imprensa como objeto de estudo 
científico no Brasil — contribuições de Gilberto Freyre e 
Luiz Beltrão”, incluído em meu livro Estudos de Jornalismo 
Comparado (1972).

Confesso que foi uma temeridade intelectual a publica-
ção desse estudo naquele momento, pois Gilberto Freyre já 
se encontrava na lista negra das patrulhas ideológicas que 
assolaram o País no pós-64, pela simpatia que lhe devotava o 
governo militar. Fui admoestado por colegas que me exigiam 
coerência política, tendo em vista minhas raízes na esquerda 
pernambucana e minha presença na diáspora oposicionista 
que migrou para São Paulo naqueles tempos incertos.

Meu segundo encontro com Gilberto Freyre deu-se 
em Maceió, onde o Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas 
Sociais realizou o III Encontro Interregional de Cientistas 
Sociais do Brasil. A pedido dos organizadores do evento,  
fiz uma exposição sobre o tema “O estado atual da pesquisa 
e a comunicação social no Brasil”, tendo como um dos 
meus ouvintes o monstro sagrado de Apipucos. Durante 
os debates, Gilberto Freyre não esboçou qualquer reação, 
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Prólogo 19

apenas agradecendo as referências à sua obra.  Mas, à noite, 
na recepção que nos ofereceu o governador Divaldo Suruagi, 
no Palácio dos Martírios, ele se acercou ao grupo em que 
eu estava, fazendo estimulantes reflexões sobre o tema. 
Demonstrava, assim, inteira familiaridade com a questão 
midiática, naquela conjuntura.

Gilberto Freyre demonstrou habilidade midiática em 
toda a sua trajetória intelectual. Frequentou a mídia como 
fonte de pesquisa, na juventude. Ocupou-a como palanque 
promocional antes e durante a maturidade. E nela perma-
neceu mesmo depois da morte. Quem tiver dúvida, basta 
examinar a cobertura que a imprensa deu ao seu funeral e 
como ela o vem agendando em efemérides nacionais.

Meu terceiro colóquio com Gilberto Freyre foi imaginá-
rio. Nosso interlocutor foi Edson Dalmonte. O autor deste 
magnífico livro me procurou em São Bernardo do Campo, no 
início do século. Candidato ao mestrado em comunicação 
social, propôs, dentre os temas possíveis da sua pesquisa, o 
papel do sociólogo pernambucano como precursor dos estu-
dos culturais no Brasil. Sem afastar o jovem capixaba da sua 
meta investigativa, sugeri que ele fizesse um percurso inicial 
através do universo midiático do autor, para compreender 
seu descortino metodológico na esfera culturalista.

O resultado aqui está, no texto adaptado para leitura 
corrente, elucidativa e prazerosa. Seus méritos estão devi-
damente realçados no prefácio escrito por Carlos Eduardo 
Lins da Silva, que participou da banca examinadora do 
mestrado, desafiando Edson Dalmonte à publicação sob 
a forma de livro.

Só me resta agradecer ao autor a oportunidade de re-
vistar a obra labiríntica de Gilberto Freyre. Ela continua 
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a surpreender pelas antecipações de cenários e a seduzir 
pelas interpretações irreverentes. Da mesma forma, intriga 
pelas idéias iconoclastas, sempre cativando pela maneira 
engenhosa com que faz a carpintaria da narrativa.

São Paulo, 28 de janeiro de 2009

José Marques de Melo
Diretor da Cátedra UNESCO de Comunicação

Universidade Metodista de São Paulo
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Apresentação 21

Apresentação

Muito se fala de Gilberto Freyre (1900–1987) como sociólogo, 
antropólogo, historiador e escritor. Porém, quase nada se 
tem dito do Gilberto Freyre jornalista e estudioso da mídia. 
Esta obra apresenta a trajetória do pesquisador pernam-
bucano como jornalista, que publicava regularmente, e 
indivíduo que pensava criticamente a comunicação de 
massa, além de tomá-la, por meio de seus suportes, como 
objeto de análise. 

O Gilberto Freyre “midiólogo” só pode ser compreen-
dido como resultando do enfeixamento das características 
vindas da sociologia, antropologia e história, tudo isso 
amalgamado pelo estilo do escritor, como será apontado 
ao longo deste trabalho. Esses traços se fazem presentes 
nele, conformando seu pensamento acerca do processo da 
comunicação na sociedade moderna no século XX, século 
de Gilberto Freyre e século da mídia.

A importância da temática justifica-se pelo fato de 
oferecer reflexões ao campo da comunicação sobre a contri-
buição de um brasileiro para a inovação do fazer jornalístico, 
bem como por sua postura frente à comunicação de massa.  
O “midiólogo” Gilberto Freyre escreveu artigos, fez carica-
turas e ilustrações e dirigiu jornais.

Num outro estremo, situa-se o pensador preocupado 
com o rumo da sociedade. O desenvolvimento de novas 
técnicas e aparatos tecnológicos não o assusta. É o caso do 
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22 Mídia: fonte & palanque do pensamento culturalista de Gilberto Freyre

cinema e das revistas em quadrinhos, que Freyre, a despeito 
de seus contemporâneos, acreditou serem socialmente 
importantes, podendo ser empregados na educação, por 
exemplo. Da mesma forma, a telenovela foi vista pelo autor 
como “coisa boa”.

O homem que nasce nos mil e novecentos, em Recife, 
vai para os Estados Unidos estudar em 1918. Lá entra em 
contato com todas as novidades da modernidade. Livrarias, 
bibliotecas, personalidades, o dia-a-dia, enfim, tudo é minu-
ciosamente descrito nos artigos que envia para os jornais 
brasileiros, narrando a “outra América”. 

Nas universidades norte-americanas, entra em contato 
com importantes nomes que marcariam o pensamento do 
século XX. Dentre eles, Franz Boas, o professor, orientador 
da pesquisa de mestrado e mentor intelectual. Esse período 
é marcado pelo surgimento da Nova História. Desse contato 
surge uma perspectiva metodológica que caracterizaria 
tanto a sua produção intelectual quanto a prática jornalís-
tica: a valorização do cotidiano.

O cotidiano passa a compor o quadro retratado por 
Freyre. Mas, ao se reportar ao passado, usa a narrativa dos 
fatos presentes nos suportes midiáticos para validar suas 
análises. Anúncios e artigos de jornais e fotografias passam 
a colaborar com a composição de um quadro histórico.

Busca-se retratar esses dois caminhos em relação aos 
usos da mídia: de um lado a práxis jornalística, por meio da 
qual se lança e se mantém no meio intelectual brasileiro; do 
outro, a mídia é tomada como objeto de análise.

Põe-se ainda em relevo a contribuição de Gilberto Freyre 
para a compreensão do fenômeno cultural brasileiro, carac-
terizado pelo encontro de várias frentes culturais. Faz-se 
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Apresentação 23

um paralelo entre o conceito de hibridização cultural e os 
pressupostos freyreanos sobre a questão. O referencial cul-
tural age sobre a visão de mundo do indivíduo, influindo na 
maneira como ele se porta em relação aos mitos, em especial 
os difundidos pela mídia.  

Da divisão do trabalho

No primeiro capítulo, Formação do pensamento freyre-
ano: ecletismo dialético, aborda-se o processo de formação 
de Gilberto Freyre. Enfatiza-se a viagem aos Estados Unidos, 
para onde vai estudar, vindo a concluir o curso de mestrado 
em 1922, quando defende a dissertação Vida social no Brasil 
nos meados do século XIX, sob orientação de Franz Boas.

Trata-se das influências sofridas por Freyre que, ao se 
encaminhar para as universidades de Baylor e Columbia, 
entra em contato com novas tendências em pesquisas 
sociais — em especial, a nova antropologia boasiana, que 
prevê o contato direto com a realidade, sem intermediários. 
O momento histórico com o qual Freyre se depara, marcado 
também por avanços tecnológicos, aliado às novas concep-
ções metodológicas, colabora para que ele constitua um 
pensamento inovador acerca da dinâmica da comunicação 
de massa.

A passagem da teoria à prática, em Gilberto Freyre, se dá 
a partir da criação de instituições com a finalidade de estudar 
a realidade social e encontrar indicativos que permitissem 
a melhoria da qualidade de vida das pessoas. É o caso da 
Fundação Joaquim Nabuco. A outra entidade, a Fundação 
Gilberto Freyre, disponibiliza todo seu acervo, bibliográfico 
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e iconográfico, entre outros, para pesquisadores de diversas 
áreas, com o intuito de dar continuidade aos projetos por 
ele iniciados.

No segundo capítulo, O Jornalista Gilberto Freyre, 
aborda-se o uso da mídia como elemento difusor de suas 
idéias, bem como sua inserção nesse espaço como introdutor 
de novas técnicas, de maneira especial, procedendo à mesma 
mudança que observou na antropologia, saindo do gabinete 
e indo a campo — “jornalismo de campo e não de gabinete”. 
Essa mudança é operada no jornal A Provincia, de Recife, 
no qual implanta uma linguagem nova, primando pela pra-
ticidade da língua. Essas novidades todas eram o reflexo de 
um jornalismo modernizado e competitivo encontrado por 
Freyre nos Estados Unidos, em 1918. 

O homem que sempre recusou as cátedras que lhe foram 
oferecidas encontra na mídia o palanque para suas idéias.  
Por meio do exercício do jornalismo, por exemplo, no Diario de 
Pernambuco, se insere e se mantém no quadro intelectual bra-
sileiro. Publicou regularmente em vários periódicos, mas é com 
o advento dos “Diários Associados”, de Assis Chateaubriand, 
que a antiga prática toma dimensões ainda maiores, atingindo 
todo o território nacional de forma regular.

Por meio da presença constante na mídia, Gilberto 
Freyre agenda sua imagem, que passa a ser amplamente 
discutida. Essa “tática” faz com que ele passe da posição de 
narrador para a de assunto narrado. Na mesma perspectiva, 
o capítulo analisa a cobertura jornalística da morte de Freyre, 
o que permite ter uma dimensão de sua projeção nacional 
e internacional.

No terceiro capítulo, Os usos da mídia na ótica de 
Gilberto Freyre, trata-se do uso dos suportes midiáticos 
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como objeto de análise. Artigos e anúncio de jornais, da-
guerreótipos e fotografias são usados para elaborar suas 
análises sócio-históricas. A visão crítica de Freyre acerca da 
comunicação de massa diverge daquela dos intelectuais de 
seu tempo, sobretudo por acreditar que os novos meios de co-
municação não eram nem bons nem ruins, dependendo dos 
usos a que se prestariam. O capítulo apresenta o pensamento 
freyreano como vanguardista e “plugado” na discussão do 
fenômeno midiático num âmbito internacional.

No quarto capítulo, Comunicação & cultura: entre 
a tradição britânica & o legado freyreano, trata-se da 
interação da mídia com a sociedade, tendo o referencial de 
cada indivíduo como fator relevante, que define a leitura das 
mensagens midiáticas. O processo da formação da cultura 
brasileira é apontado pelo autor como constante encontro 
entre culturas diversas, o que finda por configurar um novo 
panorama cultural, marcado pela diversidade. Cultura, por-
tanto, híbrida.

Diante desse panorama, acredita-se haver entre Gilberto 
Freyre e a tradição dos Estudos Culturais uma relação de 
proximidade conceitual. Para a tradição britânica cultura-
lista, com origem no final dos anos 50, o indivíduo seria capaz 
de resistir ao impacto dos produtos midiáticos com base em 
seu referencial cultural, elaborado no cotidiano. Da mesma  
forma, Freyre aponta as crenças pessoais, bem como a sub-
jetividade como “local” de elaboração de significados.
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A maçã cai quando está madura; por que?
Será por que é atraída pela terra,
ou por que sua haste secou por si ou pelo sol,
por que ficou mais pesada,
por que o vento a sacode, ou por que
o garoto que está sob a árvore a quer comer?

Leon Tolstoi

A formação 
de um 
pensamento
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I.
Formação do  
pensamento freyreano:  
ecletismo dialético

Gilberto de Mello Freyre, mais conhecido como Gilberto 
Freyre, nasceu em 15 de março de 1900, no Recife, capital 
pernambucana. Filho de Alfredo Freyre, juiz de Direito, 
latinista e catedrático de Economia Política da Faculdade 
de Direito do Recife; e Francisca de Mello Freyre, ambos 
descendentes de famílias de senhores de engenho. O uni-
verso da casa-grande e da senzala, posteriormente retratado 
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em suas obras, era algo remanescente de suas memórias de 
menino, uma vez que fora educado na cidade. (VILA NOVA, 
1995, p. 31).

Com um certo desconforto, a família percebe que o 
filho, aos oito anos, ao ingressar no Jardim de Infância do 
Colégio Americano Gilreath, hoje Americano Batista, não 
consegue ser alfabetizado. Atormenta a todos a possível 
presença de um idiotismo. Em detrimento das letras e 
números, o pequeno Gilberto Freyre mostra-se bastante 
sensível ao desenho, motivo pelo qual a família contrata o 
já conhecido pintor Telles Júnior como professor particular. 
(VILA NOVA, 1995, p. 31).

A relação entre o velho e o menino mostra-se contur-
bada desde o início; são perspectivas conflitantes que se 
encontram. O pequeno pupilo apresenta uma peculiaridade 
em seus desenhos: deforma as figuras, o que desagrada o 
mestre. Esse fato é lembrado pelo próprio Gilberto Freyre 
(1962, p. 196), numa das conversas do professor com o aluno 

— “ ‘Seu menino, você tem a mania de não copiar os modelos, 
de querer inventar... seu irmão copia direito, você altera’. 
O mestre falava zangado. Defendia, zangado, o classicismo 
acadêmico. O aprendiz era aos sete anos um deformador.” 
Na relação entre aquele velho pintor e o menino aprendiz, 
o autor encontra um tipo de justificativa para a sua futura 
trajetória intelectual, que de forma alguma se prenderia a 
convencionalismos. 

Aqueles desenhos despertam interesse num certo inglês, 
Mr. Williams, que passa a alfabetizá-lo, usando um sistema 
inovador, tomando por base a prática do desenho. É por esse 
motivo que o menino domina inicialmente a língua inglesa, o 
que já difere do costume da época, uma vez que o francês era a 
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língua estrangeira socialmente valorizada. Com isso, afasta-
se da Europa e aproxima-se intelectualmente dos Estados 
Unidos, sobretudo por estudar no Colégio Americano.

Em 1916, conclui o curso secundário no Colégio Ameri-
cano Gilreath. Em 1918, viaja para os Estados Unidos, onde 
faz um curso de literatura ensaística inglesa. No mesmo 
ano, realiza estudos na Universidade de Baylor, em Waco, 
no Texas, onde se torna bacharel em Artes. Nos estudos 
literários, recebe grande influência de A. J. Armstrong, 
especialista em literatura inglesa. Armstrong sugeriu a 
Freyre que passasse a escrever em inglês e se naturalizasse 
norte-americano e fosse para a Universidade de Oxford 
como bolsista. (CHACON, 1993, p. 68).

Antonio Paulo Rezende (1997, p. 141) descreve esse 
encontro do jovem pernambucano com os Estados Unidos 
como sendo o momento essencial para o seu desenvolvi-
mento intelectual. “Gilberto Freyre fora, portanto, vivenciar 
mais de perto os tempos da modernidade, conviver com 
as invenções modernas, assistir e participar das polêmicas 
intelectuais que influenciaram, substancialmente, na sua 
produção posterior.”

O próprio Freyre (1975, p. 44) fica extasiado com as 
novidades que encontra nos Estados Unidos, marcando 
decisivamente sua trajetória a partir do encontro com as no-
vas tendências aí presentes. “ ‘New Poetry’, ‘New Criticism’, 
‘New History’ são três dos movimentos renovadores que 
fazem da literatura — ou da cultura — dos Estados Unidos 
de agora uma das mais vibrantes do mundo moderno.”

Em 1920 inicia seus estudos de Ciências Políticas como 
bolsista na Universidade de Columbia. Dentre as muitas 
influências, destaca-se Franz Boas, que o orienta em sua 
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pesquisa de mestrado, a qual vem a defender em 1922.  
O título do trabalho é Social life in Brazil in the middle of the 
19th century.1 (RIBEIRO, 1986, p. 159–161). É nessa pesquisa 
que o autor mostra seu verdadeiro interesse: envolver-se com 
uma temática brasileira, contrária à proposta de Armstrong.  
Em seu livro de memórias, fala do desejo de voltar para o 
Brasil. Se tivesse que ser escritor, o seria em língua portu-
guesa. (FREYRE 1975, p. 31).

Depois de viagens pela Europa, retorna ao Brasil em 
1924. No início dos anos 40, já consagrado como escritor, 
fixa residência num antigo solar, Santo Antônio de Apipucos,  
no Recife. Logo em seguida casa-se com Magdalena, com 
quem tem dois filhos, Fernando e Sônia.

Para que se possa compreender a importância inte-
lectual de Gilberto Freyre, há que se mencionar sua obra. 
Objetivando senão definir, mas pelo menos indicar a enver-
gadura de tal escritor, faz-se necessário assinalar a grandeza 
numérica de sua obra, uma vez que esta é mais conhecida 
pela sua abrangência e por seu impacto intelectual.

Ao longo de sua vida, Freyre escreveu 78 livros, alcan-
çando entre edições e reedições a marca de 219 publicações. 
O principal exemplo é Casa-grande & senzala, que em todo o 
mundo teve 56 edições,2 das quais 35 só no Brasil, incluindo 
duas versões em quadrinhos, entre o ano de seu lançamento 
(1933) e 1996.3 O último livro escrito por ele é Ferro e civili-
zação no Brasil (1988), publicado após sua morte, em 1987.

Freyre escreveu ainda 96 opúsculos, foi o organizador 
de 14 obras coletivas, sendo o Livro do Nordeste (1925) o 
primeiro. Como lembra Fonseca (2001a), “é a primeira 
obra coletiva que se publicou nesse país e de caráter inter-
disciplinar porque aborda desde folclore, rendas, música, 
literatura, ensino, agricultura e indústria regionais. É uma 

miolo_midia_gilberto_freyre.indb   32 8/27/aaaa   10:57:34



I. Formação do pensamento freyreano: ecletismo dialético 33

obra inter-regional porque tem colaboradores de diferentes 
partes do Nordeste.” 

Freyre esteve ainda na direção de seis publicações peri-
ódicas e seriadas, inclusive internacionais, como é o caso de 
El estudiante latinoamericano, entre 1918 e 1921. Conta ainda 
com 87 contribuições em obras coletivas e 167 prefácios e 
apresentações, além de intensa atividade, ao longo de toda 
sua vida, em jornais e revistas; o que será analisado de forma 
sistemática no próximo capítulo.

Gilberto Freyre recebeu várias homenagens pela sua 
contribuição ao desenvolvimento do pensamento social, 
tanto no Brasil quanto no mundo. Recebeu títulos de Doutor 
Honoris Causa de diversas universidades brasileiras e es-
trangeiras. Recebeu ainda o título de Sir, honraria máxima 
conferida pela Rainha Elizabeth II, da Grã-Bretanha. Foi 
consagrado pela Sorbonne como “abridor de novos caminhos 
às Ciências do Homem”. (Jornal de Cultura, 2000, p. 2).

Percurso intelectual de Gilberto Freyre

Na tentativa de compreender a formação e o desenvolvi-
mento do pensamento de Gilberto Freyre, faz-se necessário 
falar de algumas influências por ele recebidas. Podemos 
tomar por princípio norteador um conhecido adágio po-
pular: “diz-me com quem andas e te direi quem és.” Sendo 
assim, no intuito de compreendermos a intelectualidade 
de Freyre, podemos citar alguns dos nomes que circulavam 
por sua casa.

Pelo solar de Apipucos desfilava intelectualmente o mundo de 

então: Manuel Bandeira, José Lins do Rego, Luís Jardim, Clarival 
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do Prado Valadares, Manuel Diégues Júnior, Jorge de Lima, para 

só mencionar os que partiam do Recife, os que ficaram são tantos 

que seria demasiado enumerá-los. E os estrangeiros: Aldous 

Huxley, John Dos Passos, Robert Lowell, Virorino Nemésio, Jean 

Paul Sartre e Simone de Beauvoir, Lucien Febvre e Fernand Braudel, 

dentre muitos. (CHACON, 1993, p. 11).

Cumpre ressaltar que, pelo prestígio alcançado pelo 
filho ilustre da terra, uma visita à casa de Gilberto Freyre 
era quase obrigatória a todo aquele que passasse pela capi-
tal pernambucana. Segundo José Marques de Melo (2001),  
em uma de suas idas ao Recife, por volta de 1960, foi con-
duzido pelo tio ao solar de Apipucos para conhecer o já 
renomado escritor. 

Gilberto Freyre é um intelectual eclético, que bebeu de 
vários mananciais: Eça de Queiroz, Goethe, Joaquim Nabuco, 
até mesmo a Bíblia.4 Entre esses autores talvez o que mais 
tenha influenciado o ainda jovem estudante tenha sido o 
conde russo Leon Tolstoi,5 como ele mesmo escreve em 
1916: “ ‘Vai ao povo e procura compreendê-lo’ ensina Tolstoi. 
Exatamente o contrário do que fazem esses imbecis que são 
quase todos ou doutores, sacerdotes, mestres e bacharéis 
brasileiros que, mesmo quando vêm da parte mais humilde 
do povo, se afastam do povo.” (FREYRE, 1975, p. 11).

A importância de Tolstoi na constituição do pensamento 
de Freyre se dá em duas frentes. A primeira diz respeito ao tipo 
de narrativa desenvolvida na obra de ambos. O cerne dessas 
narrativas está num tipo de visão que se assenta na valoriza-
ção dos fatos aparentemente comuns, cotidianos. Ao invés de 
serem narrados os grandes feitos, narra-se o ocorrido na vida 
das pessoas e a partir daí busca-se a ligação com os eventos de 
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maior repercussão. É assim, por exemplo, com Casa-grande & 
senzala (FREYRE, 1996a) e Guerra e paz (TOLSTOI, 1942).

A obra Guerra e paz relata a guerra franco-russa, no 
início do século XIX, com a Rússia invadida pelas tropas 
napoleônicas. Ao contrário do que o título sugere, a guerra 
entre os países aparece em alguns capítulos. O autor passa 
a idéia de uma guerra constante entre os personagens en-
volvidos na história. Essa guerra toma lugar nas relações 
cotidianas, entre marido e mulher, pais e filhos. É uma 
constante disputa social pela aquisição e manutenção do 
status e reconhecimento social. A guerra bélica apenas em 
alguns momentos interfere na vida das pessoas, porque na 
visão do narrador os personagens estão envolvidos com suas 
lutas pessoais. A guerra propriamente dita é sentida em 
determinados momentos, por exemplo, quando um filho 
parte para o fronte.

A outra perspectiva comum entre Freyre e Tolstoi é a 
noção de história, que é decorrente da primeira semelhança, 
ou seja, um tipo de narrativa com base nos fatos cotidianos. 
Esse proceder em Tolstoi exerce influência na configuração 
do pensamento freyreano acerca do processo histórico. 
Quando em Guerra e paz o autor busca as origens da guerra 
que assola o velho mundo, não centra sua análise nas figuras 
dos imperadores russo e francês. As causas estariam dispersas 
entre as várias partes envolvidas na pendência, e todas agiam 
igualmente para aquele desfecho. “Afastada uma das causas, 
nada do que aconteceu teria acontecido.” (TOLSTOI, 1942, v.2, 
p. 7). É na conjunção dos fatos, aparentemente dispersos, que 
se encontra a verdadeira causa propulsora de um evento.

Em toda a obra, Tolstoi questiona a validade das análises 
históricas centradas unicamente nas grandes figuras, como 

miolo_midia_gilberto_freyre.indb   35 8/27/aaaa   10:57:35



36 Mídia: fonte & palanque do pensamento culturalista de Gilberto Freyre

se fossem elas que realmente definissem o rumo que os fa-
tos tomariam. “Nos acontecimentos históricos, os homens 
qualificados de grandes são rótulos que dão nome aos acon-
tecimentos e, como os rótulos, são os que têm menos ligação 
com o acontecimento em si.” (TOLSTOI, 1942, v.2, p. 9).

Na perspectiva de Tolstoi, o erro decorre precisamente 
do fato de que são analisadas as partes dos eventos, ou seja, 
o fato deixa de ser um todo homogêneo, que agrega em si 
possíveis contradições e passa a ser visto em tópicos isolados, 
o que torna o olhar míope, uma vez que todos os itens fazem 
parte de uma globalidade em contínuo movimento. Tanto a 
totalidade quanto a ideia de movimento são imprescindíveis 
para a compreensão da história.

Pode-se dizer que entre Freyre e Tolstoi há uma seme-
lhança de pensamento no tocante a essa noção de historio-
grafia. Com isso, percebe-se que Tolstoi influi na formação 
do pensamento freyreano em relação ao processo de análise 
histórica. Por exemplo, o autor russo afirma que “para es-
tudar as leis da história devemos mudar completamente o 
objeto da observação, deixar em paz os reis, os ministros, os 
generais, e estudar os elementos comuns, infinitamente pe-
quenos que guiam as massas.” (TOLSTOI, 1942, v.2, p. 231).

É inegável a ação intelectual que esse pensamento 
exerce sobre Freyre, uma vez que em todas as obras do es-
critor pernambucano há a recorrência ao passado no intuito 
de explicar o presente. Indo para os Estados Unidos, entra 
em contato com uma corrente denominada New History,6 
que valoriza um novo tipo de análise, tendo como objeto a 
totalidade dos fatos. Referindo-se a esse novo modelo de 
análise histórica, diz que “é uma história [a Nova História], 
a organizada por esse processo, evidentemente superior 
à que se contenta com as datas e os nomes de reis e gene-
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rais. Mas o seu ar de suficiência, pelo fato de dominar fatos 
mortos, chega a ser comovente.” (FREYRE, 1975, p. 100).  
Para Freyre esse processo não era de todo novo, uma vez que 
já o conhecia por intermédio de Tolstoi.

O caminho adotado pelo autor russo é o da escrita da 
história numa perspectiva totalizante, da qual fazem parte 
todos os personagens envolvidos num evento e não apenas 
os fatos em si, desprovidos do princípio da ação. É a presença 
desse conceito de ação que confere, simultaneamente, aos fa-
tos históricos a noção de movimento e interação com outros 
eventos. Para a captação e compreensão de um fato, nessa 
perspectiva, torna-se imprescindível a mudança de enfoque, 
tendo por objeto as relações mesmas dos homens.

Enquanto se escreverem histórias de personagens particulares, 

como César, Alexandre, Lutero ou Voltaire, e não a história de 

todos sem exceção, de todos os homens que tomaram parte num 

acontecimento, não haverá a menor possibilidade de se descrever 

o movimento da humanidade mediante a concepção de uma força 

que obriga os homens a dirigirem sua atividade para o mesmo fim. 

(TOLSTOI, 1942, v.2, p. 599).

Logo, há entre Freyre e Tolstoi uma proximidade de 
pensamento, o que é expresso pela postura adotada em 
relação à constituição de conceitos de história, bem como 
das formas de abordagem do processo histórico. Esta é uma 
marca indelével em toda a produção intelectual de Freyre, 
sendo um verdadeiro elo entre suas obras. Em última 
instância, a preocupação histórica na trajetória intelectual 
do pernambucano constitui-se numa identidade capaz de 
caracterizar esta trajetória. 
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Passado, presente & futuro:  
uma única temporalidade

Ao mesmo tempo em que a preocupação histórica é reco-
nhecida como importante na obra de Freyre, há a acusação 
de que essa preocupação com o passado o torna passadista, 
encerrando sua obra nesse tipo de análise. 

Uma acusação ridícula que se faz a Gilberto Freyre é a de que 

ele era passadista, e isso porque ele estudava o passado. Para 

entender o presente era preciso entender o passado. Ele acre-

ditava que não era possível entender o presente sem mergulhar 

a fundo na vida íntima da família patriarcal brasileira. Mas isso 

não o tornou passadista, ele sempre esteve atento às coisas mais 

novas. (FONSECA, 2001a).

A preocupação de Freyre com o passado, tendo em vista 
o presente, é expressa, por exemplo, com o conceito de 
tempo tríbio, que marca sua trilogia principal: Casa-grande 
& senzala7 (1996a), Sobrados e mucambos8 (1996b) e Ordem 
e progresso9 (1974). Essas três obras, na verdade, não podem 
ser entendidas separadamente, o que é demonstrado pelo 
subtítulo geral da trilogia: introdução à história da sociedade 
patriarcal no Brasil.

Há em Casa-grande & senzala e em Sobrados e mucam-
bos uma introdução geral ao que seria o tempo tríbio, mas 
é só em Ordem e progresso que o conceito está claramente 
apresentado: 

[...] o tempo do relato literário e sociológico tipicamente brasi-

leiro parece dever corresponder a situação mais complexa, de 
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constante entrelaçamento, na consciência do brasileiro, dos três 

tempos: o passado, o presente e o futuro. Pois somos um povo, 

mais que o anglo-americano, ligado, em nossa existência, ao 

passado, embora também americanamente sensível ao presente 

e ao futuro que, entre nós, como entre os anglo-americanos, são 

solicitações de tempo progressivo, utópico, messiânico associa-

dos às de espaço ainda por dominar. (FREYRE, 1974, p. XL).

O conceito de tempo tríbio apresenta a proposta de 
uma nova temporalidade, na qual o passado, o presente e 
o futuro não estariam dissociados, mas em relação direta, 
sendo vivenciados simultaneamente. Como Freyre (1963, 
p. 3) define: “um passado constantemente projetado sobre 
o presente e sobre o futuro.”

Embora no presente, o indivíduo não estaria assimilando 
somente a consequência do passado, o que é lugar comum, 
mas estaria sob a influência conceitual de um passado que 
se lança no presente, configurando a práxis desse mesmo 
indivíduo não apenas com base na força da tradição, porém 
como elemento presente e capaz de ressurgir a cada mo-
mento, dependendo da situação que se vivencia.10 O outro 
elemento dessa temporalidade trina é o futuro, que se faz 
presente por meio das expectativas criadas em torno do que 
vem a ser a ação do porvir.

A expressão, em nossos trabalhos sobre o Brasil, desse complexo 

ao mesmo tempo individual e coletivo — o de três tempos como 

que fundidos num só, que seria, quer em Literatura, quer em 

Sociologia, o caracteristicamente brasileiro — embora não tenha 

até hoje ferido a atenção brasileira, já despertou interesse euro-

peu. Inclusive o de críticos franceses como Jean Pouillon, autor 

de Temps et Roman. (FREYRE, 1974, p. XL). 
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A preocupação com a análise histórica, como já foi 
anteriormente indicado, surge em sua primeira obra, a 
dissertação de mestrado, apresentada na Universidade de 
Columbia. Quando, em 1920, inicia seus estudos naquela 
universidade, depara-se com a nova corrente, denominada 
New History, e é com base nela que desenvolve sua pesquisa 
de pós-graduação. Sobre isso o autor afirma:

Estava-se na Universidade de Colúmbia, nos dias do autor de 

Social Life in Brazil in the Middle of the 19th Century, aluno graduado 

da sua Faculdade de Ciências Políticas — Políticas, Jurídicas e 

Sociais —, sob o impacto da renovação intelectual que ficaria 

conhecida por “New History”. Segundo a “New History” — nisto 

semelhante à renovação de estudos histórico-sociais que vinha 

sendo empreendida na França por Marc Bloch e seria continuada 

por vários dos seus discípulos, um deles o hoje Mestre Fernand 

Braudel — ao estudo do passado humano fazia-se necessário 

aplicar critérios diferentes dos convencionais — isto é dos cro-

nológicos, dos centrados apenas no estudo dos fatos políticos e 

guerreiros. (Freyre, 1977, p. 19–20).

Num outro extremo, Freyre se aproxima intelectual-
mente da nova escola francesa de história, chamada École des 
annales.11 O primeiro número da revista Annales d’histoire 
économique et sociale surge em 1929, sob a direção de Lucien 
Febvre e Marc Bloch. Segundo Soares (1999, p. 47), “essa 
revista veio a se tornar uma referência básica para o que se 
convencionou chamar de Escola dos Annales no domínio 
da historiografia francesa.” Dentre os objetivos dessa escola 
estavam um maior intercâmbio intelectual entre historia-
dores e cientistas sociais, além da proposta de uma história 
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revolucionária, que se contrapunha à história até então em 
voga na França.

Ficou mundialmente conhecida a coleção francesa 
História da vida privada, dirigida por Philippe Ariès e Georges 
Duby. Ela faz parte da “Nouvelle Histoire” e tem como meta 
narrar os fatos a partir das relações interpessoais e cotidia-
nas, buscando as interconexões entre o micro e o macro. 
Ou seja, analisar um período histórico tomando por base, 
por exemplo, a família em sua interação com a sociedade. 
Esse olhar crítico não tem como referencial os valores atuais, 
mas tenta se aproximar dos que eram contemporâneos ao 
período, ou fato, em questão. No prefácio ao primeiro volume 
da coleção lançada aqui, com o título História da vida privada 
no Brasil: cotidiano e vida privada na América portuguesa,  
o diretor Fernando Novaes (1997, p. 9) diz que:

Nessa passagem da temporalidade para a historicidade (aí reside 

justamente o objetivo de todo discurso historiográfico) é que 

devemos delinear o perfil do específico de cada configuração; e 

ao mesmo tempo cuidar para não diluir, na investigação das es-

truturas de maior duração, a própria temporalidade. Pois, por mais 

que nos fixemos na longa ou até mesmo na longuíssima duração, 

será sempre a “duração” o objeto do historiador. Pois não há, nem 

pode haver, história da mesmice nem da imutabilidade.

Sobre a própria escola francesa, Braudel (1992, p. 16) 
afirma que o interesse dos Annales está assentado na pers-
pectiva de uma pesquisa que se estenda às várias dimensões 
das ciências humanas. Ao se apossar desta “globalidade” 
científica, seria possível a reconstrução metodológica e ao 
mesmo tempo tomaria posse do seu objeto de estudo.
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Braudel (1992, p. 29), referindo-se à tese de Febvre, 
Filipe II e o Franco Condado (1911), considerada obra prima 
dos Annales, diz que “aprender tudo do passado de uma 
província observada em sua realidade histórica e em sua 
atualidade geográfica, acaso não é, para adotar por minha 
conta expressões recentes, proceder a um ‘pensamento glo-
bal’, única forma de história digna hoje de nos satisfazer?”

O próprio Freyre (1975, p. 52) lembra que, ao chegar nos 
Estados Unidos, para onde vai para o bacharelado em Baylor 
e posteriormente para o mestrado em Columbia, depara-se 
tanto com cursos de mestrado quanto com doutorados que 
não se fechavam em especialismos, mas desenvolviam ati-
vidades interdepartamentais.

Sua dissertação de mestrado Vida social no Brasil nos 
meados do século XIX (1977) e em especial Casa-grande 
& senzala, considerada sua obra máxima, são construídas 
nesta nova perspectiva histórica, sem dúvida sob influência 
de uma metodologia transdisciplinar que então se exercia 
nos Estados Unidos. Quando, em 1930, com o fim do governo 
Estácio Coimbra, de quem era secretário, exila-se do Brasil e 
vai para a Europa, decide escrever Casa-grande & senzala. É 
na universidade norte-americana de Stanford que realmente 
dá início à obra. (CHACON, 1993, p. 216). 

Sobre esse momento de sua vida, Freyre, no prefácio à 
primeira edição de Casa-grande & senzala (p. xlv) escreve: 

“em outubro de 1930 ocorreu-me a aventura do exílio. 
Levou-me primeiro à Bahia; depois a Portugal, com escala 
pela África. O tipo de viagem ideal para os estudos e as pre-
ocupações que este ensaio reflete.”

Em seguida, Freyre vai para Stanford como professor 
visitante e inicia Casa-grande & senzala, com base em seus 
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planos de aulas e seminários. A referida obra aproxima-
se tanto da chamada nova história, não apenas enquanto 
proposta metodológica, mas, sobretudo, pelos resultados 
apresentados com base em vasta documentação consultada, 
como também por ouvir negros analfabetos e servindo-se do 
testemunho deles em suas pesquisas. (FREYRE, 1968, p. 137). 
O conjunto desses procedimentos o coloca na vanguarda dos 
novos estudos de cunho histórico-sociais. 

Tanto é assim que, no prefácio à edição francesa de Casa-
grande & senzala (1952), Lucien Febvre (2000, p. 16–22) 
escreve:

Mas o livro de Gilberto Freyre não é nada simples. Ao mesmo 

tempo, uma história e uma sociologia. Um memorial e uma in-

trospecção. Um enorme panorama do passado, nascido de uma 

meditação sobre o futuro. Por fim, um ensaio de um escritor nato, 

que obriga o menos sensível dos leitores a perceber o talento do 

autor: este dom espantoso de visão e ressurreição, feito de lucidez 

e de sensibilidade [...] Há os índios. Ou aqueles que subsistem, 

que persistem no velho estoque indígena. Esses povos que, no 

limiar disso que nós chamamos século XVI, eram senhores dessas 

águas e dessas matas, desses rios, escarpas e planaltos.

Há os brancos. Os descobridores, os conquistadores vindos da 

Europa. Não apenas os portugueses: os franceses também, entre 

outros [...]

Não é apenas porque este é um livro de talento pleno; porque 

nos permite compreender o Brasil e, em conseqüência, Portugal; 

porque é de elevada inspiração e corajoso em tudo o que toca ao 

racismo, à sexualidade e à escravidão; não é apenas por essas 

razões, já de si tão eloqüentes, que o livro de Gilberto Freyre é 

tão bem-vindo aos franceses. Ele também o é porque esta atenta 
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tradução o introduz nesse círculo de pensamentos familiares aos 

que, preocupados com os rumos do mundo, voltam seus olhos em 

uma busca aflita para essas imensas terras sul-americanas - tão 

ricas de promessas e tão entremeadas de vazios.

Na Itália a obra é publicada em 1965, e é prefaciada por 
Fernand Braudel (2000, p. 13–15):

Repetir depois de tantos outros que Casa-grande & senzala é a 

obra máxima de Gilberto Freyre é dizer pouco, muito pouco: por 

mais forte que seja o termo, não condiz com um sucesso tão raro 

e tão fulminante [...] Percorrer os livros de Gilberto Freyre dá um 

prazer concreto, físico, como viajar em sonho pelas paisagens 

tropicais e luxuriantes de Henri Rousseau. Mas é também um 

prazer intelectual de qualidade excepcionalmente rara.

Franz Boas: o grande mestre

Com a ida para os Estados Unidos e o conseqüente contato 
com uma nova intelectualidade, ligada a uma perspectiva de 
estudo diferenciada no tocante ao homem e suas relações 
sociais, Freyre depara-se, dentre os tantos intelectuais que o 
marcaram,12 com Franz Boas, que o orienta em sua pesquisa 
de mestrado em Columbia. Mas há que se mencionar também 
a relação de proximidade com Oliveira Lima, que segundo 
Vila Nova (1995, p. 35), talvez tenha sido intelectualmente 
o grande mentor de Gilberto Freyre.13 Sobre a relação com o 
mestre, afirma Freyre (1996a, p. xlvii) no prefácio à primeira 
edição a Casa-grande & senzala:
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O professor Franz Boas é a figura de mestre de que me ficou até 

hoje maior impressão. Conheci-o nos meus primeiros dias em 

Columbia. Creio que nenhum estudante russo, dos românticos, do 

século XIX, preocupou-se mais intensamente pelos destinos da 

Rússia do que eu pelos do Brasil na fase em que conheci Boas.

O alemão Franz Boas (1858–1942), nascido em West-
phalie, trabalhava na perspectiva do evolucionismo social 
e cultural. Dedicou-se a suas pesquisas na Universidade de 
Columbia. Inicialmente, parte do pressuposto do determi-
nismo que o ambiente poderia exercer sobre a cultura. “Não 
há dúvida de que a vida cultural do homem é, em muitas e 
importantes maneiras, limitada pelas condições geográficas.” 
(BOAS, 1959, p. 265).

A idéia de um determinismo geográfico total é desban-
cada quando, em 1833, vai em expedição à Terra do Fogo 
para estudar os esquimós. É nessa viagem que percebe a 
importância da cultura na vida social. (VILA NOVA, 1995, 
p. 37). Com isso, dá início a uma tradição de pesquisas de 
campo, denominada etnografia, que surge no momento em 
que o pesquisador sente a necessidade de efetuar sua pes-
quisa in loco. A observação direta passa a estar indissociada 
da pesquisa na área de antropologia.

Segundo Laplantine (2000, p. 75), ocorre uma verdadeira 
revolução no primeiro terço do século XX na antropologia, 
pondo fim à divisão de tarefas que antes era a base de toda 
pesquisa. De um lado estava o coletor de material empírico a 
ser analisado. Esse trabalho era tocado adiante, por exemplo, 
por viajante ou missionário, a quem cabia o papel secundário 
de prover com informações o pesquisador ‘erudito’. Do outro 
lado, o mestre, que geralmente estava na metrópole; a ele 
competia analisar e interpretar as informações recebidas.
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A perspectiva adotada por Boas é totalmente contrária 
a essa antiga prática. Ele vai a campo observar diretamente 
o fenômeno analisado. Para ele tudo é importante, desde os 
materiais constitutivos das habitações, até as músicas canta-
das pelos esquimós. Pela primeira vez, em Boas, reúnem-se 
o teórico e o observador. Ele desqualifica os observadores 

‘enviados’ e, da mesma forma, os que da ‘metrópole’ confia-
vam neles. (LAPLANTINE, 2000, p. 77–78).

Sobre a relação do pesquisador com o objeto de análise, 
Boas (1959, p. 250) diz que “o material para a reconstru-
ção da cultura é muito mais fragmentário porque os mais 
importantes aspectos culturais não deixam traço no solo; 
língua, organização social, religião — em suma, tudo que 
não é material — desaparece com a vida de cada geração.” 
O procedimento adotado deve ser o da observação direta 
do fato analisado.

A primeira idéia de Boas, a de um determinismo ge-
ográfico, é suplantada por uma de determinismo parcial, 
ou potencial, a partir do qual as possibilidades geográficas 
passam a ser vistas como um estímulo para as potenciali-
dades humanas.

Um solo mais fértil não irá criar a agricultura; a água navegável 

não irá criar a navegação; a abundância de madeira não irá 

desenvolver prédios de madeira; mas onde a agricultura, a arte 

da navegação e a arquitetura existem, elas serão estimuladas e 

em parte moldadas pelas condições geográficas. (BOAS, 1959, 

p. 266).

Sua obra de 1911, The mind of primitive man, é conside-
rada verdadeiro manual para quem pretendesse, nos Estados 
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Unidos de então, iniciar-se nos estudos de antropologia.  
No referido livro, contesta os determinismos geográfico, 
racial e econômico. Aponta também a centralidade do con-
ceito de cultura. (VILA NOVA, 1995, p. 39). Como atesta 
Freyre (1996a, p. xlvii-xlviii), a principal contribuição do 
pensamento boasiano, em sua trajetória, advém das refle-
xões acerca do local da cultura.

Foi o estudo de Antropologia sob orientação do professor Franz 

Boas que primeiro me revelou o negro e o mulato no seu justo 

valor [...] Aprendi a considerar fundamental a diferença entre 

raça e cultura; a discriminar entre os efeitos de relações pura-

mente genéticas e os de influências sociais, de herança cultural 

e de meio.

Mas, de forma curiosa, tendo-se em vista o alcance 
conceitual de suas pesquisas e a influência que exercia no 
campo antropológico, Boas nunca desenvolveu uma verda-
deira teoria, uma vez que não lhe era agradável a idéia de 
generalização, que lhe parecia distante do espírito científico. 
(LAPLANTINE, 2000, p. 79). Também nesse ponto especí-
fico há uma proximidade entre Freyre e seu mestre, visto 
que a proposta de generalizações e idéias conclusivas não 
agradava ao escritor pernambucano, mas a combinação de 
métodos, em detrimento de se seguirem métodos puros e 
teorias já estabelecidas. (FREYRE, 1968, p. 67).

Sobre sua experiência em Columbia, o próprio Freyre 
(1977, 20) diz que:

O que se firmou, naqueles dias, na Universidade de Columbia, foi 

principalmente isto: a consciência de ser necessário a estudos mais 
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profundos do passado humano que os convencionais, o critério 

cultural — “cultural aproach” — que os libertasse de várias conven-

ções, inclusive duas, importantíssimas: a etnocêntrica e da de se 

separarem arbitrariamente, no estudo de uma sociedade, aspectos 

especiais do seu comportamento, para análises inteiramente iso-

ladas, através de um especialismo pseudocientífico. Tal libertação 

verificou-se, em grande parte, através da Antropologia Cultural.

O contato com Boas marca decisivamente a concepção 
metodológica de Freyre, que passa a ser bastante eclética, 
como ele mesmo definia: “observação, mensuração, inter-
pretação através de uma participação intensa do observador 
na vida observada.” (FREYRE, 1975, p. 160). Sobre a idéia do 
que deveria ser uma nova postura frente o objeto de estudo, 
Freyre (1975, p. 225) diz que isso apenas seria possível.

Deixando os gabinetes para tornar-se também estudo de campo: 

de observação e verificação da realidade social como ela é. Como 

se apresenta em grupos que podem ser estudados na intimidade 

do seu cotidiano, de modo mais completo; e através dos pormeno-

res mais significativos desse cotidiano ou dessa rotina de viver.

É com esse objetivo que aceita o convite de Estácio 
Coimbra, então governador de Pernambuco (1926–1930), 
de quem era secretário, para fundar a cátedra de sociologia 
da Escola Normal do Estado. A cátedra fazia parte da cha-
mada Reforma Carneiro Leão. “Será a primeira cátedra de 
Sociologia Moderna no Brasil, pois darei à mesma o caráter 
de uma Sociologia baseada na Antropologia (Boas, etc.) e 
acompanhada de pesquisa de campo. E dei a Estácio a pos-
sibilidade da cátedra deixar de denominar-se de Sociologia 
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para chamar-se de Antropologia.” (FREYRE, 1975, p. 226). 
As atividades são iniciadas em 1929. “O primeiro [curso] do 
Brasil, só depois a cátedra de Sociologia na Universidade de 
São Paulo.” (CHACON, 1993, p. 200). 

Por meio dessa experiência, Freyre tem a oportuni-
dade de realizar trabalhos empíricos — social survey —,  
o que faz com a ajuda das alunas da Escola Normal. Um dos 
resultados desse período é a indicação da necessidade de 
áreas dedicadas às crianças, os play-grounds,14 o que é feito 
mediante acordo com o prefeito de Recife e o Governo do 
Estado. São construídos então os primeiros play-grounds do 
Brasil. (FREYRE, 1953). 

Sobre a pesquisa, bem como sobre o êxito por ela obtido, 
Freyre (1975, p. 230) diz

que grande parte das crianças do Recife não tem onde brincar. 

Os sítios estão desaparecendo. Os próprios quintais estão se 

tornando raros. Que resta, então, à maioria dos meninos da 

cidade? Isto: brincarem nas ruas. Um perigo porque o número de 

automóveis está aumentando. Só há uma solução: o play-ground. 

O Recife vai ser a primeira cidade brasileira a ter play-grounds.

Contudo, o que por um lado era tido por um avanço 
no campo educacional, como a introdução de noções de 
biologia e educação sexual, por outro, a reforma foi acusada 
de estar promovendo a corrupção da juventude. De acordo 
com Benjamim (2000), na pré-revolução pernambucana 
de 1930,15 foram feitas acusações contra a Escola Normal, 
baseadas em escândalos para a época, como o estágio das 
normalistas na Escola Rural, onde faziam observação do 
cruzamento de animais.
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Intelectualidade conflitante 

É no célebre livro Como e porque sou e não sou sociólogo 
(1968) que Freyre se mostra de maneira bastante clara, 
inclusive se defendendo de algumas acusações preconcei-
tuosas que pesavam sobre ele. “Não sou nem pretendo ser 
sociólogo puro. Mais do que sociólogo creio ser antropólogo. 
Também me considero um tanto historiador e, até, um pouco 
pensador.” (FREYRE, 1969, p. 23).

A grande divergência entre Freyre e seus contemporâ-
neos se dá quanto à noção de ciência, então influenciada pelo 
Positivismo. Para ele não bastava buscar os fatos e a relação 
entre eles, segundo prega a corrente positivista, mas ir às suas 
causas, que poderiam depender de questões subjetivas.

Ao tentar deslindar a obra de Freyre, torna-se impossível dissociá-la 

de seus princípios básicos, que a fazem tão visceralmente humana 

quanto rica em renovações metodológicas. Atual, atualíssima, 

retrata a interpretação objetiva e subjetiva da realidade, quando 

se prende a variáveis contextualizadas, priorizando o subjacente 

na ação individual e coletiva. (QUINTAS, 2000, p. 5).

Com isso tem-se uma nova concepção sobre metodologia. 
“Uma miscigenação metodológica tal que se revelaria criação 
de nova forma de abordagem nova; uma espécie de meta 
método; e até um repúdio a métodos convencionais como 
métodos específicos ou puros.” (FREYRE, 1968, p. 37).

A inovação freyreana é apontada por Vasconcelos 
(1987, p. 18) como forma pertinente de se ter acesso à 
subjetividade:
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Lançando mão de todos os recursos imagináveis, da fotografia 

aos anúncios de jornais, em momento algum a auto-censura 

interfere no desvelamento da própria subjetividade, às vezes 

conjugando os dois planos num só, o íntimo e o social, faces 

que se revezam e formam o direito e o avesso do indivíduo nos 

trópicos. Assim, como cientista social, inclino-me naturalmente 

a aplaudir o truque artisticamente ousado de dissolver a clivagem 

entre ficção e não ficção, reconheço nessa façanha o núcleo de 

sua filosofia anárquico-construtivista, elogio-a como saúde e cura 

do sadomasoquismo intelectual.

É nessa busca de novas formas de análise que se encontra 
a riqueza da obra freyreana. Ele diverge da intelectualidade 
da sua época porque busca a contribuição dos ‘oprimidos’ 
para o que hoje se entende por cultura brasileira. É o que 
se vê, por exemplo, em relação ao negro. 

Foi dentro desse critério, procurando ousadamente lançar suges-

tões para uma nova interpretação da formação brasileira, que me 

empenhei em considerar sociologicamente o negro africano, tal 

como ele se apresenta na formação, na sociedade e na cultura 

brasileiras. Isto é, menos sob o aspecto de um tipo étnico [...] 

Negro, sim, mas principalmente brasileiro [...] Membro de um 

todo sócio-cultural sobre o qual agiu e influiu em vez de ter sido 

apenas animal de carga ou máquina de trabalho [...] Contribuinte 

para uma nova cultura. (FREYRE, 1968, p. 52).

Nesse ponto lhe foram direcionadas críticas, por atribuir 
importância a fatos cotidianos, em detrimento dos grandes 
feitos, centrando sua análise na interação dos fatos. “Há 
quem me venha censurando o modo de ser sociólogo, por 
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não ser o grandioso, que se especialize nas grandes genera-
lizações, mas ir ao extremo oposto: o de descer a pequenos 
e, para esses críticos, desprezíveis pormenores.” (FREYRE, 
1968, p. 71).

É o próprio autor que expõe os motivos do desconcerto 
provocado pelo seu trabalho.

Contra inovações que lhes pareciam blagues como os meus 

agradecimentos, em prefácio, a ex-escravos e a analfabetos, por 

informações deles colhidas, em entrevistas; também contra a 

utilização de anúncios de jornais [...] de cartas e documentos 

particulares, como material de valor histórico e sociológico. 

Inovações, todas essas, desconcertantes para muitos e escanda-

losas para alguns. (FREYRE, 1968, p. 137).

Gilberto Freyre é um intelectual conflitante com sua 
própria época, colocando-se em posição diversa dos seus 
contemporâneos. Essa divergência é observada, por exemplo, 
em relação à orientação acadêmica adotada, divergente da 
positivista ou meramente quantitativista. O conjunto das 
inovações freyreanas ganha importância nas palavras de 
Carlos Guilherme Mota (2000, p. 30), ao dizer que “a obra 
de Freyre teve o peso de uma denúncia do atraso intelectual, 
teórico, metodológico, que caracterizava os estudos sociais 
e históricos no Brasil.”

Enquanto intelectual, também diverge de seus con-
temporâneos por não pretender estar ligado a uma cáte-
dra. Prefere, ao invés disso, a aventura proposta pelo livre 
trânsito entre uma realidade e outra, circulando livremente 
entre as universidades, sem se fixar em nenhuma delas,  
o que exigiria a permanência, mas que era contrário ao seu 
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espírito de cigano de beca, ou scholar gipsy, como ele dizia 
em inglês. (CHACON, 1993, p. 109).

Fundações Joaquim Nabudo & Gilberto 
Freyre: a manutenção de um ideário

Toda a obra de Gilberto Freyre é multifacetada. Em especial 
pela temática, que é muito vasta, abrangendo vários assuntos 
os quais muitos ainda eram novidade para a intelectualidade 
brasileira de então. Embora não objetivasse desenvolver 
uma teoria nos moldes tradicionais, com a criação do 
Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, procede a 
um trânsito da teoria à prática. Por meio do instituto vai-se 
a campo para realizar pesquisas, buscando-se indicativos 
sócio-econômicos.

A criação da entidade está diretamente ligada à per-
sonalidade eclética de seu idealizador. Foi na condição de 
Deputado Federal, na legislatura de 1946–1950, que cria a 
instituição. O objetivo central é o estudo sociológico das 
condições de vida do trabalhador, bem como sua melho-
ria, segundo atesta o Decreto Lei n. 770, de 21 de junho de 
1949.

Art. 2º - É criado, na cidade do Recife, onde nasceu Joaquim 

Nabuco, o instituto, que se denominará ‘Instituto Joaquim 

Nabuco’, dedicado ao estudo sociológico das condições de vida 

do trabalhador brasileiro da região agrária do norte e do pequeno 

lavrador dessa região, que vise ao melhoramento dessas condi-

ções. (apud JUCÁ, 1991, p. 53). 
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Ao longo de sua história, a entidade passa por duas 
modificações. A primeira em 1961, por meio da Lei n. 4.209, 
de fevereiro de 1963, que modifica a denominação para 
Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais (FUNDAÇÃO 
JOAQUIM NABUCO, 1981, p. 136). A outra, mais significativa, 
resultou de um Projeto de Lei, sancionado em 28 de junho de 
1979, autorizando a mudança do Instituto Joaquim Nabuco 
para Fundação Joaquim Nabuco (FUNDAJ) (p. 228). Com 
isso, passa a gozar de autonomia científica e administrativa; 
estando ainda vinculada ao MEC.16

Ao que tudo indica, a origem da FUNAJ está associada 
ao Primeiro congresso afro-brasileiro do Recife, realizado 
em 1934. O interesse no assunto surge com Casa-grande & 
senzala (FREYRE, 1996a), obra na qual dedica dois capítulos 
à questão do negro na formação brasileira. O objetivo era a 
abertura de um diálogo com os mais variados segmentos 
envolvidos com a causa negra. Dentre eles, pais-de-santo, 
como o Babalorixá Pai Adão, amigo de Freyre.

O problema é que o congresso virou caso de polícia, 
uma vez que trabalhava, por exemplo, com a questão da 
desigualdade social, condições de habitação e de trabalho. 
Outro mentor do congresso afro era o médico e psiquiatra 
Ulysses Pernambucano, primo de Freyre. As idéias presentes 
no projeto, consideradas ‘progressistas e inovadoras’, foram 
associadas a Freyre e Ulysses, que passaram a ter dificulda-
des em função da conjuntura política que se instaurava no 
país nos anos 30. (JUCÁ, 1991, p. 38).

Outra questão, a trabalhista, surge com uma emenda 
constitucional proposta pelo padre Gonzaga Lyra, em 
1935, que tratava do desamparo aos trabalhadores da zona 
rural e sua precária situação, propondo melhorias no setor.  
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A emenda foi considerada como um atentado aos direitos 
patrimoniais da classe usineira. (JUCÁ, 1991, p. 39). 

Com o intuito de dar continuidade ao debate proposto 
pelo padre Lyra, Gilberto Freyre, Ulysses Pernambucano, 
Olívio Montenegro e Sylvio Rabello enviaram um documento 
aos usineiros da região sugerindo a realização de um levan-
tamento que apontasse as reais condições do trabalhador. 
Com base nesse levantamento, seriam tomadas medidas 
para a melhoria de tal situação.

Em repúdio a tal sugestão, o Sindicato dos usineiros 
publicou, em 5 de maio de 1935, na imprensa pernambucana, 
uma nota rechaçando tal iniciativa e dizendo que as condições 
de trabalho eram boas e os salários justos, dentre outras coisas. 
Em resposta, os quatro intelectuais (Gilberto Freyre, Ulysses 
Pernambucano, Olívio Montenegro e Sylvio Rabello) publi-
caram um outra, na qual se mostravam duvidosos quanto à 
veracidade de tais afirmações. Propunham também a reali-
zação de um inquérito que mostrasse a real situação de vida 
e de trabalho daquela gente. Esse manifesto ficou conhecido 
como “manifesto dos quatro”. (JUCÁ, 1991, p. 40).

Tais objetivos, de forma sistemática, só foram alcança-
dos com a criação do Instituto Joaquim Nabuco, em 1949.  
O principal veículo de difusão de resultados da atual FUNDAJ 
é o periódico, que inicialmente (1952) chamava-se Boletim 
do Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, e que 
em 1973 passou a se chamar Ciência e Trópico. Segundo 
Freston (1989, p. 338) essa revista pode reivindicar o título 
de revista de maior duração na história das Ciências Sociais 
no Brasil.

Ainda segundo Freston (1989, p.  349 e 358), com a cria-
ção da FUNDAJ, houve uma real implantação da pesquisa 
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em ciências sociais em Pernambuco. Por meio da entidade 
são criados os primeiros empregos para pesquisadores so-
ciais, proporcionando ainda auxílio à pesquisa. As temáticas 
abrangem várias áreas, como habitações populares, poluição 
dos rios, folclore, história social do Nordeste, reforma agrá-
ria e economia rural. 

A FUNDAJ abriga ainda o Seminário de Tropicologia, 
criado por Freyre para estudar “o homem situado”. Por 
meio dessa perspectiva, visa-se estudar a relação do homem 
com o ambiente que o cerca, bem como a maneira que esse 
indivíduo responde a esse contato. A relação do homem com 
o trópico, como é o caso do Brasil, deve ser estudada, por-
que ele passa a ser influenciado por esse ‘local’. “O critério 
ecológico. É outro aspecto de uma filosofia que não admite 
ser possível uma interpretação ex-abrupto do homem, que 
despreze no homem vivo, concreto, real, sua condição de 
homem situado. Situado no tempo e situado no espaço.” 
(FREYRE, 1968, p. 26–27). 

O Seminário de Tropicologia foi idealizado em 1965, 
e entre 1966 e 1980 acontece na Universidade Federal 
de Pernambuco. A partir de 1980 integra-se à Fundação 
Joaquim Nabuco (JUCÁ, 1991, p. 190). As temáticas são di-
versas e estão relacionadas ao posicionamento do homem no 
mundo tropical. Os assuntos abordados tratam de medicina, 
agricultura e educação, dentre outros.

Fundação Gilberto Freyre: a última realização

A última grande obra de Freyre foi a idealização de uma 
instituição que levaria o seu nome. O primeiro passo foi dado 
em 1986, quando firma seu testamento público, em 20 de 
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janeiro, definindo que sua casa, no solar de Santo Antônio 
de Apipucos, seria a sede de tal fundação. Porém, a fundação 
é oficializada em 11 de março de 1987, quatro meses antes da 
morte de seu idealizador.

A Vivenda Santo Antonio de Apipucos, hoje Casa-Museu 
Magdalena e Gilberto Freyre, cuja construção, reconhecida 
como casa-grande original do século XIX e reformada em 
1881, abriga o conjunto de objetos colecionados, guardados 
e ordenados pela família Freyre (http://www.fgf.org.br).

O objetivo de se instituir a fundação era reunir o patri-
mônio cultural de Freyre, seus bens e acervos e estimular 
a continuidade do trabalho intelectual por ele iniciado, 
priorizando os estudos da realidade brasileira.

São os seguintes os objetivos da Fundação Gilberto 
Freyre:

Manter reunido, preservado e à disposição do público o 
acervo pessoal e intelectual de Gilberto Freyre;
Estudar, promover, e difundir as diversas manifestações 
da arte, da cultura e da ciência, especialmente do e no 
Nordeste;
Promover os estudos tropicológicos e o intercâmbio com 
Universidades e demais instituições científicas e culturais 
do país e do exterior; 
Patrocinar o amplo conhecimento da região nordestina, sua 
história, sua formação social e econômica, seus problemas 
e alternativas de soluções;
Estabelecer um intercâmbio artístico, educacional, cultural 
e científico do Nordeste com as demais regiões do país e com 
o exterior, visando a realização dos seus fins. (FUNDAÇÃO 
GILBERTO FREYRE, Artigo 3º).

•

•

•

•

•
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Atualmente a fundação está organizando todo o acervo, 
que é colocado à disposição de pesquisadores. Parte desse 
material já se encontra digitalizado, e pode ser encontrado 
no site: <http://www.fgf.org.br>. Inicialmente o acervo foi 
organizado, como é o caso dos artigos de jornais e todas as 
notícias que se publicavam sobre Freyre, por Magdalena. 
Após sua morte, esta passou a ser responsabilidade da 
fundação.

Tem desenvolvido ainda iniciativas que difundem o 
pensamento freyreano, como em relação ao meio-ambiente, 
com aulas e cursos que são ministrados no complexo edu-
cacional construído no sítio ecológico “Pitangão”, na área 
que circunda o antigo solar.

O deslocamento do saber freyreano: 
das culturas à mídia

Após essa breve descrição do panorama cultural no qual 
se forma Gilberto Freyre, pode-se perceber a abrangência 
de tal pensamento, que não se limitava apenas a campos 
restritos. Há, pode-se dizer, uma ação constante que ajunta 
vários elementos para a formação de um cenário no qual se 
desenrola o papel principal: a interação de Gilberto Freyre 
com a cultura, ou, se preferirmos, com os elementos cultu-
rais. Cultura entendida em suas várias formas, desprovida 
de qualquer tentativa de estandardização. 

Os elementos tidos por culturais, que se prestam para 
análise, podem ser os mais variados, desde diários de viajan-
tes, passando por depoimentos de ex-escravos, até anúncios 
de jornais, como é o caso do seu primeiro trabalho, Vida 
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social no Brasil nos meados do século XIX (FREYRE, 1977). 
Nesta obra o elemento midiático, no caso o anúncio de jornal, 
é visto como fato cultural capaz de referendar uma realidade 
histórica, tornando possível a reconstrução narrativa de um 
período em questão, o que será de forma definitiva tratado 
em O escravo nos anúncios de jornais brasileiros do século 
XIX (FREYRE, 1963).

A ênfase dada à mídia, nos estudos subseqüentes de 
Freyre, marca como que uma evolução de sua perspectiva 
cultural, partindo da cultura entendida em sua imateriali-
dade, enquanto manifestação artística que compõe a visão 
de mundo, marcada pela vivência e inserção do indivíduo 
em um grupo. O passo seguinte é dado no momento em que 
a cultura cotidiana torna-se materialmente possível de ser 
analisada, por exemplo, com base em antigos jornais, seus 
editoriais, anúncios e artigos.

Com base nessa constatação, pode-se dizer que a partir 
do momento que Gilberto Freyre toma a mídia como objeto 
de análise ele inaugura uma nova tradição nas ciências 
sociais. A mídia por meio de seus suportes passa a ser vista 
como artefato cultural, por ser capaz de revelar uma orga-
nização social em sua complexidade. 

Em Casa-grande & senzala (FREYRE, 1996a) o autor cita 
uma vez o Diario de Pernambuco, cujos artigos tinham, em 
sua opinião, um valor sociológico. Já aparece aí estabelecida 
uma relação entre cultura e comunicação, que é um dos 
principais vieses de toda a sua trajetória intelectual. Ao 
longo do tempo, o autor passa a se servir dos vários suportes 
para reforço de suas análises.

A partir de Sobrados e mucambos (1996b) e de suas obras 
subseqüentes, Freyre fala com base em evidências midiá-
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ticas, servindo-se delas para a construção de sua narrativa 
acerca do passado. Na referida obra, há, quase em todas as 
páginas, uma ou mais referências a artigos e anúncios de 
jornais. Ele fala, por exemplo, dos ricos fidalgos que “em 
jornais da época, vêm denunciados como contrabandistas.” 
(FREYRE, 1996b, p. 50).

Freyre em muito contribuiu para o avanço do que hoje se 
entende por ciência em sua ligação com as questões sociais 
e para a compreensão da cultura, em especial a brasileira.  
A perspectiva adotada por Freyre é a da interação da cultura 
com o cotidiano, e sua metodologia transgride as fronteiras 
das disciplinas das ciências sociais. A partir dessa premissa 
é que surge a inovação freyreana: a ligação entre mídia e 
cultura, numa sociedade em que cada vez mais as relações 
são mediadas por aparatos tecnológicos.

Em sua formação nos Estados Unidos entra em contato 
com o instrumental teórico-metodológico da nova história 
social, cujo objetivo é estudar o movimento histórico a partir 
das relações cotidianas. Ao se aproximar da mídia como 
elemento de estudo, toma-a como “instituição” que escreve 
diariamente essa história social, assentada nas pessoas e 
nas suas relações. Daí decorre também seu outro interesse: 
tomá-la como palanque para suas idéias, que passam a ser 
difundidas no cotidiano e, com isso, a ‘escrever a história 
diária’. Ou seja, se a mídia escreve a história, seria necessário 
estar na mídia para fazer parte do processo histórico.
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II.
O jornalista Gilberto Freyre

Uma das principais características de Gilberto Freyre é sua 
falta de modéstia, o que é ilustrado por uma de suas últi-
mas entrevistas, em que o repórter pergunta: “o senhor se 
considera o maior intelectual brasileiro?”, e ele responde —  

“e existe outro?”
Darcy Ribeiro (1986, p. 109) abre o prólogo à edição 

venezuelana de Casa-grande & senzala (FREYRE, 1996a) 
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pondo em relevo exatamente essa característica do escritor 
pernambucano. “Gilberto Freyre tem uma característica 
com que simpatizo muito. Como eu, ele gosta que se enrosca 
de si mesmo. Saboreia elogios como a bombons, confessa.”

Ribeiro está se referindo a um artigo de Freyre (1964, 
p. 139), inicialmente publicado em 1923,1 no qual o autor diz: 

“eu saboreio elogios como quem saboreia bombons ou goles 
de curaçau.” É essa a personalidade de Gilberto Freyre, que 
não espera pelos elogios dos outros; ele mesmo se colocava 
em local de proeminência e se fazia reconhecer e reverenciar. 
A modéstia não era sua companheira.2 

Como lembra Ribeiro (1986, p. 109), Freyre “apesar de 
mais badalado que ninguém, é ele quem mais se badala. Abre 
seus livros com apreciações detalhadas sobre suas grandezas 
e notícias circunstanciadas de cada pasmo que provoca pelo 
mundo afora.” Em todos os seus trabalhos, ora no início, ora 
no final, elenca suas obras e respectivas edições e reedições 
que recebem ao longo do tempo, bem como honrarias e 
títulos a ele conferidos no Brasil e no exterior.

Mas, da mesma forma que o cuidado com sua trajetó-
ria, salta aos olhos o esmero com a própria imagem, que é 
divulgada em suas obras. As fotos que acompanham seus 
livros não são apenas simples fotos, são obras de fotógrafos-
artistas, como vem ressaltado nas legendas que as acompa-
nham. Dessa forma, Gilberto Freyre se dá a conhecer em 
sua trilogia principal,3 na qual sua foto vem seguida dos 
dizeres: “Gilberto Freyre visto por um fotógrafo-artista 
alemão — Berko (1970).” Ele foi fotografado por Sebastião 
Lucena, Benício Dias, Jean Manzon e Pierre Verger, além 
de desenhado por Ismailovitch.

De acordo com a filha, Sônia Freyre (2001), o pai 
apresentava-se sempre muito elegante, usando blazers e 

miolo_midia_gilberto_freyre.indb   64 8/27/aaaa   10:57:38



II. O jornalista Gilberto Freyre 65

camisas com cores fortes e alegres, o que não era costume na 
época. E dessa forma se fazia retratar. Ainda segundo Sônia, 
ele sabia muito bem receber jornalistas e pessoas que iam 
entrevistá-lo. “Se alguém vinha entrevistá-lo, era recebido 
com licor de pitanga4 e pão de ló.”

Período histórico

Por meio dessa breve incursão ao universo íntimo de 
Gilberto Freyre, pode-se notar a importância atribuída à 
própria imagem, o que se desdobra num quase culto a si 
próprio. Mas, de que período estamos falando? Do início 
do século XX. Freyre nasce com o novo século. Esse é um 
período que tem fortes marcas, mas talvez a mais profunda 
seja a que advém da Revolução Industrial. 

É um mundo que passa a se organizar de forma a prio-
rizar o dinamismo e rapidez nas transações. No contexto 
desse momento histórico está uma outra revolução — a da 
comunicação. Com a propulsão da Revolução Industrial 
tem-se o conseqüente aumento da produção e o desen-
volvimento de outros setores, como o dos transportes, e o 
deslocamento de populações de áreas rurais para urbanas. 
Há uma transformação social para que o novo sistema de 
produção se instaure e progrida. Destacam-se nesse pro-
cesso duas perspectivas, o taylorismo5 e o fordismo6. 

Para Harvey (1992, p. 121), a distinção entre fordismo e 
taylorismo era a o tipo de visão do novo processo proposto, 
em especial o de Ford, pelo seu 

reconhecimento explícito de que a produção de massa significava 

consumo de massa, um novo sistema de reprodução da força de 
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trabalho, uma nova política de controle e gerência do trabalho, 

uma nova estética e uma nova psicologia, em suma, um novo 

tipo de sociedade democrática, racionalizada, modernista e 

populista.

O consumo, que é a base de sustentação desse processo, 
impõe a necessidade de se aumentar a circulação e a aqui-
sição dos bens produzidos. Assim, o início do século XX é 
marcado pelo surgimento de uma outra revolução, a da 
informação, que se deve inicialmente a dois fatores:

Desenvolvimento e difusão de tecnologias como o telefone — 
1904 a primeira ligação internacional; e o rádio e a televisão, 
a partir da década de 20. (LOMBARDI, 1987, p. 143–245). 
Esses canais de comunicação rapidamente se populariza-
ram, ao passo que a TV conhece seu desenvolvimento após 
a Segunda Guerra Mundial.
As novas tecnologias foram fator e conseqüência do processo 
de industrialização. Foi especialmente o rádio que primeiro 
rompeu com a rigidez dos Estados Nacionais, disseminando 
uma nova cultura para além de suas fronteiras territoriais. 
Era necessário, para a época, a difusão dos novos produtos, 
aliado a isso, a formação de um público consumidor. Não 
bastava às indústrias criarem produtos, era necessária a 
educação para o uso e o consumo.

Manuel Castells em A sociedade em rede, (1999, p. 35), 
trabalha com a perspectiva do que chama a ‘era da informa-
ção’. Ela é a reconfiguração pela qual passa toda a sociedade, 
com base numa nova revolução: a informacional. Nesse novo 
panorama, o “modo informacional de desenvolvimento, a 

1.

2.
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fonte de produtividade acha-se na tecnologia de geração 
de conhecimentos, de processamento da informação e de 
comunicação de símbolos.”

Todo esse processo está assentado na tecnologia da in-
formação, que tem caminhado a passos largos, promovendo 
uma verdadeira corrida pela elaboração de inovações, lide-
rada pelos centros econômicos. Na proposição de Castells 
(1999, p. 50), a tecnologia da informação é tão importante 
para a Revolução da Informação quanto as fontes de energia 
o foram para as Revoluções Industriais.

Logo, pode-se dizer que, nesse contexto, a comunicação 
assume papel de relevante importância na Era Moderna.  
De coadjuvante desse período histórico, passa a protagonista. 
A comunicação deixa de ser uma ação ligada a uma prática. 
É ela a prática em si. É uma nova oportunidade de negócio 
e um novo campo de trabalho, em rápida expansão.

A emergência de um novo paradigma tecnológico organizado 

em torno de novas tecnologias da informação, mais flexíveis e 

poderosas, possibilita que a própria informação se torne o produto 

do processo produtivo. Sendo mais preciso: os produtos das 

novas indústrias de tecnologia da informação são dispositivos 

de processamento da informação ou o próprio processamento 

da informação. (CASTELLS, 1999, p. 87).

É a esse universo que Gilberto Freyre se integra. É um 
universo novo, no qual a mídia passa a desempenhar papel 
preponderante. Gilberto Freyre nasce com o novo século, 
marcado por todas essas transformações, incluindo, de 
maneira especial, a reorganização por que passa a sociedade 
no tocante à dinâmica de visibilidade social levada a cabo 
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pela mídia. É por meio dela que se passa a organizar uma 
outra noção de espaço público, tendo a mídia como local 
de promoção e difusão de novos conceitos, organizando a 
sociedade em torno dessa nova realidade — a midiática.

Gilberto Freyre, enquanto intelectual atento à realidade, 
percebe logo as possibilidades abertas e ampliadas pela mídia 
e, de várias formas, passa a se posicionar frente a esse evento. 
Coloca-se de forma confiante em relação às possibilidades 
disseminadas pelo impacto do que vem a ser esse novo 
cenário, possibilitado pelo surgimento e desenvolvimento 
de novas mídias, bem como do jornal tradicional. Por ele a 
mídia passa a ser usada como objeto de análise, servindo às 
suas várias pesquisas, o que será analisado mais adiante. 

Da mesma forma, é interessante notar seu posiciona-
mento em relação ao sistema de produção da mídia, visto 
que também passa à qualidade de produtor nesse sistema. 
Gilberto Freyre torna-se jornalista os 16 anos, exercendo 
essa profissão até sua morte, em 18 de julho de 1987. No dia 
seguinte à sua morte, domingo, é publicado seu último artigo 
no Diario de Pernambuco, sob o título Meu querido Lula 
Cardoso Ayres. Ou seja, são 71 anos de exercício da profissão, 
abraçada ainda na adolescência. 

O Jornalista colegial

Não basta a um intelectual ter e desenvolver idéias; é igual-
mente necessário comunicá-las e torná-las públicas. É nessa 
máxima que se assenta a tradição de Gilberto Freyre. De um 
lado, o profícuo intelectual, com uma vasta obra e muitas 
idéias; de outro, a necessidade de difundir tal pensamento e 
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de se firmar como pensador no meio de uma intelectualidade 
tradicionalista. A essa altura cabe retomar a hipótese, que 
será desenvolvida ao longo deste capítulo: o uso da mídia 
para promoção de sua imagem e difusão de suas idéias.7

Cumpre lembrar que o uso a que se refere diz respeito 
à relação que Freyre, como escritor, estabelece com a mídia, 
vista como possível tribuna para suas idéias. O sentido da 
análise que aqui se faz recai no que se acredita sobressair 
como fato relevante: a percepção freyreana, que se pode 
caracterizar como sendo precoce, da importância da mídia 
na sociedade de então. Sociedade do início de século XX, uma 
vez que Freyre nasce no último ano do século XIX, em 1900. 
A noção da importância da mídia, na trajetória de Freyre, 
assenta-se em seu uso enquanto jornalista. Como afirma 
Pereira (1982, p. 187), “não é possível estudar a sua vida 
de escritor literário, de sociólogo, de antropólogo cultural 
sem começar pelos jornais, que guardam a sua ansiedade 
intelectual, o seu estilo — o estilo que já se tem aos vinte 
anos de idade para não o perder mais.”

O uso de jornais por escritores nos séculos XIX e XX 
era rotineiro. Alguns escreviam regularmente em colunas, 
ou de forma seriada, publicando contos ou partes de obras 
diariamente. Conforme indicação do próprio Freyre (1974, 
p. 269), José de Alencar serviu-se desse artifício. 

Dona Maria Régis, nascida em 1888 em Santa Catarina, não 

leu quando jovem senão romances publicados como folhetins 

nos jornais. Leu, dentre outros, a Rosa do adro. Destaque-se dos 

jornais da época que neles a publicação de folhetins foi verdadeira 

instituição; e que através desses folhetins é que escritores do valor 

de Alencar alcançaram público, para aqueles dias, considerável.
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Da mesma forma, Gilberto Freyre usa a estrutura jorna-
lística para benefício próprio, ou seja, publica regularmente, 
mantendo-se, dessa forma, no quadro da intelectualidade 
brasileira. Sobre a relação da imprensa com a literatura, em 
artigo intitulado “Jornais brasileiros: um pouco de história”, 
Freyre (1969) diz que

não há dúvida da imprensa, no Brasil, que tem tradições ilustres: 

tradições verdadeiramente honrosas para a cultura nacional. 

Dificilmente se poderá separar a história das letras brasileiras 

da história da imprensa. As tradições literárias do Brasil confun-

dem-se, em vários pontos, com as boas tradições da imprensa.

A iniciação de Freyre no âmbito jornalístico acontece 
muito cedo. É aos 16 anos, enquanto estudante secundarista 
do Colégio Americano Batista, que ele se inicia no meio 
jornalístico. Ele assume a direção de um jornal estudantil da-
quela instituição chamado O Lábaro.8 Sobre esse momento 
da vida do pernambucano, Edson Nery da Fonseca diz “eu 
acho que Gilberto Freyre foi um jornalista nato. Ao fazer 
o jornalzinho do colégio ele já mostra a vocação que tinha 
para o jornalismo.” 

Naquele jornal estudantil Freyre assumiu a função de 
diretor/editor, ilustrador e, em menor escala, de articulista. 
Em seu livro de memórias, Freyre (1975, p. 6) fala de sua 
experiência estudantil e da repercussão provocada. “F.P.  
[ele identifica as pessoas apenas com as iniciais] parece 
ter grande entusiasmo pelas minhas façanhas de menino-
homem, inclusive pelo fato de ser eu redator-chefe do jornal 
do colégio, O lábaro. Ele é colaborador.”
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É bastante significativa essa inserção ainda na juventude 
no campo jornalístico. Está aí, precocemente, explicitada a 
vocação do jovem pernambucano — a mídia. Segundo relato 
de Fonseca (2001a), o exercício da atividade comunicativa, 
nos formatos jornalísticos, faz-se presente inclusive durante 
a viagem para os Estados Unidos. 

Ele fez uma folha volante no navio durante a viagem daqui para 

os Estados Unidos em, 1918. Por meio dessa folha era feita a co-

municação entre os passageiros. A meu ver esse fato é bastante 

significativo. Ele sentia realmente uma grande ansiedade, um grande 

desejo de se comunicar. Ao chegar em Baylor, ele que era um grande 

caricaturista, fez uma série de postais “Baylor faces by a Baylor pen”, 

na qual retrata personalidades e os principais professores. Esse 

material chegou a ser editado pela universidade. (Fig. 1).

É esse o universo do jovem pernambucano, que nasce 
no século da mídia e se torna simpatizante do processo por 
ela engendrado. Ele se torna pensador, escritor, mas acima 
de tudo, jornalista, homem da mídia, que soube fazer dela a 
plataforma para seus pensamentos. Essa relação fica ainda 
mais clara no momento em que embarca, em 1918, para os 
Estados Unidos. Lá chegando, depara-se com uma socie-
dade fortemente marcada pela Revolução Industrial, que 
estava vivendo sob o impacto de uma reorganização social 
em função da inserção da mídia nas relações da sociedade 
com o cidadão. O próprio mundo da política passava por 
uma reorganização em função do desenvolvimento midi-
ático, elevando a mídia a um novo patamar, por exemplo, 
no tocante ao processo de visibilidade social conferida às 
campanhas eleitorais.9
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Figura 1: Caricatura do presidente Taft, dos Estados Unidos, de uma série publicada em 

postais por Gilberto Freyre, quando estudante da Universidade de Baylor.

Fonte: Gilberto AMADO et al. Gilberto Freyre: sua ciência, sua filosofia sua arte. Rio 

de Janeiro: José Olympio, 1962.
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Jornalismo norte-americano: 
influências & restrições éticas

Gilberto Freyre, em 1918, segue para os Estados Unidos. Vai 
para lá estudar. Com isso, entra em contato com um novo 
sistema sócio-cultural. Aquele era o país que já despontava 
como nação hegemônica, em especial por seu avanço tecno-
lógico. Uma das características principais era o avançado 
quadro da imprensa. 

A imprensa norte americana tem sua origem no século 
XVIII, tendo a Nova Inglaterra como berço do jornal. Segundo 
Emery (1965, p. 39) “Não foi, porém, senão em 1704, ou seja, 
84 anos depois do estabelecimento da primeira e próspera 
colônia daquela região, que apareceu uma publicação que 
preenchia as qualificações de um verdadeiro jornal.”

É importante ressaltar que com o advento da imprensa, 
fator relevante é o processo de popularização pelo qual ela 
passa. Como afirma Emery (1965, p. 235), “a imprensa popu-
lar foi uma manifestação do advento da revolução industrial.” 
Como decorrência, esse tipo de jornal popular passa a influir 
no estilo jornalístico. Segundo Emery (p. 236), os jornais 
comerciais, em sua totalidade, enfadonhos, começaram a 
copiar aquele novo estilo dos periódicos populares.

O objetivo do meio jornalístico passou a ser a captação de 
leitores. Para tanto, torna-se imprescindível a circulação de 
jornais baratos, que seriam vendidos às populações urbanas, 
em substituição à prática das assinaturas anuais. Faltavam 
empreendimentos no setor, aproveitando, por exemplo, 
o novo nicho de mercado aberto com a alfabetização das 
populações menos favorecidas. Como lembram Defleur e 
Ball Rokeach (1993, p. 67), coube a um impressor de Nova 
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York, Benjamin H. Day, inovar o setor. “Seu jornalzinho,  
o New York Sun, começou modestamente a 3 de setembro de 
1873 com o lema ‘Brilha para TODOS’ [...] Day iniciara uma 
nova era do jornalismo que em poucos anos revolucionaria 
a publicação jornalística.”

A inovação apresentada pelo Sun assentava-se numa 
ênfase no noticiário local, adicionando estórias de interesse 
humano. Mas, de forma bastante incisiva, oferecia a seu 
público descrições sensacionalistas de acontecimentos 
que agitavam o imaginário de então. (DEFLEUR e BALL 
ROKEACH, 1993, p. 67–68).

Ainda segundo os autores (1993, p. 68), o Sun desen-
cadeia um processo evolutivo, que pode ser analisado em 
duas frentes. Num primeiro momento há uma redefinição 
do que é notícia, adaptando-se aos gostos, interesses, bem 
como à capacidade de leitura das camadas menos instru-
ídas da sociedade. O outro momento refere-se ao gênero 
jornalístico, que toma amplitude no jornal de Benjamin 
Day. O periódico passa a apresentar estórias que as pessoas 
achavam empolgantes e engraçadas, com relatos de crimes, 
fatos pecaminosos, catástrofes e outras desgraças.

Freyre (1964, p. 97–101), em artigo escrito em 1920, 
em Nova York, intitulado “Em torno de uma comédia de  
Mr. Bennett”, faz reflexões acerca da relação do jornalismo 
com seu público, tendo por referencial a comédia de Bennett 
que vira no teatro. O título da peça é “O que o público quer.”10 
Freyre (1964, p. 98) confessa: “o que me levou ao Teatro 
Guild para ver a comédia de Bennett não foi só o nome do 
autor: foi também o assunto. A comédia é um estudo do 
moderno jornalismo inglês, do qual o anglo-americano é a 
expressão, ainda mais viva e mais crua, dos defeitos.”
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Com isso, tem-se o posicionamento de Freyre contra o 
que considera um mau jornalismo, sendo essa popularização 
o significado da degradação das funções da imprensa e não 
apenas um gênero ou estilo. Para tanto, ele traça um paralelo 
com a tradição brasileira: “Nosso jornalismo, no Brasil, sofre 
de vários males [...] Seria, entretanto, injusto dizer-se que o 
grosso da imprensa brasileira desce a extremos de degrada-
ção moral ou intelectual.” (FREYRE, 1964, p. 98–99).

 Freyre percebe a importância atribuída à ampliação 
dos leitores de um jornal, o que vai se refletir no número 
de anunciantes. Contudo, questiona a maneira de se atingir 
um elevado número de leitores, baseada exclusivamente no 
sensacionalismo, e que de forma irônica é apresentado no 
teatro, com a peça de Bennett. Mas, o problema assenta-se 
no gosto do público, que é nivelado por baixo, tendo o sen-
sacionalismo por expressão.

É exatamente o método seguido por certos proprietários moder-

nos de poderosos sindicatos de jornais nos Estados Unidos e na 

Europa. No afã de satisfazerem o gosto do público, não oscilam 

diante de coisa alguma. E semelhante método de fazer jornal lhes 

tem valido fartas recompensas. Seus jornais são os mais lidos. 

(FREYRE, 1964, p. 99).

Desse contato com um jornalismo que tudo faz pelos 
“grandes números”, Freyre tira uma lição: prezar pela quali-
dade do que se faz no jornalismo, o que foi posto em prática 
no período em que esteve à frente do tradicional periódico 
pernambucano A Provincia, e que será analisado a seguir. 

Em detrimento desse jornalismo, chamado de “ama-
relo”,11 puramente sensacionalista, há um outro que marca 
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uma verdadeira evolução, no que culmina com um moderno 
jornalismo, nos moldes hoje conhecidos. As inovações são 
marcadas pela configuração de uma empresa complexa, 
abrigando um quadro permanente de funcionários, com dis-
tintos profissionais, desde jornalistas até administradores. 

A inovação norte-americana fica circunscrita, por 
exemplo, a Joseph Pulitzer e seu jornal World, que embora 
também classificado como “amarelo”, é um dos expoentes 
do chamado novo jornalismo, que se inicia no final do século 
XIX. “Pelo constante processo de procurar assistentes leais e 
competentes entre os jornalistas do país, Pulitzer conseguiu 
manter o World sempre em progresso na linha que lhe traçara, 
como principal expoente daquilo que os jornalistas estavam 
chamando de novo jornalismo.” (EMERY, 1965, p. 415).

A modernização no jornalismo ocorre com a especiali-
zação das atividades, o que transforma qualitativa e quan-
titativamente as empresas de comunicação. Para Emery 
(1965, p. 417), “a especialização das atribuições tornou-se 
necessária quando o processo de editar se fez mais complexo 
e quando as equipes cresceram em tamanho.” 

O formato de empresa de comunicação que Freyre 
encontra nos Estados Unidos, num período marcado pela 
busca de especialização das atividades concernentes ao 
jornalismo, irá influir em seu modo de exercer o jornalismo 
ao retornar para o Brasil. Pelas empresas de comunicação 
por onde passa, como o Diario de Pernambuco e A Provincia, 
incentiva mudanças no sentido de fazê-las funcionar de 
forma semelhante às empresas norte-americanas. Com isso, 
impõe inovações técnicas e administrativas.
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O encontro com o santo: crítica ao exercício do jornalismo

Num artigo publicado no Diario de Pernambuco em 29 de 
abril de 1923, Freyre narra um encontro imaginário com São 
Francisco de Salles, o patrono da imprensa. Desse encontro 
resulta uma série de reflexões acerca do jornalismo, tanto 
nos Estados Unidos como no Brasil.

Só depois da descrição de uma longa conversa, aparente-
mente sem grandes pretensões, é que o assunto volta-se para 
a imprensa. Freyre pergunta como o santo havia chegado a 
Nova York, se naturalmente ou por meio de milagre, ao que 
São Francisco responde: “somente fizera uso de sua mystica 
[sic] faculdade de volatilizar-se para escapar aos jornalistas 
[...] É classe a que hoje envergonha pertencer.”

Freyre concorda, mas faz uma ressalva:

No Brasil, minha pátria, a república foi obra gloriosa de jornalistas. 

A espada do general Osório? Mero luxo, simples nota de pitto-

resco [sic]12. A jornalista devemos outras campanhas egualmente 

gloriosas: pela abolição, pela correcta collocação dos pronomes 

átonos, a defesa da nossa honra contra o imperialismo dos argen-

tinos invejosos, idem conta as intrusões da gallegada.

Com essa afirmação o santo teria concordado, mas 
chama a atenção para o que julgava o grande mal da imprensa 
de então: a falta de formação para o exercício da profissão 
de jornalista, além da falta de bagagem cultural. Há, a essa 
altura, acordo entre os interlocutores, mas da parte de 
Freyre resta a dúvida de como proceder a mudança de tal 
panorama, ao que o santo responde: “medidas repressivas. 
Quanto à profissão de imprensa exigências tão severas de 
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habilitações intellectuaes, moraes e civis que impusessem 
a esse ramo de atividade a célebre lei de Darwin, isto é,  
a sobrevivência do mais apto.” (FREYRE, 1923).

Esse artigo, se considerado no contexto da inserção 
de Gilberto Freyre no campo do jornalismo, é significativo 
porque ilustra o pensamento do autor acerca do que con-
sidera um desvio no exercício da profissão, tendo em vista 
que o interlocutor imaginário é apenas um recurso retórico, 
usado para reforçar suas idéias. O caminho apontado para 
solucionar o impasse gerado com a falta de profissionalismo 
e competência é o da necessidade preeminente de formação 
intelectual para o correto desempenho do jornalismo. Por 
meio dessa reflexão, Freyre deixa antever o seu pensamento 
acerca do jornalismo, o que será posto em prática ao longo 
de sua vida de jornalista e nos momentos em que esteve na 
direção de jornais. 

O homem & seu estilo
Diario de Pernambuco: o diário quase íntimo de Freyre

À aventura iniciada no jornalismo estudantil, nos tempos de 
O Lábaro, segue-se outra, dessa vez de forma sistemática e 
em veículos tradicionais. Aos 18 anos,13 nos Estados Unidos, 
começa a escrever e enviar uma série de artigos, que passaram 
a compor uma coluna no Diario de Pernambuco, intitulada 

“Da outra América.” 14 “O jornalismo vinha ele exercendo 
desde os tempos de estudante de mestrado em Columbia, 
quando passara a enviar constantes colaborações para os 
jornais recifenses, O Jornal do Rio de Janeiro e Revista do 
Brasil em São Paulo.” (CHACON, 1993, p. 199). 
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A relação com o Diario de Pernambuco é fundamental 
para se entender a relação de Gilberto Freyre com o jorna-
lismo. Embora tenha publicado em muitos outros periódicos, 
foi no diário pernambucano onde o fez de maneira assídua, 
sem interrupção, por 69 anos. Sobre a relação com aquela 
empresa, lembra Freyre (1985, p. 9): “desde a adolescência, 
tão ligado ao Diario de Pernambuco. Ligação tão afetiva 
quanto efetiva [grifos nossos].”

A história do Diario,15 iniciada em 1825, que no início 
do século XX era um dos mais tradicionais periódicos em 
circulação, está intimamente ligada à trajetória de Freyre. 
Em 1924, ano em que retorna ao Brasil, foi admitido como 
redator especial, vindo a ocupar o cargo por dois anos. 
(NASCIMENTO, 1968, p. 145).

Em 1925, ano do centenário do Diario de Pernambuco, 
as comemorações ocorridas no dia 7 de novembro, ficaram 
a cargo de Freyre. No referido dia, o Diario circulou em 
edição recorde de 60 páginas. Porém, o grande marco do 
evento seria a publicação da primeira obra de autoria cole-
tiva no Brasil, o Livro do Nordeste16 (Fig. 2), organizado por 
Gilberto Freyre, sendo de sua autoria três dos artigos: “Vida 
social no Nordeste (1825–1925)”; “A pintura no Nordeste” e  

“A cultura da cana no Nordeste”. Com isso, Freyre passa a ser 
apontado como o “inventor do Nordeste”, mas a expressão, 
segundo Benjamim,17 havia sido pioneiramente empregada 
na Confederação do Equador, em 1830, que finda com a 
morte de Frei Caneca.

Durante 1926, aos 26 anos, Freyre assume a chefia da 
redação do Diario de Pernambuco, o jornal mais antigo na 
América Latina (CHACON, 1993). A relação com aquela em-
presa jornalística é quase de parceria, tanto que em 1926 re-
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presenta o Diario no congresso Pan-Americano de Imprensa, 
nos Estados Unidos. (FREYRE, 1975, p. 193–194).

Em 17 de junho de 1931, o Diario passa por uma profunda 
transformação — integra-se aos “Diários Associados”, de 
Assis Chateaubriand, amigo íntimo de Freyre. Mas a tran-
sação só vem a se efetivar no ano de 1934. (NASCIMENTO, 
1968, p. 152 e 159).

No dia 3 de setembro de 1934, Gilberto Freyre é desig-
nado como um dos diretores efetivos, cargo que ocupa até 
20 de novembro e que havia aceitado para cobrir a fase de 
reorganização do Diario. Ele continua, contudo, prestando 
serviço na qualidade de colaborador. (NASCIMENTO, 1968, 
p. 159–160). 

Gilberto Freyre fez do Diario uma tribuna contra o 
Estado Novo, de Getúlio Vargas, opondo-se a ele com grande 
veemência, o que era manifestado por seus artigos. À custa 
de tamanha rebeldia, chegou a ser preso. Juntamente com 
intelectuais e estudantes que combatiam a ditadura, Freyre 
estava entre os manifestantes que, no dia 3 de março de 
1945, promoveram uma passeata, no centro do Recife, mani-
festando-se contrários ao regime e colocando-se a favor da 
candidatura do brigadeiro Eduardo Gomes à presidência da 
República. (RIVAS, 2000, p. 10).

A manifestação é subitamente interrompida por tiros 
“disparados por desconhecidos”. Como não se intimidaram 
com o ocorrido, os líderes do movimento subiram à sacada 
do Diário com o objetivo de falar à multidão. Com lembra 
Rivas,

O sociólogo discursava, ao lado do jornalista Aníbal Fernandes e 

do estudante de Direito, Demócrito de Souza Filho, na hora em 
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Figura 2: Capa do Livro do Nordeste, que Freyre organizou por ocasião do centenário do 

Diario de Pernambuco.

Fonte: Jornal de Cultura, março de 2000.
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que começou o segundo tiroteio. O episódio conhecido como 

“o 3 de março” deixou quatro feridos e dois mortos: o carvoeiro 

Manoel Elias, na pracinha; o acadêmico Demócrito, o “Moquinha”, 

amigo da família Freyre, na Redação do jornal.

Na sucessão dos fatos, na madrugada do dia 4 o jornal 
foi invadido e impedido de circular, voltando no dia seguinte, 
porém sob censura prévia e sem poder noticiar as mortes.  
O jornal voltaria à normalidade apenas 36 dias após o ocor-
rido, valendo-se de uma liminar, que o permitia trabalhar 
livre da censura.

Com a morte do estudante Demócrito, teve início uma 
série de manifestações em todo o Recife, dentre elas a 
prestada pelo Diario, que afixou um retrato do acadêmico 
assassinado na Redação. Nessa ocasião, Freyre (1945, p. 1) 
faz um discurso que sai na primeira página do Diário, sob o 
título “quiseram matar o dia seguinte”.

[...] Quem esquecerá 3 de março? Quem esquecerá tais estudan-

tes? Quem esquecerá Demócrito? Em vez de companheiro de 

uma única turma de estudantes da sua Escola, ele será o compa-

nheiro eterno de todas as turmas que se formarem na Faculdade 

de Direito do Recife [...] Nós envelheceremos. Nós seremos 

esquecidos ou lembrados apenas por uns poucos [...] Ele viverá 

ao lado de todas as gerações novas que se forem sucedendo nas 

escolas do Brasil, não como alguém de 1945, mas como alguém de 

sempre, sempre moço, sempre desassombrado, o cabelo sempre 

louro, a idade sempre vinte anos.

Que importa que a violência policial tenha fechado o Diario e 

prendido na Detenção seu bravo redator-chefe, Aníbal Fernandes, 

para que não fosse noticiado o assassinato de Demócrito, no dia 
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seguinte ao da chacina? Para o assassinato de Demócrito todos 

os dias serão dias seguintes. E quando um jornal tem, como este, 

não sete anos, mas 120, pode passar fechado um mês e até dois, 

sem que sua continuidade ou sua quase eternidade estremeça, 

sem que se mate o dia seguinte. O dia seguinte, camaradas de 

Demócrito, se aproxima de nós; já é quase madrugada. Ladrões e 

assassinos passam fugindo; levantam-se os estudantes mais in-

quietos. Da redes pulam os operários madrugadores. Os pássaros 

vão cantar. O clarim vai soar. As mulheres vão fazer fogo para o 

café. Os trens vão partir. Os aviões vão voar. Os padres vão dizer 

as primeiras missas do dia. O pão vai chegar. Já é madrugada. Já é 

quase dia seguinte. O grande, o luminoso, o esperado dia seguinte. 

Só falta o Diario. Camaradas de Demócrito: as máquinas do Diario 

não tardam a rodar.

Outro fator importante a ser considerado diz respeito 
à relação trabalhista entre Freyre e as empresas de comu-
nicação onde publicava seus artigos. De acordo Fonseca 
(2001), “o Gilberto sempre fez questão de que a colaboração 
fosse paga, de que o trabalho intelectual fosse remunerado.” 
Era na condição de colaborador que fazia suas publicações, 
como no Diario de Pernambuco, onde atuou nessa condição 
por toda a vida, sem abrir mão, contudo, da remuneração. 
Esse fato é decisivo para que se possa entender a essência 
da relação do escritor com os meios de comunicação, que 
não estava baseada no favor, e sim num contrato entre o 
profissional e a empresa.

Entretanto, a relação com o Diario não era só a de enviar 
seus artigos para serem publicados, mas ele participava ati-
vamente do processo, cuidando pessoalmente, por exemplo, 
das notícias a seu respeito para que lhe fossem favoráveis. 
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Esse fato é ilustrado pelo depoimento de Fonseca (2001):

Ele cuidava muito bem do noticiário a respeito dele. Ele mandava 

notícias prontas, porque ele sabia como se faz um jornal. Ele vivia 

sempre brigando com a direção dos jornais, porque eliminavam 

coisas, ele dizia que os seus trabalhos eram sabotados. Durante o 

tempo em que o Diario de Pernambuco foi dirigido por um grande 

amigo seu, Aníbal Fernandes, o maior jornalista pernambucano, 

eu assisti até a algumas brigas dele com o Aníbal por acusa disso. 

O Gilberto dizia: “tem gente no jornal me sabotando”.

Foi ainda pelo Diario de Pernambuco que Gilberto Freyre 
fez seu registro profissional. Data de 30 de janeiro de 1956 
sua admissão formal, que é feita na condição de redator. 
No mesmo ano, em 30 de abril, é admitido no Sindicato dos 
Jornalistas Profissionais de Recife, sendo que o registro 
profissional de jornalista remonta a 8 de agosto de 1953.

De Recife para a nação

Gilberto Freyre inicia-se como jornalista profissional no 
Diario de Pernambuco ainda na juventude e segue publi-
cando naquele periódico por toda a sua vida. 

Gilberto Freyre conseguira, aos 18 anos, iniciar sua carreira de jorna-

lista, no Diario de Pernambuco, convidado pelo seu diretor Carlos Lira 

Filho. Dos Estados Unidos começara a mandar uma série de artigos 

chamada ‘Da outra América’ [...] Assim, foi Freyre construindo seu 

espaço no meio intelectual recifense. (REZENDE, 1997, p. 148).

É de suma importância esse fato — a inserção de Freyre 
na intelectualidade pernambucana via Diario de Pernambuco. 
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No referido periódico, ele publica ao todo 2.201 artigos.18 
Com base nesses dados, pode-se retomar e afirmar a hipó-
tese de que por meio desse recurso ele se manteve sempre 
em voga, fazendo da imprensa uma cátedra, por meio da 
qual divulgava suas idéias. 

Mas, além de se firmar na província, competia ao in-
telectual se lançar no quadro nacional, pois seu objetivo 
sempre foi o de se estabelecer em Recife, contudo, não para 
se encerrar naquele espaço e sim tê-lo como base.

É também por meio dos jornais que se lança e se man-
tém no panorama nacional, escrevendo regularmente em 
periódicos de vários centros do país, o que é demonstrado 
pelo quadro a seguir.

JORNAL LOCAL TIPO COLABORAÇÃO

Diário de Pernambuco PE Semanal 3 nov. 1918 a 17 jul. 1987

A Provincia PE 1928 a 1930

Correio da Manhã RJ 1 jan.1941 a 21 mar. 1942

A Manhã RJ Semanal 8 nov. 1941 a 5 mar. 1944

O Jornal RJ 20 out. 1942 a ?

La Nación B. Aires Semanal 8 fev. a 13 out. 1943

Diário Carioca RJ Semanal De 1946 a 1950

Diário de Notícias RJ Semanal 9 maio1948 a 31 dez. 1950 

Jornal Pequeno RJ Diária 11 set. a 25 out. 1950

Jornal do Commercio PE Semanal 1 jun. 1952 a 1987

Jornal do Brasil RJ Semanal 3 dez. 1952 a ?

O Estado de São Paulo SP 28 out. 1984 a ?

Jornal da Tarde SP Semanal 7 jan. a 6 out. 1984

FONTE: Arquivo documental da Fundação Gilberto Freyre. 

miolo_midia_gilberto_freyre.indb   85 8/27/aaaa   10:57:40



86 Mídia: fonte & palanque do pensamento culturalista de Gilberto Freyre

Se considerarmos a importância dos artigos publicados 
no Diario de Pernambuco, muito há que se dizer da abran-
gência de tais artigos em circuito nacional. Por meio dessa 

‘tática’ o intelectual deixa de ser provinciano, tornando-se 
figura nacional. O trânsito da província para a nação ganha 
proporções ainda maiores com a estrutura dos “Diários 
Associados”, de Assis Chateaubriand.

Chatô era amigo de Freyre, tanto que os recursos para a 
primeira edição de Casa-grande & senzala (FREYRE, 1996a) 
são conseguidos junto ao colega jornalista. A amizade íntima 
entre ambos está registrada pela relação epistolar, sendo 
que o número da correspondência recebida por Freyre 
proveniente de Chatô é de 50, incluindo telegramas, cartas 
e bilhetes.19

Assis Chateaubriand formou o maior império de co-
municação da América Latina, começando por São Paulo, 
pelo Diário da Noite e alastrando-se por todo o território 
nacional, constituindo o que inicialmente se denominou  

“O consórcio Chatô”, e posteriormente passou a ser conhe-
cido por “Diários Associados”. (MORAIS, 1994, p. 118 e 256). 
Desse condomínio faziam parte inúmeros jornais, rádios e 
uma agência de notícias, a Agência Meridional.20

Para Gilberto Freyre, figura ligada ao Diário de Pernam-
buco, que passa a fazer parte dos “Diários Associados” em 
1934 (NASCIMENTO, p. 159), o uso daquela estrutura foi 
fundamental. Com isso, seus artigos passaram a ser “republi-
cados” pelos outros jornais do grupo. Uma mesma matéria 
podia aparecer em vários periódicos, como é o caso do artigo 

“Dois Recifes”, que sai no Jornal do Commercio em 19 de 
agosto de 1945 e na Folha da Manhã, em 15 de setembro do 
mesmo ano. 
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Essa prática toma proporção tal que logo após o título 
dos artigos passa a vir uma legenda com os dizeres “Para os 
Diários Associados”, o que significava que aquele artigo seria 

“republicado” pelos integrantes daquela cadeia. É o caso do 
artigo “Uma revista para a criança brasileira”, publicado em 
29 de novembro de 1970(a).

Dentre os principais veículos de comunicação dos 
“Diários Associados” estava a revista O Cruzeiro, que era o 
semanário mais difundido em território nacional. Na refe-
rida revista Gilberto Freyre publicou 874 artigos,21 sempre 
na coluna assinada por ele: “Pessoas, coisas e animais.” 22 
Esse fato mostra a maneira pela qual Gilberto Freyre, pelo 
uso da estrutura midiática, passa de figura provinciana à 
condição de intelectual nacional.

O jornal A Provincia: uma escola de jornalismo

A grande aventura de Gilberto Freyre nos campos do jorna-
lismo se dá em A Provincia, que começou a circular em Recife 
em 6 de setembro de 1872,23 como órgão do Partido Liberal. 
(NASCIMENTO, 1966, p. 174). O fato de o jornal pertencer 
a um partido torna-se fundamental para se compreender 
a relação de não-dependência, quando Estácio Coimbra 
assume o governo de Pernambuco, e Freyre está à frente 
daquele jornal.

Gilberto Freyre desempenha a função de diretor de 
A Provincia entre 1928 e 1930, quando eclode a chamada 

“Revolução de 30”, e o jornal é impedido de circular. Tanto 
Estácio quanto Freyre, seu secretário, partem para o exílio.

É fato de suma importância o tipo de relação que Freyre 
exige do jornal para com o Estado, o de afastamento econô-
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mico. Competia à empresa buscar outros recursos, e para 
isso deveria cortar o vínculo direto com o Estado. Por meio 
do relato de Jayme Santos (1950), contemporâneo de Freyre 
na redação de A Provincia, percebe-se com clareza que esse 
objetivo foi posto em prática.

Entretanto, cumpre dizer o seguinte: “A Provincia”, como órgão 

oficial, nunca recebeu um centil do governo. Gilberto Freyre — por 

quem o governador Estácio Coimbra tinha especial apreço — não 

o consentia. Tanto que ‘A Provincia’ passou momentos de aperto, 

mas o diretor não desceu da sua dignidade. Jamais solicitou 

auxílio de Estácio Coimbra, como tampouco, prevalecendo-se da 

situação, pediu publicidade a [palavra ilegível] ou aquela firma.

Indo ao encontro desse depoimento, Pereira (1982, 
p. 192), fala da ação de Freyre na referida empresa, que 
tendia ao afastamento em relação ao Estado, dizendo que 
tal iniciativa representava “uma singularidade em jornal 
ligado ao governo: — não se fazia o elogio sistemático da 
situação dominante. Os colaboradores tinham o direito de 
divergir do governo.”

O outro caminho adotado por Freyre n’A Provincia 
foi o da introdução de inovações técnicas e estilísticas no 
jornalismo, também elas decorrentes de suas experiência 
nos Estados Unidos. Sobre a experiência em A Provincia, 
Pereira (1982, p. 189) diz que foi 

onde ele fez escola como jornalista, comentarista, editorialista, 

repórter, caricaturista — o “multiplicador de talentos”, como o 

chamou com grande propriedade de expressão o Monsenhor 

Severino Nogueira […] na missa solene com que se iniciaram, 
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em 15 de março de 1980, as celebrações dos oitenta anos de 

Gilberto Freyre.

Freyre assume a direção do jornal, dedicando-se de 
maneira especial ao cargo que lhe fora confiado, e de forma 
contrária a sua tradição, publica poucos artigos, o que se 
verifica pelos números: 75 contribuições em A Provincia, 
dentre as quais, estão incluídas caricaturas, sob os seguintes 
pseudônimos: Le Moine, Antonio Ricardo, Jorge Rialto e 
Raul dos Passos,24 com as quais assina inclusive os artigos. 
Por meio das caricaturas de Le Moine, ilustra a coluna “caras 
do dia.” (Fig. 3 e 4). Sobre essa experiência, o depoimento 
do próprio Freyre (apud PEREIRA, 1982, p. 193) é bastante 
elucidativo.

Decidi assumir a direção, omitindo-me como intelectual e 

até como jornalista n’A Provincia, recorrendo a pseudônimos.  

O pesquisador Nilo Pereira [...] vai verificar que meu nome não 

aparece em artigo algum, aparece o pseudônimo. Isso me dava 

uma autoridade maior para dirigir o jornal sem ser o participante 

literário ou como colaborador ou como jornalista ostensivo no 

jornal, e assim se fez. 

Dentre os cuidados que Freyre passa a ter com o jornal, 
um deles gira em torno do estilo, que deve ser o mais claro 
e objetivo possível, deixando de lado os vícios de linguagem 
ou preciosismos. Quem atesta esse fato é o jornalista Jayme 
Santos (1950), que vivenciou essa inovação.

Um escritor da marca do autor de “Casa-grande & senzala”, teria 

que oferecer suas exigências aos que o cercavam. Na redação 
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de “A Provincia”, encontrei um quadro com esse título: Palavras 

que não se usam nesta casa. E, a seguir, vinham citadas: genitor, 

quejando, belo, oriundo, consorte, mormente, propiciar e uma 

série de outros termos.

O objetivo central do diretor é modificar a linguagem, 
fazendo com que esta se torne mais flexível e objetiva, como 
relata em seu livro de memórias (FREYRE, 1975, p. 234): 

Todo meu empenho é fazer d’A Provincia um jornal diferente dos 

outros e fiel à sua condição de jormal de província. Autêntico. 

Honesto. Com colaboração de alguns dos melhores talentos 

modernos do Rio de Janeiro e de São Paulo [...] Um dos meus 

empenhos é dar ao noticiário e às reportagens um novo sabor, 

um novo estilo: muita simplicidade de palavra, muita exatidão, 

algum pitoresco. Isto é que é importante num jornal. E nada de 

bizantinismo. Nada de se dizer “progenitor” em vez de pai nem de 

“genitora” em vez de mãe. Já preguei no placard um papel em que 

se proíbe que se empreguem no noticiário não só essas palavras 

pedantes em vez das genuínas, como “estimável”, “abastado”, 

“onomástico”, “deflui”, “transflui”, etc. 

Essa nova linguagem parecia estranha para o Brasil da 
época, mas era um novo tempo que estava chegando, tempo 
no qual a comunicação estava se tornando massiva e mais 
dinâmica na perspectiva dos processos de industrialização, 
que exigiam maior agilidade dos meios de comunicação 
social. Sobre a inovação imposta por Freyre, o pesquisador 
Nilo Pereira (1982, p. 197) faz importante declaração:

Por onde andará essa Portaria? A verdade é que era obedecida. 
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Não encontrei na leitura que fiz do jornal, em sua fase gilbertiana, 

nenhum “festejado beletrista”, “conspícuo magistrado”, “brilhante 

causídico”, “abastado comerciante” ou “conceituado esculápio”. 

Um estilo seco, direto, objetivo, de grande comunicação social, 

sem babados.  

A verdade é que essa ‘moda’ de se criar um manual de 
redação e estilo não teve êxito imediato, embora tenha sido 
muito bem explorada durante o tempo em que Freyre esteve 
à frente d’A Provincia, entre 1928 e 1930. Segundo José 
Marques de Melo (2000, p. 78), os “manuais de redação” só 
seriam legitimados no Brasil na segunda metade do século 
passado, período em que nossa imprensa definitivamente 
ingressa na sua etapa industrial.

Uma avaliação daquele jornal em duas fases, uma 
anterior à chegada de Freyre e outra após ter assumido o 
jornal, revela uma série de mudanças, desde o estilo até o 
acabamento visual. Para exemplificar, são usadas edições de 
A Provincia dos anos de 1925 (período anterior a Freyre) e 
1929 (Freyre fica na chefia entre 28 e 30). Para comparar o 
estilo de escrita, usa-se o espaço destinado à coluna social, 
inicialmente “Notas sociaes”, posteriormente passando a 

“Vida social.”
Edição de 2 de julho de 1925 (p. 2):

Coluna Notas sociaes

Anniversarios:

Assistiu hontem ao transcurso de seu natalício o sr. José Candido 

de Miranda [...] Por esse motivo foi o distinguido nataliciante 

bastante felicitado por parte de seus amigos e admiradores. 
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Figura 3: Caricatura feita por Gilberto Freyre, assinada com o pseudônimo Le Moine.

Fonte: Jornal A Provincia, 21 de outubro de 1928, p. 3.
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Figura 4: Caricatura de Mário de Andrade feita por Gilberto Freyre, assinada com o 

pseudônimo Le Moine.

Fonte: Jornal A Provincia, 16 de fevereiro de 1929, p. 3.
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Contractos de casamento:

Em Parahyba, onde residem, acabam de contractar casamento o 

distinto moço Luiz Mathias Figueiredo, auxiliar do Banco do Brasil 

e a gentil senhorinha Íris de Andrade Bello.

Viajantes:

Dr. Antonio de Barros Barreto. — Desde alguns dias encontra-se 

nesta capital em visita à pessoa de sua família, o illustre profis-

sional conterrâneo engenheiro dr. Antonio de Barros Barreto [...] 

o acatado scientista [...] (grifos nossos).

Edições de julho de 1929:

Coluna Vida social

Passagem de anniversario natalício [...].

Faz annnos hoje [...] (02 de julho de 1929, p.  4).

Recebeu hontem muitos cumprimentos pela passagem de seu 

anniversario natalício [...] (07 de julho de 1929, p.  4).

Fica evidente que, a partir da ação de Gilberto Freyre, A 
Provincia assume um novo posicionamento. A organização 
do material segue uma orientação focada naquilo que Freyre 
defendia ser próprio da linguagem jornalística: palavras 
precisas e sem os floreios e rebuscamentos que marcavam 
os textos dos periódicos brasileiros daquele período. 

O cuidado com o jornal, sob a direção de Freyre, tinha 
ainda uma outra característica: a melhoria da revisão. 

A Provincia passou a pagar melhor do que talvez qualquer jornal 

do Brasil. Revisão, em geral, é explorada, mal paga e negligenciada, 
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e daí a inferioridade da nossa revisão e por esses erros havia 

multa. Dessa multa, no fim do ano, o produto era em benefício 

dos próprios revisores em geral. Dividia-se com os revisores em 

geral. De modo que era multa muito particular, muito singular. 

(PEREIRA, 1982, p. 195).

Uma vez mais se torna relevante o depoimento direto 
de quem vivenciou esta experiência. “Havia multa. Linha 
truncada, ‘furos’, erros de revisão, empastelamento — de 
10 a 200 cruzeiros. Uma vez levei um ‘furo’ e paguei 50 mil 
réis de multa.” (SANTOS, 1950).

Mais essa faceta do intelectual de Apipucos é bastante 
reveladora, em especial se partimos da premissa de que ele 
interveio de forma inovadora na comunicação. Fica claro 
que ele não concebia a processo comunicacional centrado 
apenas no produtor, mas preocupava-se com o outro lado, 
ou seja, a recepção. Esse fato desdobra-se, por exemplo, no 
respeito ao leitor, da parte do Freyre jornalista, de acordo 
com José Augusto Guerra (1980, p. 89), “não esquecia o que 
de mais importante existe no jornalismo, este personagem 
nem sempre lembrado da fina arte de comunicação gráfica 

— o leitor.”
Em linhas gerais, a aventura n’A Provincia dá grandes 

resultados, inovando e renovando o campo jornalístico.  
A linguagem torna-se mais precisa e objetiva, a comunica-
ção gráfica, bem como os profissionais aí envolvidos, são 
devidamente valorizados. E o próprio Freyre (1975, p. 237) 
apresenta outra novidade inserida nesse contexto: o jor-
nalismo de campo, em detrimento daquele de gabinete que 
então se praticava.
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Já fiz n’A Provincia alguma das coisas que desejava fazer. Seu 

noticiário é hoje o mais exato, o melhor, da imprensa do 

Recife, e talvez do Brasil. Inclusive reportagens. Eu próprio 

tenho feito, sem nunca assinar, entrevistas e reportagens 

— jornalismo de campo e não de gabinete [grifo nosso].  

O jornalismo de campo é o verdadeiro jornalismo.

Freyre aplica à profissão a influência que recebeu do 
seu mestre de Columbia, Franz Boas, que inicia uma nova 
tradição na antropologia com a pesquisa de campo, que era 
contrária às ‘pesquisas de gabinete’. Por meio dessa premissa, 
passou-se a valorizar a observação direta do fenômeno, sem 
intermediações. Esse fator, segundo Laplantine (2000, p. 75), 
desencadeia uma verdadeira revolução no primeiro terço do 
século XX na antropologia. Freyre emprega no jornalismo a 
nova perspectiva adotada nas Ciências Sociais, privilegiando 
a observação in loco e a narrativa dos fatos a partir de onde 
ocorrem.

Todas essas particularidades do jornalista Gilberto 
Freyre colaboram com a criação de um novo jornalismo, 
mais dinâmico, mais objetivo e centrado na relação direta 
com os fatos. Com base nessas evidências históricas é que se 
pode afirmar que o período em que Freyre esteve à frente d’A 
Provincia ele introduziu novas técnicas, inovando o campo 
jornalístico, configurando aquela empresa, nas palavras de 
quem vivenciou todo o processo, numa ‘escola de jornalismo’. 

“Gilberto Freyre era rigoroso. Por isso mesmo ‘A Provincia’ 
foi uma grande ‘escola de jornalismo’. Lá, só não aprendeu 
quem não nasceu para o ‘riscado.’ ” (SANTOS, 1950).
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As táticas de agendamento da mídia

Tomando por base a produção jornalística de Gilberto Freyre, 
faz-se uma análise das táticas por ele empregadas para o que 
se acredita caracterizar um dos seus objetivos com a intensa 
publicação de artigos: a difusão e manutenção de sua ima-
gem no espaço público. Para viabilizar a análise, efetua-se 
um recorte, objetivando constituir uma amostragem, haja 
vista a grande quantidade de artigos por ele publicada.  
A amostra é composta de Retalhos de jornais velhos (1964); 
Tempos de aprendiz (1979, 2 Vol.), obras que reúnem desde a 
publicação inicial, intitulada “Da outra América”, que passa 
a ser enviada em 1918, dos Estados Unidos, como a produção 
posterior. Além desse material, são analisadas entrevistas 
concedidas por Freyre. 

Na obra do próprio Freyre (1974, p. 219) há reflexões 
sobre o processo de maior visibilidade conferido pela mídia. 
Referindo-se ao jornalismo do fim do Império e começo 
da República de 89, que segundo ele agiu decisivamente 
no incentivo ao progresso cultural, o autor lança luz sobre 
o que acredita ser o mais característico de tal período: os 
anúncios, os avisos, as réclames, os apedidos e as solicitadas, 
por ele apontados como espaço para manifestação do ethos 
e do temperamento nacional.

Foi talvez essa a época de esplendor desta particularidade do 

jornalismo brasileiro: as solicitadas ou os apedidos; os avisos; as 

correspondências, às vezes até em versos. E se as julgamos, com 

os anúncios, os avisos e as réclames, expressão do que um tanto 

arbitrariamente é neste ensaio denominado ‘progresso cultural’ é 

que, através deles, se fez sentir a presença ou participação na vida 
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nacional brasileira de elementos que o avanço da alfabetização, 

por um lado, e o da técnica da imprensa, por outro, dotaram 

de meios de expressão ou de afirmação social, desconhecidos 

pelos seus antepassados; e que sob este aspecto, constituíram 

progresso. (FREYRE, 1974, p. 219).

O enfoque de Freyre dirige-se para o que acredita ser 
um novo meio de expressão de idéias, tendo por suporte a 
mídia impressa. Podemos inferir que está implícita nessa 
conceituação a visão da mídia como um novo espaço público, 
por onde circulam as idéias a partir das quais são formadas 
as opiniões. Freyre fala, por exemplo, da relação de proximi-
dade e de quase dependência observada entre a literatura e 
o jornalismo, vendo este último como espaço usado para a 
difusão daquela. O autor chega a falar no poder do jornalismo 
em causar repercussão ou influir sobre o público.

A literatura da época considerada neste ensaio — a que cul-

minou no mil e novecentos brasileiro — não existiu à parte 

— rigorosamente à parte — das atividades paraliterárias da 

imprensa; nem a imprensa, nas suas melhores expressões, 

fechou-se então à literatura, como se enxergasse nela uma 

intrusa, embora ilustre, que só fizesse perturbar-lhe a função 

propriamente jornalística. Essa função foi então exercida pela 

imprensa brasileira, através de um ritmo de atividades menos 

majestoso que o dos escritores de livros; mas superior ao 

deles em repercussão ou influência sobre o público. Dessa sua 

outra função pode-se hoje dizer que foi intermediária entre o 

jornalismo e a literatura. (FREYRE, 1974, p. 249).

Híbridos de jornalistas e escritores, na definição de 
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Gilberto Freyre, aqueles que publicavam ora em livros, ora 
na imprensa diária. O fator que sobressai desse processo é o 
ressaltado pelo autor, segundo o qual o motivo principal de 
tais “intelectuais” era o de intervir na vida nacional, atuar 
sobre o público, objetivando ainda a participação na política 
e inserção na discussão dos problemas em voga. (FREYRE, 
1974, p. 249–250).

Raros, assim, nessa época, os escritores que não se fizeram notar 

pela sua presença nos jornais ou nas revistas; que ao gosto ou em-

penho pela criação artística ou literária, não juntassem o desejo 

de influir na vida nacional; de atuar sobre o público, de participar 

da política, de intervir na discussão dos problemas do dia. Davam 

quase todos os escritores a essa intervenção um aspecto que 

não sendo o puramente literário, não se tornava nunca o apenas 

jornalístico […] Esse destaque, não só pela superioridade do 

talento e do saber como pelo estilo ou pela forma, que neles era 

a dos híbridos: jornalistas escritores. O próprio Raul Pompéia, tão 

estético, tão artístico, tão literário no seu modo de ser homem 

de letras, foi também jornalista e homem de ação […] ou um 

Edmundo Bittencourt: outro jornalista sem maior empenho que o 

de influir de modo imediato, incisivo e vibrante na vida brasileira 

de seu tempo através de um jornal sempre em oposição mais ou 

menos violenta aos governos.

Acontece, por meio da imprensa, um deslocamento do 
centro de difusão do poder, segundo Freyre (1974, p. 251), 
em sucessão ao púlpito, ou seja, a mídia assume o papel 
de anunciar a verdade; o que antes era feito pela Igreja. 

“Esse prestígio da imprensa, em sucessão ao do púlpito, 
em competição com o da tribuna e em antecipação ao do 
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livro literário, capaz de alcançar um número considerável 
de leitores, caracteriza o Brasil intelectual no seu próprio 
período mil e novecentista.” 

Pode-se dizer que há duas realidades contidas nessas 
reflexões que Freyre faz sobre o novo espaço social ocupado 
pela mídia. Primeiro, como já foi ressaltado, a configuração 
de um novo espaço público, tendo a mídia por referência. 
Segundo, em decorrência do fato anterior, torna-se possível 
a veiculação de idéias por meio dos suportes midiáticos, daí 
a possibilidade de a mídia agendar as conversas de acordo 
com o seu repertório. Esta é a Hipótese de Agenda-Setting, 
que para Barros Filho (1994, p. 1) “é a hipótese segundo a 
qual a mídia, pela disposição e incidência de suas notícias, 
vem determinar os temas sobre os quais o público falará e 
discutirá.”

Por meio dessa hipótese é possível entender o processo 
desencadeado pela mídia, que nessa perspectiva, oferece 
tanto um assunto — o tema — quanto a maneira de abordá-
lo.25 Wolf (1995, p. 146) atenta para essa particularidade 
midiática da tematização, ou seja, colocar um fato na ordem 
do dia.

A tematização é um procedimento informativo que se insere na 

hipótese do agenda-setting, dela representando uma realidade 

particular: tematizar um problema significa, de facto, colocá-lo na 

ordem do dia da atenção do público, dar-lhe o relevo adequado, 

salientar a sua centralidade e o seu significado em relação ao fluxo 

da informação não tematizada. 

Na trajetória do jornalista Gilberto Freyre estão pre-
sentes essas duas faces: o poder da mídia em dinamizar o 
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novo espaço público, e em decorrência daí, a capacidade de 
agendar a discussão social sobre sua própria imagem. Freyre 
propõe a discussão de sua imagem ao manter-se sempre 
presente no novo espaço público midiatizado. O fato a ser 
agendado, posto na ordem do dia e, portanto, discutido, é a 
própria intelectualidade do jornalista, pensador e escritor. 
Nessa perspectiva, os temas por ele abordados tornam-se 
secundários, pois são transitórios e passageiros, ao passo 
que ele é perene e se sustenta por meio daquela tematização, 
cujo assunto final é ele próprio.

Os artigos de Gilberto Freyre: os objetivos do autor

Toda a obra jornalística de Gilberto Freyre é marcada por 
uma profusão de informações contidas em seus artigos, o 
que é característico de sua personalidade de intelectual de 
vanguarda, “antenado” nas novidades. Na definição de Guerra 
(1980, p. 89), há na tradição freyreana a manutenção de um 
estilo, assentado na clareza, o que é essencialmente jorna-
lístico. “Na prosa de Gilberto Freyre essa arte de ser claro na 
expressão é essencialmente jornalística. Não importa o tema. 
Importa a expressão: a palavra que alcança o leitor.”

Mas, para efeito de análise, o mais importante é per-
ceber aquilo que se define como as táticas do autor para 
veicular, junto com seus artigos, uma imagem de intelectual. 
A temática, vista sob o prisma da relevância em relação ao 
autor, passa a ser secundária, importando não o que é dito, 
mas o como, e em especial, importa o local de onde é narrado. 
Dessa forma, nos seus artigos intitulados “Da outra América”, 
escritos dos Estados Unidos, a partir de 1918, o tema central 
é a impressão do autor acerca do que ele vê. 
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Aqueles artigos compõem um tipo de diário íntimo 
que vai se desvelando aos poucos, do qual faz parte uma 
história seriada, cujo ator principal é ele, Freyre. A única 
variação é o cenário, mas é algo secundário, uma vez que o 
mais importante não é o narrado, e sim o narrador. Ele se 
mantém aos olhos dos leitores brasileiros como um Crusoé 
moderno, que vê e narra outras realidades. É ele o indivíduo 
capaz de interpretá-las. É o intelectual que vai ao encontro 
de culturas e saberes e os transmite aos que ficam.

Um bom exemplo é o artigo “A primeira neve.” (FREYRE, 
1964, p. 61–64). Ele principia com “Este ano o frio chegou 
cedo. Já tivemos até uma nevezinha [...] Durou pouco mas 
durou o bastante para mostrar o seu encanto.” Recorrendo 
ao inusitado — a neve —, sobretudo no Nordeste, que é 
para onde encaminha seus artigos, ele se dirige a todos. No 
segundo parágrafo diz: “Neve! Neve! Como ela faz a gente 
alegre!” Nesses trechos, pode-se dizer, está o lide,26 ou seja, 
recorre a um tipo de estrutura visando captar a atenção do 
leitor. Isso fica ainda mais claro a partir do terceiro parágrafo, 
quando começa a falar da vida americana, chegando ao coti-
diano no campus de Baylor, onde estava estudando.

Da mesma forma, em outro momento atua como cor-
respondente, reportando todos os passos da campanha 
de sucessão presidencial americana. Cita os nomes dos 
candidatos, fala das coligações e para onde vai o apoio po-
pular. (FREYRE, 1979, Vol.1, p. 75–78). A idéia de cobertura 
dos fatos é explicitada quando retoma a eleição em outro 
artigo (p. 83), focando nos dois candidatos, o republicano e 
o democrata. Ele era então um jovem que havia ido para “a 
outra América” estudar, mas sua postura é ativa, narrando 
e confrontando aquela realidade com a brasileira. Essa é a 

miolo_midia_gilberto_freyre.indb   102 8/27/aaaa   10:57:42



II. O jornalista Gilberto Freyre 103

tônica geral, ele nunca fala apenas dos Estados Unidos, mas 
usa aquela realidade como recurso para captar o leitor, e a 
partir daí, tratar de assuntos nacionais.

Toda a narrativa de Freyre é marcada pelo fato de ele 
recorrer sempre aos pares de oposição, é assim em Casa-
grande & senzala (1996a), Sobrados e mucambos (1996b), 
Ordem e progresso (1974), Aventura e rotina (1953). Toda a 
narrativa conforma-se num processo dialético entre seus 
pares de oposição, com isso o autor, partindo de pontos de 
tensão, consegue tanto captar a atenção do leitor quanto 
mostrar sua opinião, que na maioria das vezes é expressa a 
partir da tensão existente entre os elementos contrários.

Seguindo essa lógica, Freyre aborda a questão da 
modernidade, opondo a sociedade desenvolvida — a norte-
americana — à atrasada, a brasileira. Nessa perspectiva, fala 
com empolgação sobre a maravilha que é o metrô. “As rami-
ficações deste admirável sistema de linhas férreas perfazem 
um total de setenta e tantas milhas.” (1979, Vol.1, p. 95).

Nessa mesma linha, fala da impressão causada por 
Washington, cidade norte-americana que cresce “cientifi-
camente.” (FREYRE, 1979, Vol.1, p. 136–138). Na seqüência 
do artigo, fala do Recife, que deveria ser mais arborizado, 
como no tempo de Nassau, fazendo assim uma ligação entre 
os dois países. Por meio dessa passagem, capta o leitor, que 
recebe a informação referente ao processo de urbanização 
em um outro país, mas situa a mesma questão em território 
nacional, chegando até a apresentar a necessidade de se de-
dicar espaços para as crianças brincarem — playgrounds.

Em outros momentos inverte o modelo da narrativa, 
mantendo, contudo, a seqüência lógica. Quando lamenta 
a substituição do nome de um sítio em Recife, o Encanta-
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moça, que passa a sediar um aeroporto, recebendo o nome de 
Santos Dumont, procede a uma exaltação desse e de outros 
nomes originados em crendices e superstições populares. Ao 
falar da importância desses nomes associados ao imaginário 
popular, apresenta fatos similares em outros países, como 
Joana d’Arc, na França. Mais uma vez é ele o jornalista, inte-
lectual e conhecedor capaz de narrar a realidade estrangeira 
e compará-la com a nacional.

A postura do jornalista que se lança num panorama 
intelectual está bastante clara num artigo sobre a biblioteca 
pública de Nova York, que em 1922 contava com 2.629.138 
obras. Todo aquele espaço, bem como a ambiência, é mi-
nuciosamente descrito. Coloca especial atenção na seção 
dedicada à literatura estrangeira, na qual verifica não existir 
quase nada do Brasil. No final do artigo, dirige um apelo a 
intelectuais brasileiros para que enviem suas obras para 
aquela biblioteca. E conclui dizendo: “até onde chegue mi-
nha voz — às Alagoas, ao Rio Grande do Norte, ao Pará, a São 
Paulo, ao Paraná, à Bahia, ao Rio Grande do Sul etc. — que 
chegue também este apelo.” (FREYRE, 1979, Vol.1, p. 205).

Dos artigos às entrevistas: a irreverência como tática

Uma característica dos artigos jornalísticos de Freyre está 
em seus títulos, que aparentemente não eram tão precisos. 
Muitos começavam com preposições do tipo “a propósito 
de”, “sobre”; e combinações como “ainda a propósito de”. 
Esse era um de seus estratagemas de comunicação com o 
leitor, porque na maioria dos textos em cujos títulos havia 
um daqueles elementos seria tratado tema polêmico ou 
ao qual cabia retomar a discussão iniciada pelo jornalista. 
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Um exemplo disso é o tema Rui Barbosa, que aparece no 
Diario de Pernambuco em 8 de janeiro de 1946 sob o título “A 
propósito de Rui Barbosa”; no dia seguinte reaparece “Ainda 
a propósito de Rui Barbosa”; o tema é retomado em “Pela 
terceira vez a propósito de Rui Barbosa”; a questão reaparece 
pela quarta vez no dia 11 — “A propósito de Rui: conclusão”; 
com um dia de intervalo, em 13 de janeiro retorna à discussão 
com “A propósito de Rui: post-scriptum.”

Nas entrevistas que concedia, Freyre dava exemplo de 
como sabia usar a estrutura midiática para benefício próprio, 
agendando sua personalidade para ser amplamente discu-
tida. Assim acontece nas entrevistas por ele concedidas aos 
80 e 83 anos. Recorrendo a temas-tabu, como sexualidade, 
mostra toda a sua irreverência e capacidade de lidar com a 
mídia, ávida por questões sensacionalistas, o que é por ele 
oferecido na medida certa.

Na entrevista que marca seus 80 anos, concedida à 
revista Playboy, em 1980, “Falando de política, sexo e vida” 
(COUTINHO, 1994), Gilberto Freyre descreve suas primeiras 
experiências sexuais, aos 15 anos. Mas, o ponto que causou 
mais estardalhaço foi o de ter dito que se interessou também, 
por volta dos 20 anos, pelo “amor não heterossexual”, o que o 
levou a ter “umas poucas e não satisfatórias aventuras homos-
sexuais”, durante um período em que esteve na Europa.

Na mesma entrevista, fala de suas experiências no in-
terior pernambucano, em que usou um orifício no tronco 
da bananeira para se masturbar, além das experiências 
sexuais com uma vaca. Em tom irônico diz: “experimentei 
o contato pecaminoso com uma vaca!” Assume ainda ter 
traído sua esposa, Magdalena, entre 1951 e 1952, o que teria 
acontecido com a permissão dela, por ocasião de uma viagem 
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para a África e Oriente que apenas ele fizera, o que era raro 
acontecer, visto que sempre viajavam juntos.

A mesma irreverência está presente na entrevista 
concedida aos 83 anos “O mulherengo Gilberto Freyre.” 
(FAERMAN, 1985). Nessa entrevista, Freyre coloca-se muito 
à vontade para falar da beleza das mulheres brasileiras. Fala 
de Sônia Braga, que para ele é incrivelmente sexy, e de Vera 
Fisher; a morena e seu equivalente loiro. Diz, com desenvol-
tura, que os pés de Sônia Braga eram belíssimos.

Ao se lançar um olhar atento sobre tais entrevistas, po-
dem surgir algumas indagações acerca do porquê de tantas 
declarações fortes e impactantes da parte de um intelectual 
reconhecido internacionalmente. Mas essa é uma das carac-
terísticas de Gilberto Freyre: a polêmica, geralmente por 
tocar em temas tabus da sociedade. Dessa forma, ao falar 
de sua própria sexualidade ele evidencia mais uma vez a 
tendência à polemização. 

Esse fato é importante para nossa análise porque reforça 
a hipótese de que por meio desse recurso — o impacto pro-
vocado por suas declarações —, ele ganha espaço na mídia.  
A mídia, por meio do agendamento, o transforma no assunto 
de debate. É o intelectual que, mesmo depois dos oitenta 
anos, se mantém jovialmente propenso ao debate e “admi-
nistra” sua imagem pública, mantendo-a viva e como ponto 
de referência. Tudo isso era possível apenas a um homem 
cuja trajetória se confunde com a da mídia na era moderna.

Quando Gilberto Freyre passa de produtor da mídia a 
seu assunto, ele não o faz de forma passiva, como elemento 
que é manuseado, mas adota condição ativa, dando à mídia 
o que ela quer: fatos com poder de repercussão. Essa relação 
estabelecida com a imprensa fica clara após a publicação da 
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entrevista concedida à Playboy. Freyre telefona para o jorna-
lista que o entrevistou e pergunta eufórico: “que escândalo 
nacional nós fizemos hein?”27

A eternidade do homem:  
de Apipucos para o mundo

Em 7 de abril de 1987, Gilberto Freyre submete-se, no 
ENCOR do Hospital da Beneficência Portuguesa, em São 
Paulo, a uma cirurgia para introdução de marca-passo.  
O intelectual de Apipucos vem a falecer naquele hospital, 
às 4 horas da madrugada de 18 de julho daquele ano. Aqui o 
objetivo é analisar a projeção de Freyre na mídia impressa, 
tanto nacional quanto internacional, por meio da cobertura 
de sua morte.

Para esse fim, foram analisadas as manchetes da co-
bertura da morte de Gilberto Freyre que se encontram na 
Fundação Gilberto Freyre. Logo, a análise é baseada naquele 
material, o que pode não ser a totalidade de publicações 
sobre o fato, sobretudo em relação à imprensa internacional. 
Os artigos escritos por Freyre bem como o que se publicava 
sobre ele eram organizados pela esposa, Magdalena. 

O material do exterior era enviado por amigos da família. 
Logo, o referido material é considerado uma amostragem 
significativa, podendo representar parte do universo aqui 
considerado. O mesmo acontece com a cobertura nacio-
nal, da qual fazem parte as grandes empresas como Folha 
de S. Paulo e empresas da região nordestina. É óbvio que 
tampouco representa a totalidade do que se publicou em 
território nacional sobre o fato.
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A imprensa nacional, no domingo, dia 19 de julho de 
1987, se rendeu ao fato significativo: a morte de Gilberto 
Freyre, como aparece na Folha de S. Paulo: “Morre o pai da 
moderna sociologia brasileira.” O Diario de Pernambuco, lo-
cal de trabalho daquele jornalista, dedicou várias páginas ao 
fiel colaborador e na primeira página a manchete principal 

“Gilberto agora é eterno.” 
Em 26 de julho, o segundo caderno de O Globo ocupa 

a primeira página com “O silêncio do último rebelde.” É 
bastante significativa a edição do dia 24 de julho de 1987 
da Folha de S. Paulo, cuja seção Folhetim traz uma série de 
artigos sobre Gilberto Freyre e sua importância para a ciên-
cia mundial. São artigos escritos especialmente para aquela 
edição, além de outro de caráter histórico, como o de Roland 
Barthes, publicado em 1953. Os artigos são os seguintes:

Gilberto Freyre, meu pai, por Fernando Freyre;
A hora e a vez de Gilberto Freyre, por Roberto DaMatta;
Senhores e escravos, por Roland Barthes;
Apresentação de Gilberto Freyre, por Roger Bastide;
Um morto ilustre, por Mariza Corrêa;
Mais análise e menos doutrina, por Joaquim Falcão;
A formação protestante, por Paul Freston.

Até outubro de 1987, há registros de homenagens a 
Gilberto Freyre em periódicos de todo o país. Os avisos de 
missas de sétimo dia e por um mês de falecimento, publi-
cados em jornais, foram enviados a Apipucos de cidades de 
todo o Brasil.

As principais revistas nacionais de então também 
cobrem o evento, enfatizando a importância do escritor 
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pernambucano. Matéria significativa é apresentada pela 
IstoÉ, que sob o título “Dois signos de brasilidade”, trata das 
mortes de Freyre e Clementina de Jesus, também nascida 
em 1900 e que faleceu um dia após o escritor. A mesma com-
paração aparece no suplemento cultural do Diário Oficial de 
Pernambuco, em 31 de julho. Aparece também numa charge 
de O Globo, no dia 23 daquele mês. (Fig. 5). A relação que se 
estabelece entre ambos é a de que a morte havia igualado a 
casa-grande e a senzala, e que ambas estavam de luto. Ele, 
intelectual representante da aristocracia; ela, negra, nascida 
pobre, sambista e moradora do Morro da Mangueira, no Rio 
de Janeiro.

REVISTAS

REVISTA TÍTULO DATA

IstoÉ Dois signos de brasilidade 29/07/1987

Veja Um pensador de raça 29/07/1987

Senhor Morreu o escritor da Casa-Grande 28/07/1987

FONTE: Arquivo documental da Fundação Gilberto Freyre.

JORNAIS NACIONAIS

JORNAL TÍTULO DATA

Diario de Pernambuco Gilberto agora é eterno 19/07/1987

Folha de S. Paulo Morre Gilberto Freyre 19/07/1987

Folha de S. Paulo Morre o pai da moderna sociologia brasileira 19/07/1987

Jornal do Brasil Brasil perde sua melhor explicação 19/07/1987

Diário do Commercio Morte de Gilberto Freyre consterna o País 19/07/1987

Diário do Commercio A cultura mundial de luto 19/07/1987

Correio Braziliense Brasil fica sem Gilberto Freyre 19/07/1987

O Globo O silêncio do último rebelde   26/07/1987

Folha de S. Paulo Edição especial sobre Gilberto Freyre 24/07/1987

FONTE: Arquivo documental da Fundação Gilberto Freyre.
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Figura 5: Charge alusiva à morte de Gilberto Freyre e Clementina de Jesus.

Fonte: Jornal O Globo, 23 de julho de 1987.
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A imprensa internacional comporta-se tal como no Brasil, 
publicando extensas matérias sobre a morte de Gilberto 
Freyre. A cobertura não se restringe apenas ao relato da 
morte e sua causa, mas refaz a trajetória do pernambucano, 
reconhecido internacionalmente. O jornal francês Le Monde 
traz, no dia 20 de julho, a matéria “O descobridor da alma bra-
sileira.” No dia seguinte publica “O ‘descobridor’ do Brasil”, a 
importância atribuída ao fato verifica-se pela criação de um 
tipo de coluna provisória “La mort du sociologue Gilberto 
Freyre”, na qual se publicam as matérias.

Publica-se também no londrino The Times. Porém, é na 
Espanha e em Portugal que a morte de Freyre ganha visibili-
dade na mídia. Em ambos os países a cobertura está presente 
em vários jornais, por dias consecutivos. Como no ABC, de 

JORNAIS INTERNACIONAIS

JORNAL TÍTULO DATA

Le Monde Le découvreur de l’âme brésilienne 20/07/1987

Le Monde Le “découvreur” du Brésil 21/07/1987

The Times Dr. Gilberto Freyre 20/07/1987

ABC - Madrid G. F., una de las grandes figuras de la cultura 
brasileña, murió ayer en Recife

19/07/1987

ABC - Madrid Adiós a un brasileño universal 19/07/1987

El país La desaparición de G. F: el genio brasileño 28/08/1987

Diário de Noticias - Lisboa G. F. morre no Recife vítima de acidente 
cardíaco

19/07/1987

Correio da Manhã - Lisboa Morreu Gilberto Freyre 19/07/1987

Diário Popular- Lisboa Aventura sem rotina 20/07/1987

O Diário - Lisboa Paragem cardíaca matou G. Freyre 20/07/1987

Diário Popular - Lisboa Adeus a Gilberto Freyre 22/07/1987

O Dia - Lisboa As mensagens de Gilberto Freyre 26/07/1987

Jornal de Letras - Lisboa G. Freyre e o luso-tropicalismo 27/07/1987

Vós de Portugal Brasil perdeu seu grande intérprete 30/071987

Diário de Coimbra A morte de Gilberto Freyre 13/08/1987

Cultura - Portugal G. Freyre: espírito madrugador 09/09/1987

FONTE: Arquivo documental da Fundação Gilberto Freyre.
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Madri, “Adiós a un brasileño universal”, em 19 de julho.  
O espanhol El País de 28 de agosto traz “La desaparición de 
G. F: el genio brasileño”.

Por meio desses dados, pode-se perceber a importância 
atribuída a Gilberto Freyre, figura reconhecida e cultuada 
em vários centros internacionais. As notícias publicadas 
no exterior permitem que se avalie a projeção do escritor 
pernambucano, o que se pode notar a partir das manche-
tes, como no jornal Cultura, de Portugal “Gilberto Freyre: 
espírito madrugador.” 
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Na sua cosmovisão existencial, vitalista, dionisíaca,
com metodologia nominalista, empírica,
fenomenologia da vida cotidiana
sem heróis ou com heróis do cotidiano
sem estátuas nem nomes de ruas ou praças,
Gilberto Freyre interpreta o Brasil a partir
de seu passado documental.

Vamireh Chacon

Estudos a 
partir da 
mídia
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III.
Os usos da mídia na ótica de 
Gilberto Freyre

A preocupação inicial de Gilberto Freyre recai sobre a di-
versidade cultural e, de maneira especial, sobre o processo 
que levou a essa diversificação. Para o resgate do processo 
constitutivo de tal quadro, o autor recorre a várias fontes de 
informação, desde cartas, por exemplo dos jesuítas, como 
diários pessoais e de viajantes. Além da análise documental, 
usa também a tradição oral, transmitida de geração a geração, 
que ele recolhe por meio de depoimentos. 
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Para o resgate e reconstrução de um período histórico, 
Freyre recorria ao uso de suportes midiáticos, servindo-se da 
narrativa constituída com base na linguagem concernente a 
cada um deles. Dessa forma analisava, por exemplo, os anún-
cios de jornais e fotografias. Como foi indicado no primeiro 
capítulo do presente trabalho, o autor estava interessado na 
captação da história a partir das relações cotidianas. A mídia 
narra os fatos cotidianos. Logo, por meio da análise daquele 
material antigo, torna-se possível a reconstrução analítica 
de um panorama do qual não restam outros registros.

A mídia como objeto de análise era uma preocupação 
cotidiana de Gilberto Freyre. Fátima Quintas (2001), an-
tropóloga da Fundação Joaquim Nabuco, conta que certa 
vez ele chegou perguntando se ela havia lido os jornais 
naquele dia. Quintas respondeu negativamente, ao que ele 
diz: “mas você é pesquisadora e a primeira atividade diária 
de todo pesquisador é ler os jornais, caso contrário não se 
é pesquisador.” 

A preocupação com a mídia passa a ser um traço carac-
terístico na trajetória de Freyre. Em sua primeira obra, a 
dissertação de mestrado, apresentada à Universidade de 
Columbia em 1922, Vida social no Brasil nos meados do século 
XIX 1 (FREYRE, 1977), o autor já se serve desses métodos. 
Há, na referida obra, o uso sistemático de daguerreótipos, 
litografias e anúncios de jornais. Acerca da condição femi-
nina, diz o autor (1977, p. 86):

As mulheres amadureciam cedo. Os anos de infância raras vezes 

estouvada eram curtos. Aos quatorze anos, a menina vestia-se 

já como uma grave senhora. Os daguerreótipos da época trazem 

até nós figuras de meninotas amadurecidas antes de tempo em 

senhoras: senhoras tristes, tristonhas.
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Essas reflexões acerca das possibilidades de recons-
trução de um passado cultural estão presentes também de 
forma marcante em Casa-grande & senzala (1996a), mas na 
obra seguinte, Sobrados e mucambos (1996b) o autor agrega 
um importante elemento, presente de forma modesta na 
obra anterior, usado para a reconstituição do passado: a 
mídia. Por meio de jornais ele reconstrói os vários períodos 
de nossa história, encontrando nos anúncios de jornais um 
testemunho fiel e contundente, revelador de minúcias, que 
de outra forma escapariam ao pesquisador. Essa perspectiva 
já foi apontada pelo professor José Marques de Melo em 
Estudos de jornalismo Comparado (1972), em especial no 
capítulo “A imprensa como objeto de estudo científico no 
Brasil: contribuições de Gilberto Freyre e Luiz Beltrão.”

A partir de Sobrados e mucambos (1996b) e de suas obras 
subseqüentes, Freyre desenvolve suas pesquisas com base 
em evidências midiáticas, servindo-se das mais variadas 
fontes, e a partir delas organiza sua narrativa acerca do 
passado.

Em relação à moda, o autor faz um verdadeiro levanta-
mento, mostrando a entrada no Brasil de produtos europeus. 

“Espartilhos de que, desde a primeira metade do século XIX, 
aparecem numerosos anúncios nos jornais brasileiros.” 
(FREYRE, 1996b, p. 104). Mas não só os jornais tradicionais 
serviam às suas análises, ele usava os jornais especializados, 
como “o Correio das Modas, ‘Jornal crítico e litterario [sic] 
das Modas.’ ” (p. 118).

A disputa pelo poder hegemônico entre o patriarcado e 
a igreja tem um dos seus ápices com a proibição das missas 
nas capelas residenciais, uma vez que a igreja queria ter seus 
templos reconhecidos como locais públicos para o exercício 
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da fé, colocando-se contrária à existência de capelas privadas. 
Esse fato também é ilustrado com base nos anúncios.

Mas não se deve deixar de incluir a Igreja — a Igreja dos bispos e do 

Internúncio — entre as forças que concorreram para o declínio do 

patriarcalismo das casas-grandes [...] tantos dos quais [sobrados] 

aparecem nos anúncios de jornal da primeira metade do século XIX 

com oratório ou capela particular. (FREYRE, 1996b, p. 123).

A moral do período colonial é posta à prova, mostran-
do-se bastante rígida, por exemplo em relação à sexualidade, 
quando referente à classe fidalga. “Também apareciam 
nesses anúncios ‘comadres’, capazes de resolver casos di-
fíceis de burguesas de sobrado cujas barrigas o amor ilícito 
ou inconfessável arredondara. As chamadas ‘fazedoras de 
anjos.’ ” (FREYRE, 1996b, p. 161). Ainda sobre a sexualidade, 
observa Freyre a maneira aberta como eram tratados temas 
tabus, como sobre doenças sexualmente transmissíveis. 

“Numerosos se tornaram também nos jornais do tempo do 
império os remédios contra os males venéreos.” (p. 162).

No Brasil patriarcal havia a apreciação de produtos orien-
tais, e o exemplo direto do consumo e valorização de produtos 
daquela procedência é dado por um anúncio: “a 11 de abril de 
1809, Cláudio José Pereira da Silva anunciava na Gazeta do Rio 
de Janeiro ter perdido ‘hum annel com hum [sic] diamante 
brilhante da Índia.’ ” (FREYRE, 1996b, p. 443).

Por meio dessas citações, nota-se o método empregado 
por Freyre na reconstituição e análise do passado. Os vários 
suportes midiáticos, como fotografias e o jornal, compreen-
dendo artigos e anúncios, passam a dar um testemunho fiel 
capaz de legitimar sua análise. 
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Em 22 de março de 1964 é publicada uma nota no Diario 
de Pernambuco sobre o Curso de História de Pernambuco 
através da imprensa, na Associação de Imprensa de 
Pernambuco, sob orientação do professor Amaro Quintas. 
Os trabalhos foram iniciados com a conferência proferida 
por Gilberto Freyre: “uma nova técnica de investigação 
histórica e sociológica: os anúncios de jornal.”

O autor da referida nota enfatiza a necessidade de os pro-
fissionais da imprensa primarem pela precisão e acuidade do 
que registram e publicam, centrando-se na veracidade dos 
fatos, isto porque na perspectiva da história pela mídia, o jor-
nal deixa de ser visto como efêmero. O período de um jornal 
não é mais o das 24 horas de sua circulação. “No silêncio das 
coleções, é onde o jornal ganha a sua permanência [...] Onde 
sem controvérsia, ensina mais do que certos documentos 
oficiais.” (Diario de Pernambuco, 1964).

Gilberto Freyre estava realmente envolvido com a possi-
bilidade de estudo a partir da mídia, tanto é assim que parti-
cipa do primeiro Curso nacional de Ciências da Informação, 
promovido pelo Instituto de Ciências da Informação 
(ICINFORM),2 realizado entre janeiro e março de 1965. 
No curso, ministrou duas aulas sobre o tema “reportagem, 
entrevista e correspondência de jornal, como atividades de 
informação susceptíveis de ser orientadas cientificamente.” 
(Comunicações & Problemas, 1965, p. 110).

Num estudo de caso sobre o jornal O Carapuceiro,3 
muito usado por Freyre em seus trabalhos, Maria Lúcia 
Garcia Pallares-Burke (1999) retoma os usos dos suportes 
midiáticos por historiadores sob outro ângulo, o de um 
possível descompasso entre o que se analisa na mídia e o 
fato em si. Isso pode se dar pelo enviesamento da realidade, 
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tendo-se em vista a possibilidade de a imprensa ser ‘dirigida’, 
privilegiando um ângulo específico da realidade, de acordo 
com interesses dominantes.

O Carapuceiro ficou conhecido pela sua maneira explo-
siva de abordar os problemas de então. Seu discurso tendia 
à ironia, no entanto sem cair num mero discurso falacioso, 
uma vez que seu autor chegou a ser considerado o “precursor 
da teoria da luta de classes”, após uma campanha contra 
a oligarquia dos senhores de terras. (PALLARES-BURKE, 
1999, p. 135). 

O jornal era redigido unicamente por Frei Miguel do 
Sacramento Lopes Gama.4 A linha editorial seguida era 
caracterizada pela abordagem de assuntos sociais, como 
a questão da mulher, e relacionado à moral. O nome do 
periódico, “carapuceiro”, era proveniente de uma forma 
irônica de tratar das questões de repercussão social sem se 
dirigir diretamente a pessoas, daí a dinâmica da carapuça 
proposta por meio do jornal de Lopes Gama, a quem servisse 
a carapuça, dizia ele, que ficasse com ela e saísse de mansinho. 
(NASCIMENTO, 1969, p. 92–106).

Na parte superior, acima do título, figurava uma ilustra-
ção de um vendedor de carapuças — O Carapuceiro, e sua loja 
repleta de carapuças, dentre elas coroas, tricórnios, tiaras 
papais/episcopais, cartolas, enfim, todo tipo de adorno as-
sociado ao poder. O objetivo do periódico era, ironicamente, 
por meio de suas matérias, oferecer as carapuças, servindo-se 
do conhecido adágio: “se a carapuça lhe serviu... .”

Sobre isso, diz o padre jornalista:

Façam de conta que assim como há lojas de chapéus; o meu peri-

ódico é fábrica de carapuças. As cabeças em que elas assentarem 
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bem, fiquem-se com elas, se quiserem; ou rejeitem-as, e andarão 

com a calva às moscas, ou mudem de adarme de cabeças, que é o 

partido mais prudente. (apud PALLARES-BURKE,1999, p. 134).

Embora reconheça o valor histórico daquele periódico, a 
autora abre importante discussão sobre o uso de tal material, 
que deve ser cauteloso, visto que pode apenas demonstrar 
parte da realidade. Fato esse que se torna evidente quando 
a autora mostra que O carapuceiro na verdade tratava-se de 
uma tradução do jornal inglês The Spectator, que circulou 
entre 1711 e 1714 e que foi o segundo impresso a surgir na 
Inglaterra.

Os assuntos relacionados à mulher, tema central da 
análise da autora, revelam a republicação até de cartas 
enviadas à redação do periódico inglês, como se tivessem 
sido recebidas por Lopes Gama, o padre jornalista. Mas 
Pallares-Burke (1999, p. 163) mostra também que na verdade 
o processo se configura como de tradução cultural, uma 
vez que os temas, por exemplo dos artigos, eram adaptados 
à realidade brasileira. “Era uma questão de dar um sabor 
tropical e católico a descrições e prescrições que eram, no 
entanto, basicamente idênticas.”

Nota-se que não é feita uma simples tradução, mas uma 
adaptação para uma “nova vida nos trópicos”. Com isso, as 
histórias passadas nas terras frias recebem flores e frutos 
tropicais e as casas são avarandadas, compondo um novo 
cenário. Da mesma forma, quando o assunto é família, o 
escravo passa a figurar no texto, por ser elemento comum à 
época. (PALLARES-BURKE, 1999, p. 153).

No entanto, quando o tema está relacionado à mulher, 
notam-se maiores alterações. Sobre uma situação extrema, 
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citada pelo periódico inglês, em que uma mulher tem que 
optar por salvar uma entre duas pessoas, diz a autora (1999, 
p. 161):

O Spectator menciona uma mulher que salvara seu amante — seu 

galã — e não seu marido, ao passo que outra preferia salvar “seu 

macaco predileto”. A versão publicada por O Carapuceiro traduz 

o amante da mulher como seu “filho predileto”, ao passo que o 

macaco se transforma em um querido primo que, doente, atraiu 

a compaixão da mulher e tomou o lugar de seu marido.

É notório o interesse de Lopes Gama, ao fazer a tradução, 
em impingir uma moral normativa, tentando passar normas 
de conduta de cunho conservador, bem ao sabor do regime 
patriarcal. Em outra edição, dessa vez de 1834, O Carapuceiro 
apresenta a versão de um poema do grego Simônides (séc. VI 
a.C.), que busca em distintos animais o equivalente para os 
vários espíritos femininos. Ao asno coube a infidelidade.

A versão inglesa afirmara que estas mulheres-asno estão “longe de 

sentirem aversão pelos prazeres venéreos, e raramente recusam uma 

companhia masculina”. A tradução brasileira, purificando o texto, 

traduz: “Todavia não são inimigas dos prazeres, e às vezes cedem às 

carícias de seus maridos”. (PALLARES-BURKE, 1999, p. 162).

A autora mostra, por meio de suas análises, que o 
procedimento do historiador social deve ser cauteloso ao 
considerar o jornal como elemento passível de estudos, 
visto que pode enfatizar um tipo de discurso, às vezes li-
gado a grupos e interesses, em detrimento de outros. Em 
se tratando de instituição ligada a um período passado, fica 
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difícil a definição conjuntural e constitutiva do discurso do 
periódico em questão. No caso de O Carapuceiro a autora 
enfatiza a idéia de que aquele jornal, embora classificado 
como tradução cultural, é valioso para a história em geral e 
para a do jornalismo, pela abordagem direta de assuntos de 
interesse social e cultural.

Atualizações

Mediante a relação de dependência que o periódico per-
nambucano estabeleceu com o inglês, pode-se perguntar 
sobre a capacidade real de exposição do passado brasileiro 
naquelas páginas. Podem-se negar totalmente aqueles 
fatos analisados n’O Carapuceiro, e com isso, refutar todos 
os estudos históricos fundamentados a partir de análises 
provenientes daquele material. 

Não é apropriada a defesa, tampouco a pura acusação, 
de perda de sentido daquele periódico. No entanto, com um 
olhar escrutinador, pode-se perceber que ao traduzir e adap-
tar parte do material, Lopes Gama narra baseando-se numa 
cultura vivida, na qual a mulher é reprimida, por exemplo. 
Ao texto traduzido não são inseridas apenas flores e frutos 
tropicais, mas questões sociais pertinentes ao período em 
questão. Logo, o social passa a compor como que um pano de 
fundo, para um texto e temática ultramarina, que encontra 
alento em nosso território. 

Nas várias vezes que Gilberto Freyre recorre ao padre 
jornalista, encontra substrato suficiente para justificar suas 
análises. Cumpre lembrar que, nesse caso, o material fala 
respaldado por uma realidade, a nacional dos 1800, e a ela 
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se dirige. São questões acerca da educação e uso correto do 
português, moral etc.

Sobre a falta de cultura e traquejo cultural, Lopes Gama 
diz que o principal culpado é o escravo, que finda por servir 
de mestre informal de muitos meninos brasileiros. (FREYRE, 
1996a, p. 350). Em outro momento, quando Freyre (p. 369) 
trata da desigualdade social e da desumanidade no trato 
para com o escravo, serve-se dos escritos d’O Carapuceiro. 
Em uma nota explicativa, Freyre (p. 400) diz que “em vários 
de seus artigos, de diferentes épocas, o Padre Lopes Gama 
se ocupa de aspectos do problema da deturpação da língua 
portuguesa no Brasil patriarcal sob a influência africana ou 
do escravo africano.”

Diante do exposto, a tradução (ou gilette press) passa 
a ser relativizada em detrimento da adaptação para uma 
temática nacional. Temática que, certamente, instalou-se 
no imaginário pernambucano e que de certa forma se lança 
sobre o presente. Por exemplo, Padre Carapuceiro é nome 
de rua em Recife. A Internet abriga ainda um blog (http://
carapuceiro.zip.net/), que mantém inclusive algumas das 
características gráficas do original. Na página é possível 
acessar crônicas de costumes atuais, cuja marca irônica e 
ácida de Lopes Gama se faz notar. 

Por fim, há que se reafirmar que o Spectator não é apenas 
traduzido, mas reproduzido de forma criativa nos trópicos. 
De espectador, contemplativo, passa à condição de ativo 
distribuidor de carapuças; e outra vez mais se deixa recriar, 
agora no formato contemporâneo digital. Esse processo é, 
em sua essência, revelador da dinâmica da cultura associada 
ao processo da comunicação, visto que, a cada nova elabora-
ção, são exploradas potencialidades inovadoras. 
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Quem pode prever os caminhos futuros do espectador 
enquanto carapuceiro delator que se origina em princípios 
do século XVIII e chega à atualidade plenamente inserido 
e adaptado às novas potencialidades tecnológicas? Essa 
talvez seja prova cabal do poder revelador de uma cul-
tura, que está entranhada na aventura deste espectador-
delator.

Análise histórica por meio da mídia
Anunciologia: a sistematização de um pensamento

É importante observar a existência, na obra freyreana, da 
tentativa de sistematização de um pensamento acerca dos 
estudos midiáticos. Esse desejo de sistematização surge 
depois da trajetória de estudos que tinham como base a 
análise de fatos históricos a partir de relatos em jornais e 
fotografias. A análise de suportes midiáticos está presente 
em Vida social no Brasil nos meados do século XIX (FREYRE, 
1977). Ele recorre aos anúncios de jornais, por exemplo, para 
ilustrar a entrada no Brasil de obras inglesas em literatura, 
filosofia e política em meados do século XIX. (p. 41).

Em sua trilogia principal, Freyre lança mão do mesmo 
recurso. Em Casa-grande & senzala (FREYRE, 1996a), ele 
cita uma vez o Diario de Pernambuco, cujos artigos tinham, 
em sua opinião, um valor sociológico; mas para suas análises, 
nesta obra, recorre várias vezes a O Carapuceiro; já Sobrados 
e mucambos (FREYRE, 1996b) é basicamente construída 
tendo por referência artigos e anúncios de jornais. Em Ordem 
e progresso (FREYRE, 1974), da mesma forma o autor recorre 
a jornais; mesmo nas entrevistas que serviram de base para 
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a elaboração da obra, nota-se a preocupação acerca da inte-
ração da mídia com a vida das pessoas, o que é repassado ao 
autor tanto na forma escrita quanto de forma oral.

Essa valorização da mídia em seus estudos passa a ser 
uma preocupação constante; em 1961 publica O escravo 
nos anúncios de jornais brasileiros do século XIX (FREYRE, 
1979). O livro é uma tentativa de interpretação antropológica 
de questões ligadas aos escravos, tendo por parâmetro os 
anúncios de jornais. Na referida obra, o autor lança as bases 
para uma possível sistematização desses estudos, propondo 
a anunciologia.

Especializada na análise e na interpretação de material antro-

possociológico relativo ao africano vindo de várias tribos para 

o trabalho, quer agrário, em plantações, quer doméstico, em 

residências. Um homem situado: situado como escravo. Situado 

num trópico brasileiro afim, mas não de todo semelhante, do 

trópico africano de sua origem que, de indistintamente africana, 

as evidência contidas em anúncios permitiriam fosse discriminada 

ou especificada. (FREYRE, 1979, p. XVI).

O autor chama atenção para o fato de essa anunciologia 
ser uma elaboração genuinamente brasileira, tendo em vista 
a sistematização e profundidade de suas análises, servindo 
mesmo como base para a elaboração de seus livros. 

A preocupação do autor em ter sua produção científica 
em consonância com a comunidade internacional é ex-
pressa, por exemplo, com a referência a Marshall McLuhan5  

“a quem, em recente contato em Paris, aludi ao assunto, tendo 
ele se interessado pelos estudos brasileiros a esse respeito.” 
(FREYRE, 1979, p. XXX). 
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Segundo Freyre (1979, p. 3), a partir de características 
que apareciam nos anúncios, tais como descrições de cica-
trizes, deformidades e anomalias, pode-se reconstituir a 
maneira real de tratamento dos escravos, bem como definir 
os grupos étnicos dos quais faziam parte. A análise desse 
material poderia esclarecer ainda vários pontos de nossa 
psicologia. 

O autor ressalta também o uso desse material na re-
constituição da visão da elite em relação aos negros, o que 
segundo ele, vai além da simples relação força-trabalho. 

“Nos anúncios de escravos de jornais brasileiros do século 
XIX, percebe-se a valorização dos escravos de tipo físico e de 
características culturais mais semelhantes aos da população 
culturalmente dominante.” (FREYRE, 1979, L).

Por meio do uso daquele material, era possível ao pes-
quisador acessar as relações cotidianas em sua essência, 
captando as diferentes formas sociais de comportamento, 
questões concernentes à economia, enfim, as relações sociais 
que se encontravam cristalizadas nos suportes midiáticos, 
em especial nos jornais. Para tanto, é importante que não se 
perca de vista o referencial da Nova História, cujo objetivo 
é uma historiografia assentada no cotidiano. Logo, há entre 
a mídia e a história uma relação de simbiose, pois a mídia 
fala no e para o dia-a-dia, com isso, os suportes midiáticos 
passam à categoria de objeto de análise para o historiador.

Sociofotografia: estudos por meio da imagem

Em Vida social no Brasil em meados do século XIX, Gilberto 
Freyre (1977) indica a fotografia como outro importante 
elemento de análise. Um outro procedimento para se re-
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portar a fatos passados seria por meio do uso de fotografias. 
Através de evidências fotográficas é possível revelar o ethos 
de uma sociedade. Com o surgimento da fotografia se inicia 
uma nova fase de documentação.

Na referida obra, cuja origem remonta à década de 
1920, Freyre (1977, p. 92) recompõe a infância de parte da 
sociedade brasileira com base em fotografias. As crianças 
eram apresentadas como pequenos adultos. Diz o autor: 

“são criaturas de olhos doces, de ar tristonho, de aparência 
seráfica, de cabelos amaciados pela muita brilhantina de 
que então se abusava.”

Em O escravo nos anúncios de jornais brasileiros do século 
XIX, Freyre (1979) apresenta a fotografia como reveladora 
da complexidade social. A fotografia, no seu início, era algo 
acessível apenas aos abastados, então o que significa um 
escravo aristocraticamente vestido sendo fotografado? Para 
Freyre, esse elemento revela a existência de “classes” dentro 
do que se pensava composto por um bloco único, o que mos-
tra características tanto dos escravos, que se diferenciavam, 
quanto dos senhores, que não tratavam os escravos de uma 
única maneira. “Vários deles, note-se através dos fotografá-
veis ou fotografados na coleção apresentada neste livro — de 
porte, de semblante, de expressão senhoris e não-servis.” 
(FREYRE, 1979, p. 102).

Também em Sobrados e mucambos (FREYRE, 1996b, 
p. 642), o autor recorre à fotografia de álbuns de família do 
tempo do império para localizar entre negros a existência 
de ‘todas as insígnias de aristocrata branco’, tais como so-
brecasaca e anel grande e vistoso.

O uso da fotografia é uma outra possibilidade de capta-
ção de um período histórico, que, segundo um dos biógrafos 
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de Freyre, chega a colocar a foto da avó materna em um de 
seus livros. (CHACON, 1993, p. 37). É na verdade uma tia avó, 
apresentada como “uma Mello do século XIX”, que compõe 
Vida social no Brasil nos meados do século XIX. (FREYRE, 
1977, p. 40). Servindo-se de mais esse suporte midiático,  
o autor se aproxima da intimidade dos estamentos sociais.

É curioso observar, nos nossos velhos retratos do tempo do 

Império, nas fotografias antigas de família que amarelecem no 

fundo das gavetas ou dentro dos álbuns de capas às vezes de 

madrepérola, a muito maior europeização não só de trajo como 

que de fisionomia, vamos dizer social, dos homens. (FREYRE, 

1996b, p. 333).

Em artigo posterior, o autor (FREYRE, 1983, p. 21) fala 
da fotografia que serve para estudos sociais, classificando 
esse tipo específico como “sociofotografia”. Segundo ele, 
a principal característica desse material é que dispensam 
comentários verbais, por apresentar em imagens exatas o 
que somente elas podem apresentar. Revelam a realidade 
tal como ela se mostra e fora captada.

Visão crítica acerca da comunicação de massa

Gilberto Freyre é um intelectual de vanguarda, que realizou 
estudos em várias áreas do saber, adiantando discussões tais 
como ecologia e meio ambiente. Os estudos que realizou 
sobre a mídia não estão apenas circunscritos ao uso de seus 
suportes como base para a elaboração de suas pesquisas. Ele 
inovou também na forma de conceber a mídia, contrariando 
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os intelectuais brasileiros de sua época que a viam de forma 
pessimista, ele vê no evento midiático um fenômeno possível 
e necessário de ser estudado.

Ronildo Maia Leite (2001) diz que durante o governo 
de Estácio Coimbra, nos anos 30, Gilberto Freyre inovou a 
relação entre as instituições e a imprensa. Freyre era um tipo 
de “super-secretário” daquele governo e criou audiências 
públicas entre o governo e a mídia. “Foram as primeiras 
entrevistas coletivas de que se teve notícia por aqui.”

O relacionamento de Gilberto Freyre com os profis-
sionais da imprensa era de entendimento e proximidade. 
A jornalista Lêda Rivas (2001), lembra que, ao iniciar suas 
atividades no caderno de cultura do Diario de Pernambuco, 
recebeu uma visita de Freyre. Ele foi até o setor onde ela 
trabalhava para conhecê-la. “Era assim que tratava todos 
os profissionais jovens: com respeito e admiração.” 

Um fato marcou a então jovem jornalista. Certa vez 
publicou-se um artigo, criticando Gilberto Freyre. Quando 
Rivas encontrou-se com ele, perguntou-lhe se não iria 
responder às acusações, ao que respondeu: “imagine que 
apenas algumas pessoas tenham lido o que se publicou a meu 
respeito ontem: se escrevo algo para me defender, muitas 
outras vão querer saber do que estou me defendendo e vão 
passar a saber do fato. É melhor deixar por isso mesmo, que 
cai no esquecimento.”

A história de Gilberto Freyre mostra que ele sempre 
esteve envolvido com o campo da mídia, atuando como pro-
dutor, na condição de jornalista, e usando-a em seus estudos. 
Com isso, elabora todo um referencial sobre o assunto e é 
com base nesse arcabouço teórico que parte para o estudo do 
fenômeno midiático de forma mais abrangente. Desprovido 
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de uma visão míope e preconceituosa se lança também como 
indivíduo capaz de apontar as novas possibilidades de usos 
sociais da mídia para fins diversos, mas enfatizando a pos-
sibilidade de tais usos na educação.

O comunicólogo Gilberto Freyre:  
a relação com o pensamento internacional

O pensamento freyreano acerca da inserção da mídia na 
sociedade transcende os usos por ele iniciados daquele 
material que servia de base para suas pesquisas. O resultado 
final de todo o seu percurso é a elaboração de um pensa-
mento acerca do processo comunicacional que o coloca 
numa posição de proeminência, chegando a esse patamar 
alçado por sua intelectualidade vanguardista e realmente 
crítica sobre a comunicação de massa.

 Mas é importante ressaltar que o pensamento de Freyre 
não é isolado, isto porque buscou manter relações inter-
nacionais, discutindo suas idéias e pesquisas com figuras 
proeminentes de outros centros. Aqui objetiva-se mostrar 
a “presença” de pensadores que posteriormente viriam a 
se consagrar por seus trabalhos concernentes a assuntos 
midiáticos.

Na apresentação à primeira edição de O escravo nos 
anúncios de jornais brasileiros do século XIX, Freyre (1979, 
p. L) cita a obra de Marshall McLuhan The Mechanical Bride, 
Folklore of the Industrial Man (1951), fazendo referência ao 
estudo do canadense sobre a influência dos anúncios publi-
citários sobre o público. Esse fato mostra a preocupação em 
acompanhar a discussão em âmbito internacional sobre a 
mídia. Na apresentação à segunda edição da mesma obra, 
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Freyre (1979, p. XXX) descreve um encontro com o autor 
canadense no qual teria discutido o uso de artigos e anúncios 
de jornais em suas pesquisas.

Em Como e porque sou e não sou sociólogo (FREYRE, 
1968, p. 67), o autor faz menção a Roland Barthes (1979), 
citando “seu notável ensaio sobre a moda como sistema.”  
A obra de Barthes a que Freyre se refere é tida como fundante 
da moderna semiologia. Em conjunto com Amaro Quintas, 
antropólogo da Fundação Joaquim Nabuco, nos anos 1960 
Freyre inicia uma pesquisa sobre moda, mas o trabalho não 
foi concluído. Em 1987 Freyre publica Modos de homens & 
modas de mulher, tratando sociologicamente da evolução 
do conceito de moda, dizendo que já não existe uma moda 
simplesmente de homem ou simplesmente de mulher.

Um pensamento mais crítico sobre a comunicação de 
massa se vê esboçado na ‘Advertência do autor’ a Retalhos de 
jornais velhos. (FREYRE, 1964, p. XXIV–XXXI). Na referida 
obra ele fala de um seminário ocorrido na Universidade 
de Columbia, do qual resultou o livro Mass media in mo-
dern society, prefaciado pelo professor Paul Lazarsfeld.6  
A discussão teria girado principalmente em torno da relação 
estabelecida entre produtores e consumidores dos produtos 
midiáticos.

Por meio dessa breve incursão ao universo das relações 
entre Freyre e outros pensadores da comunicação social, 
pode-se perceber que o intelectual de Apipucos não se fe-
chava em um pensamento pretensamente autônomo, mas 
a partir do diálogo com outros pesquisadores punha seus 
trabalhos à prova, fazendo com que passassem pelo crivo 
de figuras proeminentes. Resulta desse processo uma visão 
mais aberta em relação aos demais intelectuais brasileiros, 
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seus contemporâneos, sobre o processo comunicacional, 
como acerca das novas mídias.

História em quadrinhos

Ao longo de sua trajetória, Freyre inovou em sua forma de 
análise social, sobretudo pela percepção da mídia como 
novo fenômeno cultural, que deveria ser compreendido 
sem preconceituosos pontos de vista. Para ele, os elemen-
tos midiáticos poderiam ser utilizados, por exemplo, para 
fins educativos. É o caso do artigo publicado na revista O 
Cruzeiro, em 05 de fevereiro de 1949, em que trata das críticas 
às revistas em quadrinhos. “Em vez de se deixarem [os críti-
cos] envolver pelo horror furioso à história em quadrinhos, 
devem servir-se dessa técnica, melhorando-lhe a substância 
e purificando-lhe o conteúdo de excessos de sensacionalismo, 
de vulgarismo e de mau gosto.” (FREYRE, 1950, p. 2).

Essa também é uma preocupação em seu diário de me-
mórias (FREYRE, 1975, p. 24), em que lamenta a falta de 
ilustrações na literatura lida por adolescentes: “é verdade 
que eu tenho muito vivas na memória as ilustrações magní-
ficas de G. Doré para o Paradise lost. Também as ilustrações 
igualmente impressionantes de Dom Quixote, de Atala e da 
Divina comédia — livros que já li e reli.”

A visão crítica sobre as histórias em quadrinhos rendeu 
seis artigos publicados na revista O Cruzeiro, entre 1948 e 
1951.7 Esses artigos foram escritos no momento em que se fazia 
verdadeira campanha contrária às histórias em quadrinhos. 
Em seu mandato de Deputado Federal, apresentou projeto, 
em 1948, para que se publicasse uma edição em quadrinhos 
sobre a Constituição de 1946. (FREYRE, 1981, p. 350).
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De forma oposta aos que defendiam a proibição de 
tal gênero literário, inclusive por emenda constitucional, 
colocava-se em sua defesa, alegando que “a história em 
quadrinhos em si não era boa nem má: dependia do uso 
que se fizesse dela.” (p. 351). Freyre (p. 354) considerava 
aquele gênero como forma moderna de literatura ou arte, 
cujo mal — de conteúdo ou de substância — não deveria ser 
confundido com a forma. Em sua opinião era o que estava 
acontecendo.

As histórias em quadrinhos poderiam ser usadas para 
fins educativos, valendo-se da aceitação infanto-juvenil 
por aquele tipo de material para a difusão de fatos e figuras 
nacionais, em contraposição à entrada em publicações em 
quadrinhos em jornais brasileiros de motivos, símbolos e 
personagens americanos. (FREYRE, 1981, p. 355).

Televisão & cinema

Da mesma forma vanguardista, Freyre considerava a televi-
são como importante meio de comunicação. No artigo “meus 
caros fãs de televisão” (FREYRE, 1983), fala da qualidade 
da programação brasileira, que segundo ele incluíam bons 
noticiários de vários gêneros, além de humor e shows bem 
dirigidos.

Sua visão acerca do processo de comunicação eletrônica 
não estava isenta de uma análise sobre as técnicas emprega-
das na elaboração do produto final a ser difundido.

Ele era muito ligado à mídia. Ele disse muitas vezes: “há uma 

técnica da televisão de apresentar as pessoas quando não se 

gosta delas da maneira mais feia possível, mais ridícula”. Como 
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sociólogo ele tinha que se interessar pelo fenômeno da mídia, a 

impressa e depois a eletrônica. (FONSECA, 2001a).

Porém, o que chama atenção é sua opinião sobre a tele-
novela, que só recentemente foi aceita pela academia como 
objeto de estudo em comunicação social. Segundo Fátima 
Quintas (2001), Freyre dizia que as telenovelas mostravam 
o ethos de uma sociedade, além de oferecer diversão. “Ele 
afirmava que a telenovela era coisa boa.”

Da mesma forma, discutia o assunto com o amigo Edson 
Nery da Fonseca (2001): “ele dava importância às telenovelas. 
Lembro-me bem, quando passou a telenovela ‘Os ossos do 
Barão’,8 ele me recomendou muito que visse. E depois co-
brava de mim. Segundo ele, a novela era uma reconstituição 
muito bem feita da sociedade patriarcal brasileira.”

Em relação ao cinema, a postura de Freyre é semelhante 
à adotada com as histórias em quadrinhos. Sua opinião é  ex-
posta em artigos de 1923 e 1924. Ele acredita no seu potencial 
de interpelação das massas, o que poderia ser empregado, 
por exemplo, na educação. “No Brasil, não é hoje o cinema 
que nos vai plasmando muito mais que a escola primária ou 
outra qualquer influência?” (FREYRE, 1979, vol.1, p. 300).

Por outro lato, a crítica à indústria do cinema direcio-
na-se à lógica do mercado, baseada na exportação norte-
americana dos “enlatados” para outros centros. O autor se 
coloca temeroso quanto ao que considera como possível 
influência no cotidiano das pessoas, alterando, por exemplo, 
o estilo arquitetônico do Recife por meio da construção 
de chalés suíços, “dando a idéia de próxima carga de neve 
que nos embranqueceria as bananeiras, as jaqueiras e os 
cajueiros.” (FREYRE, 1979, vol.2, p. 36).
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Por meio desse panorama é possível constatar a di-
gressão entre Freyre e a intelectualidade de então. Se o 
processo comunicacional for concebido, por exemplo, na 
proposta de Umberto Eco (1979), Freyre apresentava uma 
visão integrada dos meios de comunicação, por acreditar 
nas possibilidades de usos sociais abertas pelos modernos 
meios de comunicação. Com isso, indo contra a perspectiva 
cinzenta dos apocalípticos, que eram pessimistas quanto à 
nova sociedade a partir do impacto da Indústria Cultural.
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O teatro, o baile de máscaras,
as novas modas de vestir e os romances
se tornaram mais importantes
que a Igreja.
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IV.
Comunicação & cultura:  
entre a tradição britânica  
& o legado freyreano

Para se entender os processos históricos por uma ótica 
culturopluralista é preciso, antes de tudo, questionar os 
próprios modelos de análise até então em voga, além de se 
buscar um posicionamento em um campo móvel, pois as 
culturas, estando em constante mutação requerem novas 
formas de conceituação, bem como novas formas de análise. 
A cultura deixa de estar localizada entre barreiras, ou fron-
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teiras, passando a ser difundida e formada também pelas 
mídias, em sua interação com o consumo.

A perspectiva de uma cultura mundializada (ORTIZ, 
1994), ou seja, desterritorializada, subentende a capacidade do 
cidadão se adaptar, se “territorializar” nesse ambiente onde 
tudo muda, tudo se ressemantiza. Trata-se de um processo 
típico da hibridização cultural. Menos que superação, é na ver-
dade um campo de cruzamentos férteis, gerador de fluxos que 
põem em interação as instâncias produtora e receptora. Tais 
processos se exprimem especialmente no campo da comu-
nicação, que tem assumido uma postura de mediadora social, 
constituindo-se num novo espaço público: o midiático.

Tais reflexões fazem parte do arcabouço conceitual 
dos Estudos Culturais, que têm sua origem no início dos 
anos 60, em Birminghan , na Inglaterra. Acredita-se existir 
semelhanças entre Gilberto Freyre e a referida tradição, 
em especial no tocante à concepção da interação da mídia 
com a sociedade, tendo no fator cultural o elemento que 
norteia o posicionamento do indivíduo frente aos produtos 
da indústria cultural.

A partir dessa premissa, a diversidade cultural é res-
ponsável por distintas formas de apropriação e consumo 
da produção massiva. É exatamente aí que reside o ponto 
central da tese culturalista: verificar como se dá a apropria-
ção do discurso difundido pelas mídias.

A institucionalização do Centre for Contemporary 
Cultural Studies, na Inglaterra, em 1964, tem como objeto 

“as formas, as práticas e as instituições culturais e suas rela-
ções com a sociedade e a mudança social.” (MATTELART & 
NEVEW, 1996, p. 16). Os estudiosos de Birminghan atêm-se 
à interação do indivíduo com a nova realidade, proposta com 
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a difusão massiva, sobretudo de bens culturais. A atenção aí 
depositada recai sobretudo na diversificação cultural, cuja 
dinâmica é inerente a todos os grupos sociais, não estando 
restrita apenas a uma camada, a dominante.

Para Mattelart e Nevew (1996, p. 14), a Era Vitoriana 
representa a fase precursora para os Estudos Culturais na 
Grã-Bretanha. Ela é caracterizada pelo primeiro período 
da Revolução Industrial, a partir de 1850. Paralelamente ao 
desenvolvimento econômico, há uma proposta de se repen-
sar tanto a arte quanto a cultura a partir dessa revolução. É 
marcada uma posição contrária a uma visão marcadamente 
pessimista, que previa a deterioração de ambas as instâncias 
a partir do momento em que passam a ser produzidas e me-
diadas em grande escala, com base nas novas tecnologias.

Outro momento marcante para os Estudos Culturais é 
a Revolução Informacional, embora não tendo sido classi-
ficada nesses termos à época da implantação dos Estudos 
Culturais. O impacto de tal revolução já se fazia sentir e 
foi motivador para a instituição de tais estudos. Ainda que 
a penetração da mídia na vida das pessoas fosse bastante 
insignificante, se comparada aos dias atuais, o fato era visto 
como irreversível, cabendo à sociedade refletir sobre as 
transformações daí decorrentes.

Os Estudos Culturais britânicos têm desde o início 
— década de 60 — por referencial ideológico o marxismo. 
Para os fundadores do Centre for Contemporary Cultural 
Studies (CCCS), em Birminghan, era necessário buscar o 
entendimento das relações entre pessoas e classes, levando 
em consideração os diversos grupos, que no entender dos 
founding fathers,1 todos, inclusive a classe operária, despro-
vida de “tudo”, eram geradores de cultura. 
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Tomando-se por referência essa reflexão inicial em re-
lação aos Estudos Culturais Britânicos, trata-se dos pontos 
em questão: 

capacidade popular de leituras múltiplas;
transgressão disciplinar, do que resulta uma nova concepção 
metodológica;
traços predominantes a partir dos estudos de mídia.

Esses três tópicos são levantados nas obras iniciais de 
três dos fundadores do Centre for Contemporary Cultural 
Studies, sendo eles Richard Hoggart, Raymond Williams 
e o historiador Edward P. Thompson. O foco de análise 
desloca-se da atenção depositada na cultura, passando pela 
metodologia, e chegando à mídia, o objeto que se quer anali-
sar. Agregam-se também algumas idéias de Antônio Gramsci, 
responsável por um marxismo “revisionado”, que influiu na 
constituição do pensamento culturalista, em especial por 
meio do conceito de hegemonia.

Essa introdução à origem dos Estudos Culturais permi-
tirá que se contextualizem as semelhanças encontradas na 
produção intelectual de Gilberto Freyre, atento à importân-
cia dos processos de intercâmbios culturais, que configuram 
a identidade do indivíduo. Em especial é na obra Ordem e 
progresso (1974) que o autor apresenta o fator cultural como 
parâmetro para as leituras que os indivíduos faziam dos 
fatos difundidos mela mídia.

O tema cultura é de extrema importância no conjunto 
das obras de Gilberto Freyre. Por meio da recorrência a 
esse tema, estrutura suas análises e realiza suas pesquisas. 
A cultura é apontada por Freyre como local onde as relações 

1.
2.

3.
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sociais tomam consistência. No caso específico do Brasil, 
segundo o autor, a cultura é o resultado do encontro entre 
distintas representações culturais, que passam a conviver 
próximas umas das outras e às vezes juntando-se e formando 
outras formas de expressão culturais. 

Tradição culturalista:  
o aporte teórico britânico
O popular como local de produção de sentido

Para os estudiosos de Birminghan, o tema cultura deve ser 
visto pela diversidade, que está presente em todos os níveis 
sociais. Para o pesquisador é fundamental captar as especi-
ficidades que compõem esse quadro. Para o marxismo orto-
doxo as idéias dominantes em uma sociedade são as idéias da 
elite. A sociedade, segundo esse paradigma, divide-se entre a 
produção (economia), que é a determinante, e a dominação 
(ideologia).

Marx concebe a estrutura de toda a sociedade como construída 

por “níveis” ou “instâncias” articuladas por uma determinação 

específica: a infra-estrutura ou base econômica (“unidade” de 

forças produtivas e relações de produção), e a superestrutura, 

que compreende dois “níveis” ou “instâncias”: a jurídico-política  

(o direito e o Estado) e a ideológica (as distintas ideologias, reli-

giosa, moral, jurídica, política, etc...). (ALTHUSSER, 1991, p. 60).

Essa concepção, conhecida como metáfora espacial, 
prevê uma ação da base — econômica — sobre o andar 
superior, o ideológico. A superestrutura é dividida entre 
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aparelhos ideológicos e repressivos. É a economia que de-
termina a ação cultural e essa, por sua vez, age sobre a base, 
adaptando-a ideologicamente ao sistema. Para Guedes (1999, 
p. 2), “a metáfora da base/superestrutura emergiu como um 
problema central na teoria Marxista. Esta noção é tomada 
para significar que a base (econômico) tem prioridade 
explicativa ou estabelece limites sobre a superestrutura 
(instituições culturais e políticas).” 

O que aconteceria na superestrutura (cultura) seria 
uma resposta reflexiva a uma determinação (econômica). 
É justamente este ponto que não é aceito pelos founding 
fathers dos Estudos Culturais britânicos. 

Os cultural studies e o marxismo nunca se encaixaram na perfeição 

em momento algum. Desde o início [...], já pairava no ar a sempre 

pertinente questão das grandes insuficiências, teóricas e políticas, 

dos silêncios retumbantes, das grandes evasões do marxismo 

— as coisas de que Marx não falava nem parecia compreender 

mas que eram o nosso objecto privilegiado de estudo: cultura, 

ideologia, o simbólico. (HALL, 1999, p. 68–69).

Nesse contexto se gesta uma nova forma de se conceber 
os estudos de cultura, tendo a dinâmica cultural, que passa 
a atuar inclusive por meio da comunicação, como objeto 
central. A recepção (consumo), mais especificamente, passa 
a ser vista, em detrimento do marxismo ortodoxo, um local 
de construção de significado e não de submissão total à 
esfera econômica.

Com isso, os estudiosos de Birminghan percebem a 
necessidade de se acrescentar ao marxismo considerações 
acerca das dinâmicas culturais, concebendo-as como inte-
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grantes de todos os níveis sócio-econômicos. Essa não é uma 
criação culturalista, porém uma tese inspirada na obra de 
Antônio Gramsci (1891–1937).2

O principal conceito gramsciano, apropriado pelos 
culturalistas, é o de hegemonia, ou seja, um tipo de domínio 
exercido por um grupo social sobre o outro. Domínio este 
que não se impõe pela força, mas pelo consenso, e que age 
dando sustentação ao comando político, e prolongando uma 
conquista que tenha sido realizada com base na força. Logo, 
o domínio hegemônico é imprescindível a qualquer outro 
tipo de dominação.

Pode-se fixar dois grandes “planos” superestruturais: o que pode 

ser chamado de “sociedade civil’ (isto é, o conjunto de organismos 

chamados comumente de “privados”) e o da “sociedade política 

ou Estado”, que correspondem à função de “hegemonia” que o 

grupo dominante exerce em toda a sociedade e àquela de “do-

mínio direto” ou de comando, que se expressa no Estado e no 

governo “jurídico”. (GRAMSCI, 1995, p. 10–11).

Nessa perspectiva, as idéias que circulam em uma so-
ciedade são aquelas procedentes da classe dominante. Para 
Gramsci (1995, p. 11), cabe aos intelectuais o exercício das 
funções da hegemonia social bem como do governo político 

— consenso político e coerção. Para tanto, Gramsci concebe a 
sociedade dividida em duas: sociedade política, que agrupa 
o aparelho de Estado, representando a força. A sociedade 
política forma a maior parte da superestrutura. A outra é 
a sociedade civil, comportando a ideologia e a cultura. Na 
proposição gramsciana, a sociedade civil é o complexo da 
superestrutura ideológica. (PORTELLI, 1977, p. 19–34).
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O exercício da hegemonia passa pela intelectualidade, que 
é apresentada como uma casta intermediária, dependente 
da que esteja no poder. Para Gramsci (1995, p. 3), todo grupo 
social, ao se instaurar no poder, cria camadas de intelectuais 
para lhe dar sustentação e homogeneidade, indo do econô-
mico ao sócio-político. Essa é a noção de intelectual orgânico, 
ou seja, daquele que está diretamente ligado a um grupo ou 
classe social, agindo e criando em nome desse grupo.

Mas, em outro momento, é o próprio Gramsci (1995, 
p. 7) que chama a atenção para a questão da intelectualidade, 
segundo ele, presente em todos os homens. Nenhum ato de 
trabalho, por mais mecânico que seja, está isento de uma 
reflexão sobre o ato em si. A diferença, na opinião do autor, 
é que na sociedade nem todos os homens desempenham a 
função de intelectuais. No entanto, a partir dessa premissa, 
percebemos que há dois tipos de intelectuais: o instituído 
socialmente, representante de estamentos sociais; e outro 
popular, que não atua no sentido de impor suas idéias, mas 
sabe enfrentar as adversidades do dia-a-dia.

É nessa perspectiva quanto ao popular que atuam os 
Estudos Culturais. O livro The uses of literacy, de Richard 
Hoggart (1970), é tido como o referencial teórico fundador 
do CCCS. Foi publicado em 1957 e sua proposta é estudar 
a influência dos meios de comunicação de massa entre 
trabalhadores da periferia na Inglaterra. Para isso, pro-
põe uma façanha para a época: estudar a cultura popular, 
entendendo-a como espaço de aprendizagem e formação 
de senso crítico. 

Hoggart marca, assim, uma nova perspectiva, buscando 
nas práticas cotidianas outras formas de vivência culturais 
diferentes daquelas elitisticamente definíveis. O termo 
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Literacy (LONGMAN, 1995, p. 708) refere-se a educação, 
alfabetização, enquanto que seu antônimo illiteracy signi-
fica analfabetismo, tanto no sentido lato, quanto no pouco 
conhecimento sobre política, ciência etc. É na vivência 
cultural entre os parâmetros oficiais e populares que cen-
tra sua análise. “Escolhi então como ponto de partida para 
a análise a descrição de um meio operário relativamente 
homogêneo, do qual tentei evocar a atmosfera e o estilo de 
vida, descrevendo sua relação com o meio e suas atitudes.” 
(HOGGART, 1970, p. 43).

O entendimento do popular passa inicialmente pela 
noção de classe (para Hoggart: um meio operário relativa-
mente homogêneo), e na proposição de Thompson (1987, 
p. 9) como fenômeno histórico, que unifica em si uma série 
de acontecimentos aparentemente desconectados. A classe 
não é vista como ‘estrutura’ ou ‘categoria’, mas como algo 
que se realiza objetivamente, podendo ser demonstrada 
nos relacionamentos humanos. “A classe acontece quando 
alguns homens, como resultado de experiências comuns 
(herdadas ou partilhadas), sentem ou articulam a identi-
dade de seus interesses entre si, e contra outros homens 
cujos interesses diferem (e geralmente se opõem) dos seus.” 
(THOMPSON, 1987, p. 10).

A questão de pertencimento a uma classe surge como 
tema central nos Estudos Culturais, porque é a partir da 
noção de grupo que o indivíduo é percebido, é visto como 
exercendo poder sobre o grupo, que por sua vez age sobre 
ele. Essa é uma concepção que vai além da determinação 
descrita por Marx, que prevê a associação de toda atividade 
mental (intelectual) à classe dominante, cabendo às outras 
a aceitação passiva desse tipo de ação. Sobre isso, Williams 
(1983, p. 282) diz:
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Estou contente em ver que este ponto ainda é controverso entre 

marxistas: alguns argumentam que em uma sociedade de classes 

há “uma polarização da atividade mental” em torno da classe 

dominante, então se a classe dominante é “burguesa” todas as 

atividades mentais são “burguesas”; outros negando isso, e argu-

mentando que a consciência de toda sociedade é sempre mais di-

versa, e não está limitada à classe economicamente dominante.

Em Marxismo e literatura, Williams (1979, p. 79) retoma 
essa questão, dizendo que é preciso superar a proposição 
de uma infra e uma superestrutura, em especial no tocante 
à idéia da separação entre o econômico e o cultural, e em 
especial da ação que aquele exerce sobre este. “Seria prefe-
rível, sob muitos aspectos, se pudéssemos começar com uma 
proposição que originariamente era também importante e 
também autêntica: a proposição de que o ser social deter-
mina a consciência.” 

Com base nessa alegação, constata-se a preocupação 
com a diversidade cultural, que abriga em si a expectativa da 
liberação do indivíduo frente ao econômico, que, se deter-
mina sua vida, o faz em competição com outras instâncias. 
Mas essa não é uma característica de elementos isolados, 
mas sim inerente a todo o grupo. Sobre isso, Hoggart (1970, 
p. 40) diz que “o leitor corre o risco de tomar pela história 
das classes populares o que no fim das contas constitui a 
história das lutas de uma minoria ativa.”

A partir dessa declaração, percebe-se o núcleo central 
de como o popular é concebido e passa a definir toda a 
exploração culturalista acerca de suas possibilidades in-
terpretativas, que se constituem tomando por referencial a 
própria realidade na qual se insere o indivíduo. Esse ponto 
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define o divisor entre a idéia da impossibilidade de liberação 
individual frente à realidade e, do outro lado, o ser que, com 
base nas suas possibilidades de inserção no mundo, passa a 
perceber o emaranhado no qual está inserido. 

A percepção imediata da realidade pode ser rotulada de 
‘prática’, pois resulta da constatação de um problema que 
aflige a vida das pessoas. Muitas vezes resulta em manifesta-
ções pela mudança de tal quadro, o que expressa o desejo de 
transformação, bem como a tomada de consciência de que 
toda modificação só é possível quando se age em conjunto. 
É a transição do fato visto como individual para o que se 
insere no grupo ou classe. 

Quando acontece a transição do problema, visto como 
individual, para associado a todo um grupo é que acontecem 
as manifestações, como a relatada por Thompson (1987, 
p. 67–68), ocorrida em Nottinghanm, em 1764. Descrita 
como uma turba — multidão, povo —, que agiu violentamente 
motivada não apenas pela fome, mas punindo os varejistas 
pelos preços e pela má qualidade da carne. Esses motins 
eram tomados por atos de justiça, e na maioria dos casos 
chegavam ao extremo de impor a venda de alimentos de 
acordo com o preço costumeiro. O dinheiro apurado era 
repassado aos proprietários.

Nessa mesma perspectiva, Hoggart (1970, p. 350) propõe 
o encontro, ou confronto, entre dois mundos: um de acordo 
com as normas vigentes, letrado; o outro à margem de tudo 
isso, com normas próprias, um mundo no qual o indivíduo se 
vê analfabeto frente à burocracia, o que leva à valorização de 
um saber prático. “As pessoas do povo subentendem sempre 
que ‘saber se virar’, segundo as normas tradicionais, é talvez 
mais difícil [ou mais importante] que ‘fazer uma boa carreira 
escolar.”
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Essa necessidade de um saber se virar representa tanto 
a situação de abandono como a habilidade para negociar a 
própria existência, cabendo ao indivíduo informar-se com 
base em sua vivência. Contudo, essa percepção da realidade 
não é de maneira alguma glamourizada, tampouco afeta 
perceber a situação social excludente em que vivem. Hoggart 
(1970, p. 136) trata, por exemplo, do suicídio, que tende a ser 
tratado como fato isolado e atribuído à doença mental. “Eu 
gostaria de sugerir aqui que o suicídio não era percebido 
como um acontecimento privado ou familiar, mas que as 
classes populares obscuramente tinham consciência de que 
ele estava ligado às suas condições de vida.”

O fato de se vislumbrar a produção da indústria cultural 
com olhos outros que os de desdém e juízos preconceituo-
sos, requer, a partir da obra de Hoggart, uma mudança de 
perspectiva no que diz respeito a essa indústria em interação 
com as classes populares, bem como em relação ao conceito 
de cultura, especificamente da “práxis cultural”, enquanto 
resultado desse encontro, conflituoso ou não.

Quando se pensa nos choques culturais pelos quais passaram 

em algumas gerações as classes populares, fica-se atônito pelas 

faculdades de resistência e de adaptação da qual elas deram 

prova. O mais impressionante não é tanto o que cada geração 

tem podido em uma larga medida conservar das tradições dos 

mais velhos, mas sobretudo que ela tenha sido capaz de criar 

coisas novas.  (HOGGART, 1970, p. 386)

Hoggart apresenta essa noção de cultura como resul-
tado de um processo de negociação entre o novo e o velho, 
e o resultado desse processo é uma colagem/síntese, com 
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características inovadoras convivendo com antigos precei-
tos. Por fim, conclui evidenciando a preocupação acerca 
desse processo de formação e difusão cultural, que tem 
sido deixado a cargo de empresas capitalistas, isso porque 
a “minoria consciente” tem se dedicado às questões econô-
micas e políticas. Mas é para esse campo — cultural — que as 
atenções deveriam se voltar, pois aí passam a se estruturar 
as relações de poder.

O problema assim colocado é talvez mais difícil de resolver 

que aquele que se colocava aos dirigentes operários do século 

passado, porque a exploração cultural é sempre menos visível 

que a exploração econômica: o inimigo está em todo lugar e em 

lugar algum e não se presta nem mesmo à figuração, o que torna 

o combate mais fácil. (HOGGART, 1970, p. 401).

As várias possibilidades de leitura que as camadas 
populares apresentam são estabelecidas com base em sua 
própria vivência, ou seja, a partir da interação com a reali-
dade imediata. Logo, com a pluralização e diversificação dos 
bens culturais pós-Revolução Industrial e o surgimento e 
difusão da comunicação na era moderna, temos o aumento 
dessa possibilidade de leitura, promovida pela interação 
com os produtos daí advindos. A proposta de Hoggart e dos 
outros estudiosos do CCCS é a de se conceber a cultura na 
sua contemporaneidade, ou seja, resultando de um processo 
(tentativa) de dominação e resistência.

Metodologia Transdisciplinar 

Os Estudos Culturais, enquanto proposta de análise social, 
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propõem, de forma inovadora para a época, o popular como 
ponto de partida para suas indagações. Toda análise deve 
partir do quadro cultural mais amplo que emoldura e en-
forma, na proposição culturalista, o comportamento das 
pessoas. No ato de uma pesquisa, a captação desse quadro 
geral é o primeiro passo, que em si já expõe a metodologia. 
Há, com isso, pode-se dizer, dois produtos: 1) o resultado 
da pesquisa a que se chegou; 2) mas, a constatação sobre a 
cultura na qual se baseia a exploração, além de compor os 
procedimentos metodológicos, é ela própria um resultado, 
pois é a conseqüência de uma especulação. 

É Hoggart (1970, p. 38), quem ainda na abertura de sua 
obra chama a atenção para a dicotomia sobre a noção do 
popular que deve compor o referencial adotado. “É preciso, 
desde o início, estar atento contra os princípios que levam 
o observador a exagerar tanto nas qualidades ‘maravilhosas’ 
da cultura popular de outros tempos quanto na sua ‘degra-
dação’ atual.” A proposição é adotar um conceito localizado 
entre essas duas visões que se consideram estereotipadas 
e ultrapassadas. 

Para Williams (1983, p. 298), um importante fator a esse 
respeito é o surgimento do conceito de massa, que é uma 
nova palavra para multidão, sendo, contudo, uma impor-
tante palavra. Esse termo, segundo ele, vem da junção de 
três tendências:

a concentração de populações em cidades industriais;
a concentração de trabalhadores em fábricas; e,
o desenvolvimento de organizações trabalhistas. 

1.
2.
3.
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A partir de cada tendência, surgiram idéias derivadas. Da 
urbanização, o encontro da massa; das fábricas, a produção 
em massa; e, por último, a ação em massa, vinda da classe 
trabalhadora.

A compreensão do conceito de massa, em especial de 
sua gênese, dá à tradição culturalista, desde cedo, uma 
identidade diferenciada em relação às outras formas de 
abordagem, por exemplo em relação à Escola de Frankfurt. 
Nos Estudos Culturais ela é vista como um elemento a mais, 
que deve ser checada não como se fosse amorfa, mas sim 
constituída por uma diversidade, devendo portanto ser 
abordada desde essa perspectiva. 

Na visão frankfurtiana o conceito de produção massiva 
e os outros a ele associados, tais como sociedade de massa 
e a massa, estão ligados a um tema central que é o da degra-
dação da individualidade frente ao poder avassalador dos 
meios de comunicação de massa. Tudo isso porque os meios 
massivos são a expressão de um sistema sócio-econômico 
repressivo. 

A teoria crítica tem sua origem em 1923, com a formação 
do Institut für Sozialforschung, em Frankfurt. Daí vem a 
definição dessa corrente, que passa a ser conhecida como 
Escola de Frankfurt. Para essa escola, o indivíduo, embora 
capaz de escolher, terá capacidades limitadas, podendo 
variar apenas no campo do que lhe é oferecido. O consumo 
está diretamente ligado à reprodução do sistema sócio-
econômico.

A escola crítica difundiu uma abordagem que vem 
reforçar o desequilíbrio entre a produção e a recepção. O 
que fundamenta esta teoria é a inclusão da maneira como 
acontece a comunicação na forma de se pensar o ato comu-
nicativo, visto como unilateral, do emissor para o receptor: 
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“A identidade central da teoria crítica configura-se, por um 
lado, como construção analítica dos fenômenos que investiga 
e, por outro lado e simultaneamente, como capacidade para 
atribuir esses fenômenos às forças sociais que os provocam.” 
(WOLF, 1996, p. 73).

A proposição culturalista posiciona-se contrária à 
concepção do indivíduo como estando totalmente à mercê 
dos caprichos econômicos. Pode-se dizer que os Estudos 
Culturais surgem num momento de crise paradigmática, na 
qual a escola de Frankfurt não abarca mais a realidade. Isso 
fica evidente quando Williams (1979, p. 106) faz a seguinte 
afirmação: “na fase final da Escola de Frankfurt [...].” Logo, 
o culturalismo coloca-se, em detrimento da concepção 
frankfurtiana, como nova alternativa e forma de abordagem, 
apresentando a possibilidade de resistência do indivíduo 
frente ao “desejo de dominação” expresso também por meio 
dos produtos dos meios de comunicação de massa.

Em outro momento, Williams (1983, p. 299–300) fala a 
respeito da noção de massa, uma vez que ao pensarmos na 
massa, não pensamos em nossos parentes, amigos, conheci-
dos como integrantes dela. As massas são sempre os outros. 
Mas, segundo o autor, para os outros, também somos massa. 
Em sentido geral, a massa são os outros. Este pensamento, 
que parece circular, expressa na verdade a preocupação com 
a forma de abordagem dos fenômenos investigados por meio 
de uma metodologia adequada, e que leve em consideração 
estas contradições.

A questão da homogeneidade do objeto, que pode estar 
presente na visão do pesquisador, é apresentada na obra de 
Hoggart (1970, p. 46) como equívoca, devendo portanto ser 
superada: “a massa que sai dos cinemas do centro da cidade 
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no sábado à noite só pode parecer uniforme a um observador 
superficial.” Compete ao pesquisador estar atento a essas 
especificidades que compõem o panorama da realidade a 
ser investigada.

Para Williams (1979, p. 108), estes fatos culturais de-
vem ser entendidos como ‘fenômenos culturais’, que só 
adquirem total significação quando considerados como 
forma de processo, ou estrutura social geral que pode ser 
conhecida. “As semelhanças e analogias entre diferentes 
práticas específicas são, habitualmente, relações dentro de 
um processo, num processo de interiorização a partir de 
formas particulares para uma forma geral.” 

A busca de correlações entre os processos culturais 
desdobra-se no entendimento das relações que as pessoas 
estabelecem, por exemplo, com as formas de linguagem, 
que podem se apresentar ‘cifradas’, cabendo ao pesquisador 
encontrar uma maneira de chegar à verdade estrutural aí 
contida. “Mas e os habitantes das ‘fortalezas de Satanás’, 
as ‘prostitutas, e taberneiros, e ladrões’, por cujas almas os 
evangelistas se engalfinhavam? Se estamos interessados 
na transformação histórica, precisamos atentar para as 
minorias com linguagem articulada.” (THOMPSON, 1987, 
p. 57). Essa busca do entendimento do que pode parecer 
uma desordem psicótica, marca a valorização do indivíduo 
e de suas experiências, que podem ter moldado sua subje-
tividade. A pesquisa não será válida caso não considere esta 
possibilidade.

A essa altura, é importante voltar ao pensamento 
gramsciano, especificamente ao conceito de hegemonia, 
melhor dizendo, de um grupo que exerce poder sobre outro.  
De acordo com Williams (1979, p. 116), é preferível que se 
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diga ‘hegemônico’ ao invés de ‘hegemonia’, e ‘dominante’ 
no lugar de ‘dominação’. Isso porque a qualquer momento 
podem ocorrer alterações pela atuação de forças alterna-
tivas ou mesmo opostas. “A realidade do processo cultural 
deve, portanto, incluir sempre os esforços e contribuições 
daqueles que estão, de uma forma ou de outra, fora, ou nas 
margens, dos termos da hegemonia específica.”

A valorização do que é feito nas camadas populares 
muitas vezes pode revelar um traço de uma cultura enten-
dida como forma de encarar a realidade e se portar nela. 
É exatamente esta especificidade que sustenta a base da 
análise culturalista, que é, por exemplo, descrita por Hoggart 
(1970, p. 123) como integrante de uma moral que, mesmo na 
adversidade, revela-se em auto-estima. Segundo Hoggart, 
apesar de entre as camadas menos favorecidas haver o 
desejo de ver os filhos trilharem seu caminho e o respeito 
pelos livros, isso quer dizer que menos que a mobilidade 
social, aspiram ao desejo de mostrar do que se é capaz, não 
obstante a pobreza.

Uma das perspectivas dos culturalistas é o entendimento 
do impacto social dos meios de comunicação de massa, que 
oferecem para todos o que só é possível para uma parcela 
da população. O resultado desse sistema injusto e desigual 
é a necessidade de evasão, de viver vicariamente o que seria 
para todos; o que leva as pessoas a consumirem, ainda que 
simbolicamente os produtos da indústria cultural, como 
por meio de revistas. 

Sentindo prazer na leitura destas publicações as pessoas do 

povo não perdem nem a sua identidade nem seus hábitos; eles 

conservam em mente a idéia de que nada daquilo é “real” e que a 
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“verdadeira vida” se passa noutro lugar [...] O final feliz da fotono-

vela representa para eles o que poderia ser sua vida doméstica se 

“as coisas se arranjassem.” (HOGGART, 1970, p. 294–295).

Não há nessa perspectiva a corrupção de espíritos fracos 
pela exposição aos perniciosos produtos da indústria cul-
tural. Há na verdade um equilíbrio entre o que é difundido 
e o consumo, que sempre serve a alguma lógica da parte de 
quem consome. 

Em contrapartida, quando há a presença de elementos 
tidos como tradicionais, que de alguma forma se contrapõem 
às inovações, deve-se ter cautela no momento de análise. 
Williams (1979, p. 119) diz que o ato de apresentar a tradição 
como sendo a principal e verdadeira cultura, em contraposi-
ção aos elementos da modernidade, pode ser uma maneira, 
nem sempre consciente, para mostrar que aquele grupo 
foi deixado de lado por algum acontecimento hegemônico 
específico. Nesse caso, o que resta a esse grupo é a afirmação 

‘retrospectiva de seus valores tradicionais’.
Segundo Hoggart (1970, p. 395), para se compreender 

a maneira como se dá a entrada de produtos midiáticos em 
distintos grupos sociais, é necessário que o pesquisador 
esteja atento ao fato de que um mesmo produto é consu-
mido por diferentes públicos. As publicações, para atingir 
o número necessário ao equilíbrio financeiro, dirigem-se a 
um público heterogêneo. Mas essa diferenciação é limitada, 
porque são transpostas por seus integrantes, que tentam 
resolver as contradições entre as classes, pelo menos no 
campo simbólico. Uma mesma revista produzida para classes 
elevadas é consumida por outras menos privilegiadas, que ao 
menos consomem a imagem do que é possível apenas a um  
grupo específico.
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A concepção metodológica, na verdade, talvez só tenha 
sentido quando pensada no plural, ou seja, concepções.  
O elo entre as diversas formas de abordagem e concepção 
metodológica repousa sobre dois pontos específicos, dire-
tamente dependentes entre si. O primeiro, é a percepção 
da variabilidade da cultura; o segundo, tendo em vista o 
anterior — variação cultural —, surge da necessidade de 
adaptar os métodos ao objeto, que só se dá a conhecer por 
meio de uma abordagem que considere a cultura na qual 
ele está inserido.

Traços predominantes a partir dos Estudos de Mídia

Os Estudos Culturais se disseminaram por várias áreas do 
saber, como história e literatura, mas para efeito de análise, 
aqui são adotados os estudos aplicados à comunicação. Para 
tanto, relevam-se alguns questionamentos e conclusões a 
que chegaram os pensadores de Birminghan. O que logo 
de início chama atenção é o olhar sem preconceitos sobre 
a interação da mídia com a instância receptora, que nessa 
perspectiva é marcada pela negociação entre ambas — pro-
dução e recepção. 

O estudo realizado por Hoggart (1970, p. 44) junto às 
camadas populares acrescenta um importante elemento 
para as análises do impacto social dos meios de comunicação 

— a resistência por parte dos consumidores. Seu objetivo: 
ver “qual é a influência desta imprensa [popular] sobre as 
atitudes e em que medida elas são capazes de resistir a tal 
influência”.

Nas práticas rotineiras, ele busca as formas de resistir, 
que, para ele, menos que recusa, faz-se questão de assimila-
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ção a partir dos referenciais cotidianos. O indivíduo pode ser 
iletrado, mas serve-se de um saber prático, capacitando-o a 
uma leitura crítica.

Se a maioria dos membros das classes populares não é reduzida 

ao estado de consumidores passivos da cultura de massa, isso se 

dá simplesmente porque eles estão ‘ausentes’, porque eles vivem 

em um outro universo onde eles podem permanecer fiéis às suas 

certezas concretas, aos seus hábitos e aos seus rituais cotidianos 

assim como à sua linguagem costumeira, feita de locuções pro-

verbiais e ditados tradicionais. (HOGGART, 1970, p. 165). 

Hoggart (1970, p. 128) pega como objeto toda a produção 
cultural que circula entre as classes popularescas, como 
rádio e impressos, comparando-as ao que se produz entre 
essas classes. “As canções populares demandam com fre-
qüência amor, um lar, bons amigos; elas dizem sempre que 
o dinheiro é sem importância.” O autor fala da existência 
de uma lógica inerente a essas classes, em contraposição à 
lógica dominante.

Muitas vezes, essa lógica inerente às classes popula-
res é apontada como pura alienação mas, na proposição 
de Hoggart (1970, p. 225), há uma outra possibilidade de 
interpretação. Essa visão estereotipada, segundo o autor, 
atribui às pessoas mais simples um papel de membros da 
sociedade de consumo, ou seja, consumidores obcecados 
pelas novidades apresentadas, ou impostas.

Fico surpreso sempre que vejo alguns autores descreverem a 

aspiração popular ao bem estar material como uma forma de 

“materialismo” ou de “alienação”. As pessoas do povo procuram 
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certos bens, não porque sejam ávidas por adquirir e consumir os 

produtos maravilhosos de uma “sociedade de consumo”, mas 

porque eles desejam sair de uma condição na qual é preciso lutar 

constantemente para “manter a cabeça acima da água”.

O olhar lançado sobre a mídia, englobando todo o per-
curso, desde a produção até a recepção, deve estar isento de 
juízos de valor e buscar captar as nuanças das motivações 
aí envolvidas. Hoggart (1970, p. 294–295) dá como exemplo 
o que chama de “literatura de evasão” — fotonovela —, que 
permite ao indivíduo sair de si mesmo, ou seja, ainda que 
vicariamente, ter experiências que na dura realidade não 
seriam possíveis. O prazer encontrado nesses tipos de pu-
blicações não os faz perder a identidade, isso porque eles 
têm em mente que aquilo não é real e que a verdadeira vida 
se passa em outro local. A verdadeira vida é a deles.

A análise da exposição do receptor à produção midiática 
esbarra também na produção massiva de bens culturais.  
A comunicação massiva, para Williams (1983, p. 301), surge 
como produto das transformações nos meios de comuni-
cação como imprensa e telégrafo, que facilitam a coleta e 
difusão de informações. Por meio dessas transformações, 
tivemos acesso a livros mais baratos, emissão de programas 
televisivos, enfim, uma gama de produtos. O questionamento 
central do autor é se a idéia de “mass-communication” é uma 
fórmula útil para descrever e conceituar esse processo. 

O conceito de comunicação de massa traz em si a noção 
do poderio da mídia, pela sua capacidade de penetração nas 
mais diversas camadas sociais. Mas, cumpre lembrar que 
ela não é a única instituição, e que concorre com outras, do 
que resulta ou não na aceitação do que é difundido. Segundo 
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Hoggart (1970, p. 379), muitos pesquisadores são movidos 
a superestimar o poder das publicações sobre as classes 
populares. O que mais impressiona os pesquisadores é o 
volume produzido pela indústria cultural. “É preciso, no 
entanto, que não se esqueça que essas influências culturais 
têm apenas uma ação muito lenta sobre a transformação 
das atitudes e que elas são freqüentemente neutralizadas 
por forças mais antigas.”

A aproximação entre as classes populares e a indústria 
cultural se deve a dois fatores: primeiramente, para as pessoas 
é uma questão vital, uma vez que essa indústria passa a pro-
duzir e difundir os novos bens culturais, assumindo a postura 
de mediadora, e se não o faz por exclusividade, é inegável que 
o faz por excelência; em segundo lugar, para a indústria, é 
imprescindível buscar uma aproximação, o que implica tanto 
a formação quanto a ampliação de um público consumidor.

Mas, para Williams (1983, p. 302–303), a idéia da comu-
nicação de massa depende muito mais da intenção de quem 
fala ou escreve (sobre ela) do que da técnica empregada.  
Na opinião do autor, há um descompasso entre a realidade 
a ser conceituada e a formulação do conceito em si. A cons-
trução não equivale ao que conceitua.

Em outro momento (1983, p. 313), defende o que acre-
dita ser a verdadeira comunicação, que segundo ele não é só 
transmissão, mas também recepção e resposta. Com isso, fica 
claro o posicionamento do autor quanto ao ato comunicativo, 
que depende da produção-emissão e da recepção-resposta.

O ato comunicativo, no caso a transmissão, para Williams 
(1983, p. 316–317), deve ser visto como uma oferta e não como 
uma tentativa de dominação, mas para comunicar e alcançar 
recepção e resposta. A recepção ativa e responsiva, por sua 
vez, dependem de uma efetiva comunidade de experiência.
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Mas a noção de comunidade de experiência pode apa-
recer transformada, por exemplo quando Hoggart (1970, 
p. 395) fala que as fronteiras de pertença às classes estão 
em mutação, visto que a maioria dos membros da sociedade 
moderna têm cada vez mais consumos culturais comuns. 
Para o autor, as novas revistas femininas não são nem da 
classe alta (burguesa) nem da baixa (proletária). 

Por fim, pode-se concluir, acerca dos estudos e con-
cepções midiáticos, que a preocupação dos fundadores de 
Centro de Birminghan assenta-se sobre a interação da mídia 
com a instância receptora. O tema corrente é que não há 
uma única cultura, mas várias; e que mesmo o pesquisador 
é levado, com freqüência, a desconsiderar as camadas po-
pulares como detentoras de sistemas simbólicos. A cultura 
não é vista pelo que apresenta, mas pelo que lhe falta, com 
base na chamada ‘alta cultura’.

A partir Revolução da Informação, há uma nova acepção 
de cultura, ligada ao contemporâneo, mediada pelos aparatos 
tecnológicos. Com essa revolução informacional, registram-se 
novas formas de relação do indivíduo com o mundo que o 
rodeia. O impacto da mídia na vida do homem moderno pode 
ser resumido na seguinte afirmação de Hoggart (1970, p. 394): 

“Seria preciso inventar uma nova palavra para designar este 
novo analfabetismo que a maioria dos produtos da indústria 
cultural, às vezes não sem sucesso, espalha entre as classes 
populares hoje totalmente alfabetizadas.”

A concepção central dos founding fathers, que norteia 
toda a produção inicial do centro britânico, é sobre a cultura 
popular, entendida como espaço onde se localiza a batalha 
pela hegemonia. O popular é o espaço onde o processo de 
significação toma forma. Pode-se concluir, ainda, que, ao se 
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falar da interação da mídia com a sociedade, a preocupação 
maior recaía sobre a postura do indivíduo num mundo no 
qual a comunicação se tornava massiva. A preocupação 
não estava organizada nos termos dos estudos de recepção, 
que na fase posterior passam a caracterizar tais estudos. 
Da mesma forma, não se pode falar de estudos de recepção 
na tradição de Gilberto Freyre, mas ele trata do processo 
de apropriação de discursos difundidos pela mídia, pondo 
ênfase em aspectos culturais.

Os conceitos decorrentes da tradição inicial dos estudos 
culturais assumem a temática da recepção como identi-
dade própria a partir dos anos 70. É, em especial, a obra de 
Stuart Hall que dá este direcionamento. A base para esta 
nova fase é lançada com Encoding and decoding in television 
discourse, publicado em 1973. Hall define a relação entre o 
receptor com a mensagem midiática a partir de três ‘locais’ 
hipotéticos. Cada um desses ‘locais’, na verdade, marca o 
posicionamento do receptor quanto ao que o emissor diz por 
meio de sua mensagem. Segundo o autor, o indivíduo pode 
se posicionar de três formas distintas: posição “dominante” 
ou “preferencial”, “negociada” ou de “oposição”.

Embora Hall neste mesmo trabalho chame a atenção 
para o fato de que se tratam apenas de hipóteses, necessi-
tando então de verificação empírica, esse trabalho marcou 
toda a produção posterior no campo da recepção aos pro-
dutos midiáticos. “Podem ser identificadas três posições 
hipotéticas a partir das quais a decodificação do discurso 
televisivo pode ser estruturada. Elas precisam ser testadas 
empiricamente e desenvolvidas.” (HALL, 1992, p. 136). 

Não obstante a importância atribuída ao momento da 
recepção, Hall (1992, p. 128–129) fala também da importân-
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cia da técnica na elaboração do discurso. O circuito é iniciado 
com a produção, que constrói a mensagem, englobando toda 
uma rotina de produção, habilidades técnicas bem como 
um postulado sobre a audiência para a qual será dirigido o 
produto. Percebe-se nessa passagem a preocupação do autor 
com a noção de processo da comunicação, por considerar 
as “redes de produção”, ao invés de centrar o foco apenas 
nos sistemas de recepção. Contudo, nota-se que este aviso 
do autor não foi, grosso modo, considerado na tradição de 
estudos de recepção, derivada dessas reflexões propostas 
pelo autor.

A primeira posição indicada por Hall (1992, p. 128–129) 
é a “dominante”, que ocorre quando o receptor decodifica a 
mensagem proposta com base nos mesmos códigos empre-
gados pelo produtor. “Queremos dizer que o telespectador 
está atuando a partir do código dominante.” Há, nesse mo-
delo, uma perfeita transmissão da parte produtora para a 
receptora. A mensagem, ao ser codificada, é elaborada de 
maneira que seja capaz de transitar até o receptor que irá 
proceder a ressignificação, mantendo o conceito principal. 
Essa hipótese aplica-se ao discurso hegemônico, que é elabo-
rado com um objetivo claro, fazendo circular pela sociedade 
as idéias de um grupo dominante.

A segunda posição é a “negociada”. Na maioria das vezes, 
é possível perceber as intenções a partir das quais um dis-
curso televisivo foi elaborado. O receptor nota que há uma 
seleção de ângulos, enquadramentos e opiniões que são a 
base de tal mensagem. “A decodificação a partir da versão 
negociada contém uma mistura de elementos ajustados e 
oposicionais.” (HALL, 1992, p. 137). O posicionamento em 
ralação à mensagem vai ser estruturado observando-se essa 
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coexistência de interesses: de um lado o código hegemônico; 
de outro, a decodificação negociada. Conseqüentemente, a 
decodificação negociada leva em consideração a capacidade 
que o indivíduo tem de observar a realidade e de captar os 
jogos de interesses aí envolvidos. A capacidade de negocia-
ção é constituída com base na realidade ‘posicional’ vivida 
pelo indivíduo.

A terceira possibilidade de leitura é a “oposicional”. Nela, 
o receptor percebe a proposta dominante que é apresentada. 
Contudo, a interpretação é estabelecida segundo uma estru-
tura alternativa, que lhe serve de referência. Já não importa 
tanto o que é dito, mas aquilo que é possível ler, tendo por 
base as referências e expectativas individuais.3

As narrativas culturalista & 
freyreana: a base antropológica

Um ponto de encontro entre as tradições culturalistas 
britânica e a de Gilberto Freyre é a base antropológica de 
ambos os estudos. As narrativas constituem-se a partir de 
observação direta do fato narrado. No caso da perspectiva 
de Freyre, muitas vezes há o uso de suportes midiáticos, 
que são vistos como elementos capazes de revelar aspectos 
histórico-sociais.

Mas, suas concepções metodológicas estão baseadas 
numa exploração antropológica, cujo princípio norteador é 
a verificação da existência de comportamentos específicos 
entre elementos das várias classes sociais, frente a comu-
nicação de massa. O encontro entre Freyre e os Cultural 
Studies se dá no âmbito de suas motivações: o estudo do 
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comportamento do indivíduo em um meio socialmente ca-
racterizado pelo contato com instâncias tais como a família, 
o grupo, a etnia, entre outros. O indivíduo, cerceado por 
essas circunstâncias, coloca-se de formas distintas frente 
aos produtos midiáticos. Essa temática é de fundamental 
relevância, tanto na trajetória dos Cultural Studies quanto na 
de Gilberto Freyre, tendo por base estudos antropológicos. 

Já houve — repito — quem dissesse humoristicamente de mim 

que sou antes saciólogo do que sociólogo. A caricatura não é de 

todo má. Eu próprio admito ser antes um saciólogo no sentido 

de seguir, no versar dos temas sociológicos e antropológicos, 

intuições pessoais e observações diretas; e de combinar métodos 

nunca dantes combinados. (FREYRE, 1968, p. 67, grifos nossos).

A narrativa culturalista britânica dos seus founding 
fathers tem por referencial as especulações e observações 
diretas dos fatos — interação do indivíduo com a mídia — 
no espaço onde ocorrem. Como anteriormente indicado, 
a motivação do estudo realizado por Hoggart (1970, p. 43) 
era perceber a relação do indivíduo com a mídia a partir 
de um meio operário parcialmente homogêneo, que para 
descrevê-lo, o autor recorre ao estilo de vida das pessoas, 
bem como a relação com o meio.

Nas explorações iniciais dos fundadores britânicos, há 
muito de autobiográfico. Richard Hoggart baseia sua obra 
The uses of literacy (1957) numa narrativa em vários mo-
mentos retrospectiva, servindo-se de suas experiências num 
meio operário, onde havia passado a infância. (MATTELART 
& NEVEW, 1996, p. 49). Sobre seu passado, afirma Hoggart 
(1970, p. 42) “minha origem social me ajuda sem dúvida 

miolo_midia_gilberto_freyre.indb   166 8/27/aaaa   10:57:49



IV. Comunicação & cultura: entre a tradição britânica & o legado freyreano 167

quando se trata de sentir e de fazer experimentar a tona-
lidade vivida no espaço popular, da mesma forma que me 
preserva de alguns dos equívocos aos quais são expostos os 
observadores burgueses.”

Ao tratar das questões sociais, Hoggart evidencia tanto 
as desigualdades econômicas, quanto a flexibilidade da moral, 
para aceitar determinados fatos vistos como “desviantes”, 
em função da necessidade imposta pela desigualdade social. 
É o que acontece com uma análise da prostituição, que de 
certa forma passa a ser aceita. Para ilustrar, ele narra um 
fato de sua infância.

Eu tinha um amigo, filho único que parecia ser órfão de pai; sua 

mãe era costureira, mas tinha meios para vesti-lo bem e dar-lhe 

mais dinheiro de mesada do que recebiam os outros garotos do 

grupo [...] Apenas aos quinze anos dei-me conta de que sua mãe 

era uma prostituta que fazia ponto nos bairros do centro [...]  

A maioria das suas vizinhas a saudava e sempre trocava algumas 

palavras com ela [...] “Acima de tudo, é preciso que ela viva”, 

dizia-se. Compreendiam-se as circunstâncias que podiam con-

duzir algumas mulheres a essa extremidade [...] embora algumas 

de suas vizinhas fossem puritanas e tivessem o hábito de censurar 

a conduta sexual das pessoas, não me lembro de tê-las visto fazer 

algum julgamento moral sobre aquela mulher [...]. (HOGGART, 

1970, p. 142).

A descrição acima faz menção à capacidade de negociação 
que se apresenta desde a moral e se estende a outros setores 
das camadas populares, que costumeiramente presume-se 
estarem à margem e não enxergarem a própria realidade. 
Essa visão estereotipada, de acordo com Hoggart, atribui às 
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pessoas mais simples um papel de membros da sociedade de 
consumo, ou seja, consumidores obcecados pelas novidades 
apresentadas, ou impostas.

Da mesma forma, Raymond Williams é procedente da 
camada simples da população (MATTELART & NEVEW, 
1996, p. 49), e marca suas análises a partir de suas experi-
ências. “Meu crescimento numa família de classe operária 
levaram-me a aceitar a posição política que era apoiada 
e esclarecida por essa análise [marxista].” (WILLIAMS, 
1979, p. 8).

Edward P. Thompson é filho de mãe imigrante e pai 
missionário. Começa sua vida como professor de adultos. 
(MATTELART & NEVEW, 1996, p. 51). O sistema educa-
cional, no século XX, permite a passagem de uma sociedade 
estática para uma com mobilidade social. Por meio da edu-
cação, jovens das classes médias e populares encontram 
naquele sistema um trampolim, até então pouco acessível. 
(1996, p. 18–19).

Para se entender a institucionalização dos Estudos 
Culturais britânicos, nos anos 60, é fundamental que se tenha 
em mente as características pessoais de seus precursores.  
A origem social bem como as experiências de vida de cada um 
dos intelectuais moldam a produção inicial daquele centro. 
As motivações políticas dos anos sessenta suscitam nos pes-
quisadores, quando estes passam à condição de produtores 
de conhecimento, a necessidade honrosa de continuar a luta 
política no espaço acadêmico. (MATTELART & NEVEW, 
1996, p. 19).

A partir desse ângulo, fica mais fácil vislumbrar as 
motivações iniciais dos pioneiros do centro britânico, cujo 
interesse era mostrar a capacidade reflexiva das camadas 
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populares, das quais eles mesmos faziam parte. Propondo o 
deslocamento do conceito de cultura, que passa da tradição 
elitista para as práticas cotidianas, a cultura popular é vista 
como local de construção de sentido, e a partir desse “local” 
é que devem se estruturar as pesquisas. Para a captação 
da realidade cultural, são empregados os procedimentos 
antropológicos, dentre eles a observação in loco. 

Como afirma Hoggart (1970, p. 44), nas motivações para 
seu trabalho, partindo-se do espaço onde as pessoas vivem e 
interagem umas com as outras e com as diversas instâncias, 
torna-se possível ver “qual é a influência da imprensa sobre 
as atitudes e em que medida os indivíduos podem resistir 
a essa influência.” 

Para a captação da realidade em que as pessoas vivem, 
emprega-se a etnografia, estudo que põe em relevo a impor-
tância dos modos pelos quais os atores sociais descrevem a 
própria condição de sua existência. (ESCORTEGUY, 1999, 
p. 143).

Os estudos de Gilberto Freyre partem das especulações 
acerca da cultura e chegam aos ensaios que consideram a 
mídia como elemento cultural, visto que ela pode difundir 
padrões e comportamentos. No entanto, a mensagem da 
mídia pode ou não encontrar receptividade, dependendo 
dos valores pessoais da instância receptora.

Um exemplo do consumo marcado pelos valores in-
dividuais é apontado por Freyre (1996b, p. 445), quando 
fala de questões acerca da moda, que em detrimento das 
campanhas publicitárias em favor do padrão europeu, não 
se observa a imediata alteração do padrão vigente. Esse 
fato ocorre, segundo o autor, porque o gosto popular con-
tinuava caracterizado pelos padrões orientais. “São ainda 
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do tempo do Brasil-Reino e do colonial anúncios de jornal 
que indicam ter continuado durante todo esse período, e a 
despeito da invasão do mercado por novidades européias, 
a preferência por artigos orientais da parte dos brasileiros 
mais conservadores.” 

No livro Sociologia, publicado em 1945,4 Freyre (1967, 
176) trata, por exemplo, da possibilidade de uma nova or-
ganização sócio-cultural tomando por referência a atuação 
dos modernos meios de comunicação social.

Com os modernos meios de comunicação e transporte, a superação 

das simples áreas políticas ou administrativas, por um lado, e das 

naturais, por outro, pelas regiões assim socialmente considera-

das — que compreendidas em sua complexidade sócio-cultural, 

superam as chamadas regiões naturais, delimitadas por monta-

nhas, rios, água — vem se acentuando de tal modo que as regiões 

sócio-culturais são hoje realidades funcionais ao lado de Estados 

subnacionais e até de Estados nacionais. (FREYRE, 1967, p. 176).

O autor concebe uma nova realidade, em cuja perspec-
tiva faz-se presente o conceito de transnacionalização da 
cultura,5 ou seja, a cultura que transcende a barreiras nacio-
nais e geográficas, tendo por suporte a mídia. A relação entre 
comunicação e cultura, estabelecida por Gilberto Freyre, 
antecipa-se àquela desenvolvida pelos fundadores do centro 
britânico de Estudos Culturais. A relação entre comunicação 
e cultura é estabelecida no cotidiano, e a antropologia é o 
modo de abarcar conceitualmente esse fato.

Percebe-se, dessa forma, que a produção inicial dos funda-
dores da tradição culturalista britânica e Gilberto Freyre têm 
uma temática comum: o impacto da mídia na vida das pessoas 
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e a forma como o indivíduo se coloca frente à mensagem mi-
diática. Em ambas as tradições as especulações a esse respeito 
pautam-se pela exploração das relações cotidianas nas quais 
o indivíduo encontra-se inserido. Postula-se que é por meio 
do entendimento do contexto no qual o indivíduo vive que é 
possível captar o quadro de referências que atua definindo a 
postura em relação aos temas propostos pela mídia.

Culturas híbridas: processo de mediação

Antes de tratar das reflexões de Gilberto Freyre acerca da 
relação entre comunicação e cultura, opta-se por apontar 
alguns caminhos atuais dos Estudos Culturais, cujos postu-
lados se espalharam por outros centros. A partir de algumas 
hipóteses atualmente em voga — como a das mediações, 
desenvolvidas com base nas primeiras especulações do 
Centre for Contemporary Cultural Studies, conforme in-
dicado anteriormente —, pretende-se mostrar o pioneirismo 
freyreano, que atuou precocemente nessa perspectiva anos 
antes da instituição do centro britânico.

Numa fase mais contemporânea, em especial na América 
Latina, a produção culturalista tem se dedicado a estudar os 
processos de luta pela hegemonia a partir da cultura popular, 
apresentando o conceito de “culturas híbridas”. Entre os 
autores que analisam essa temática, está Néstor García 
Canclini (1998).

A hibridização é vista como processo criativo do contato 
entre antigos e novos padrões, resultando desse contato 
algo genuinamente novo. Na proposta de García Canclini 
(1998, p. 22), o popular não deve ser visto como espaço de 
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manutenção de uma memória passadista e sim como local 
de constante elaboração, visto que o importante não é o que 
se extingue, mas o que é possível criar e transformar tendo 
por referencial antigos padrões.

O que surge dessas reflexões é a noção do espaço popular 
como instância capaz de criar, de se apropriar e produzir 
significados com base em experiências individuais, que por 
sua vez carregam as marcas dos grupos do qual fazem parte 
e do local onde vivem.

O popular, para García Canclini (1998, p. 261) não é o que 
o povo tem, e sim tudo aquilo a que ele pode ter acesso, que 
chama sua atenção e quer ou pode usar. Um produto midiático, 
por exemplo, torna-se popular ou não a partir dos usos, res-
pondendo às necessidades de um grupo ou de parte dele.

Essa capacidade de ação do indivíduo frente aos produ-
tos dos meios de comunicação de massa marca a produção 
acadêmica brasileira a partir de meados dos anos 80. Desde 
essa época são vários os trabalhos que tentam captar teórica 
e metodologicamente o receptor, agora visto como sujeito 
de sua ação. Para Martín-Barbero (1994, p. 39) a recepção 

“é um lugar novo, de onde devemos repensar os estudos e a 
pesquisa de comunicação.” No livro Dos meios às mediações 
(1997), ele propõe exatamente essa ruptura quando desvia 
o foco que sempre esteve centrado nos meios e agora deve 
ser redirecionado para as mediações, ou seja, enfatiza a 
importância da recepção enquanto espaço mediador. 

O processo de mediação constitui-se nos usos sociais da 
comunicação. O uso, no caso a recepção dos produtos mi-
diáticos, é atravessado pelos padrões culturais que formam 
o indivíduo e essa “carga” finda por configurar a leitura/
apropriação daquele produto. Para Guillermo Orozco (1997a, 
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p. 114) “a mediação, segundo Jesús Martín-Barbero, é o 
lugar onde se outorga sentido ao processo da comunicação. 
Contudo, Barbero privilegia a cultura como a grande media-
dora de todo processo de produção comunicativa.”

Orozco (1997a, p. 114), com base em Martín-Barbero, 
aponta alguns espaços onde as práticas sociais tomam 
consistência, agindo como fontes mediadoras.

A sociabilidade: as práticas cotidianas de todos os sujeitos 
sociais para negociar o poder de qualquer autoridade — por 
exemplo, os filhos que negociam com os pais a programação 
que querem ver;
A ritualidade: relacionada com o cotidiano — repetição 
de certas práticas, que por definição envolvem uma certa 
rotina; 
A tecnicidade: duplo papel da técnica de instrumento ino-
vador perceptivo dos que estão ao seu redor.

Com base nesse referencial pode-se perceber o nível de 
variáveis que entram em jogo na construção das interpreta-
ções a partir das mediações. Os dois primeiros — sociabili-
dade e ritualidade — sempre fizeram parte do cotidiano, já 
a terceira — a tecnicidade — é mais recente. Ela diz respeito 
especialmente ao papel dos meios de comunicação enquanto 
renovadores dos níveis de percepção dos indivíduos, o que 
é assegurado pela captação por parte desses elementos es-
truturais associados aos formatos técnicos, como exemplo, 
o flash back, que remete a história ao passado. A aquisição 
desse capital permite ao espectador (consumidor em geral) 
circular livremente pelos caminhos propostos pelos meios 
de comunicação, através de seus produtos.

1.

2.

3.
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Os estratagemas de apropriação de conteúdos e a ma-
neira de se elaborar sentidos, por exemplo, na televidência, 
a partir do social, marcam essa outra perspectiva sobre os 
processos de recepção. O pesquisador Guillermo Orozco 
(1996, p. 42–43) aponta como fatores decisivos para a cons-
trução de sentidos elementos outros que aqueles usualmente 
associados a este momento, como o contexto familiar. 

Ele elenca uma série de “locais” que atuam na elaboração 
sígnica, tais como o gênero, a etnia, a idade e a origem social. 
A interação com o que se passa na tela pode ser definida em 
função da idade, dependendo do gênero, podendo ainda ser 
aceito ou rechaçado em detrimento da procedência social 
e étnica. Todas essas características atuam como variáveis 
no processo de mediação entre o indivíduo e os produtos da 
comunicação de massa.

Mediações como práticas cotidianas

Se a comunicação de massa deve ser entendida no campo 
cultural, em especial na cultura popular, onde a luta pela 
dominação hegemônica toma forma, o conceito da cultura 
no plural (CERTEAU, 1993) torna-se fundamental. A partir 
daí, constata-se a necessidade de se buscar a compreensão 
do processo de encontro e confronto entre as culturas  

— a hibridização cultural, processo por meio do qual as fren-
tes culturais estão em constante encontro, muitas vezes em 
forma de confronto, o que representa ponto fértil de criação 
e recriação cultural.

Sendo assim, para se entender a relação do indivíduo 
socialmente posicionado num campo cultural caracterizado 
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pela mobilidade, o entendimento do nível de relação com as 
mensagens dos meios de comunicação de massa só é possível 
quando se levam em consideração os níveis de variabilidade 
da cultura inerente ao indivíduo consumidor. Se a cultura 
é plural e mutável, o indivíduo traz em sua existência essa 
característica; logo, o encontro dele com a mensagem midi-
ática será marcado pela diversidade presente nele, o que só 
pode ser holisticamente compreendido por meio da hipótese 
das mediações, ou seja, o uso social da comunicação.

A perspectiva culturalista prevê uma nova maneira de 
se conceber todo o processo da comunicação, centrando a 
atenção nas várias possibilidades de interação do indivíduo 
com as mensagens midiáticas. Algumas pesquisas têm sido 
levadas adiante com o intuito de caracterizar a ação cultural 
sobre a postura do indivíduo em tal quadro de referência 
teórico-metodológica.

Thompson (2000) categoriza o processo da comunica-
ção como apresentando uma ruptura entre a produção e a 
recepção. Os produtores definem os produtos simbólicos 
e os difundem na ausência dos seus consumidores. Com 
isso, a comunicação é estabelecida por um único fluxo, o que 
muitas vezes impede o receptor de intervir no processo.

A partir dessa constatação, o autor diz que para se 
aproximar das formas simbólicas, mediadas pelos meios 
de comunicação de massa, é possível usar três aspectos, que 
ele define como “enfoque tríplice.” (THOMPSON, 2000, 
p. 392–396).  

O primeiro aspecto é o da produção e transmissão ou 
difusão das formas simbólicas. O objetivo está assentado no 
processo de produção e distribuição via canais de difusão, e 
por meio de análise sócio-histórica é possível chegar às ca-
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racterísticas das instituições dentro das quais as mensagens 
foram produzidas.

O segundo aspecto é a construção da mensagem. Nesse 
momento o objeto é a mensagem em si, configurada simbo-
licamente enquanto texto capaz de significar. O objetivo é a 
captação das formas complexas em suas estruturas articu-
ladas. O autor dá como exemplo um programa de televisão, 
para cuja análise podem ser usados a justaposição de palavras 
e imagens, ângulos, seqüências das imagens. Todo esse ma-
terial faz parte da retórica do programa em questão.

Por fim, o aspecto da recepção e apropriação das mensa-
gens. As mensagens são recebidas por pessoas situadas em 
circunstâncias sócio-históricas específicas. Para a captação 
de tais mensagens as pessoas usam os recursos disponíveis, 
como o conhecimento de causa prévio. A fase posterior é 
a incorporação da mensagem ou pelo menos de parte dela, 
podendo ainda ocorrer a recusa àquilo que é proposto. Logo, 
as condições de recepção são socialmente diferenciadas.

É nesse terceiro nível que o processo de significação 
toma forma e a mensagem passa a significar. A comunicação, 
nesse prisma, é um fator eminentemente social, sofrendo 
todas as variações do ambiente sócio-cultural do qual faz 
parte o indivíduo receptor.

Em Television culture John Fiske (1987) aborda esse 
itinerário, que vai da cultura à comunicação. O autor apre-
senta a televisão como um meio provocador de sentidos e 
de prazeres. Os sentidos seriam criados dentro de sistemas 
culturais e por meio desses sistemas variados circulariam 
na sociedade.

Suas reflexões vão ao encontro da divisão do processo 
de difusão da comunicação proposta por Thompson (2000, 
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p. 392–396), na qual a produção e recepção estariam no 
primeiro e terceiro níveis respectivamente. De início Fiske 
(1987, p. 14), trata da variação de significados que existe 
de um texto para outro. Texto compreendido como tudo 
aquilo que significa, na concepção de Roland Barthes (1993, 
p. 133). Para o autor, os programas, no caso os televisivos, 
são definidos, produzidos e distribuídos pela indústria. Os 
textos, por sua vez, são produzidos pelos “leitores”. No texto 
localizam-se os conflitos entre as forças de produção e os 
modos de recepção.

A partir da constatação da pluralização da cultura surge 
a preocupação em se definir como a variação cultural forma 
o “indivíduo”, sua personalidade. Esta personalidade passa 
a definir o sentido de um texto e para a captação do processo 
de construção de sentido das mensagens há que se buscar a 
compreensão da subjetividade e sua elaboração. 

A nossa subjetividade (FISKE, 1987, p. 49) então é o 
produto das relações sociais, que por sua vez atuam em nós 
de três maneiras principais: por meio da sociedade; da língua 
ou do discurso e dos processos psíquicos através dos quais a 
criança entra na sociedade. Nossa subjetividade é o produto 
de vários agentes sociais, aos quais estamos submetidos.

A fruição de tudo aquilo que nos é proposto ou almeja-
mos depende de nossa subjetividade, que vai definir o que 
exatamente queremos, ou necessitamos, bem como a forma 
por meio da qual será consumida. Tanto o consumo quanto 
a produção de sentido vão depender de lógicas específicas, 
inerentes ao indivíduo. Para Fiske (1987, p. 313), os bens de 
consumo, chamados “textos”, não são recipientes ou trans-
missores de significado e prazer, mas elementos capazes de 
provocar significados e prazeres.
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O sentido não é prontamente elaborado e transmitido, 
mas é produzido a partir do que é fornecido. Tão impor-
tante quanto captar o momento da recepção é a entrada 
no universo deste receptor, em cuja subjetividade podem 
estar as respostas sobre os significados por ele elaborados. 
Esta perspectiva aparece em Gilberto Freyre, mas antes 
de ser abordada, torna-se necessário perceber o caminho 
por ele percorrido, inicialmente tratando do processo de 
encontro entre culturas como espaço gerador de novos 
conteúdos — hibridização cultural, o que já atua formatando 
a individualidade.

Constituição cultural em Gilberto 
Freyre: a grande miscigenação

O legado de Gilberto Freyre para os estudos de comunicação 
é a ponte que ele estabelece entre cultura e comunicação. 
Tudo principia quando ele elege a mídia como objeto de 
análise, porque ela seria capaz de revelar traços culturais. 
Localiza-se também na evolução de seu pensamento o pro-
cesso contrário, ou seja, por meio da cultura é possível ver 
o impacto da mídia na vida das pessoas.

O processo específico de hibridização cultural ocor-
rido no Brasil, retratado por Gilberto Freyre em especial 
em Casa-grande & senzala (1996a) e Sobrados e mucambos 
(1996b), foi responsável pela implantação de um sistema 
cultural que possibilitou a conciliação de elementos aparen-
temente contraditórios que se fizeram presentes ao longo 
de sua formação histórico-social. Três situações marcam 
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o processo de encontro entre distintas culturas. São elas:  
I - a família, II - a religião, III - a etnia.

Para se entender a constituição da família brasileira, 
segundo Freyre, é preciso voltar no tempo e analisar o 
encontro entre o colonizador e os grupos étnicos que par-
ticiparam dessa feita. Em sua opinião, tanto o índio quanto o 
negro colaboraram ativamente com esse processo, empres-
tando elementos seus, que foram incorporados à cultura 

“dominante”. Todo esse processo só foi possível porque o 
português era um ‘europeu diferente’, que há muito vivia 
em contato com a África, com a ‘mística sensual islâmica’, 
sendo Portugal um país portuário, o que colocava sua gente 
em contato permanente com outros povos. Graças a essa 
preparação que durou séculos, chegando aqui, o português 
pode casar-se com a índia, após ter sido batizada. O coloni-
zador também tomou uma postura diferente para com os 
filhos bastardos com as negras; ao invés do total descaso, 
tomava-o por afilhado, por exemplo.

A religião católica veio junto com o colonizador e foi 
imposta a todos os grupos étnicos. Era a religião oficial do 
Reino e desempenhava um papel político ideológico ao 
lado da monarquia, funcionando como elemento agregador 
nacional, unificando internamente e colocando contra o 
estrangeiro, inimigo da fé. Aqui, teve o mesmo papel, unindo 
forças contra os calvinistas franceses e os protestantes 
ingleses, no período das invasões. Mas Freyre reconhece 
a importância da interação com outros credos religiosos, 
que mesmo proibidos, sempre coexistiram. Essa religião 
híbrida, que se foi gestando ao longo do tempo e perdura 
até a atualidade, é responsável por uma cultura flexível, que 
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permite o livre trânsito do indivíduo de um campo religioso 
a outro, conferindo uma identidade variada e não fixa. 

Com a miscigenação o que se teve na verdade foi o en-
contro entre diferentes sistemas culturais. Esse processo 
foi de imprescindível importância para a formação da nossa 
identidade, fundamentalmente marcada pela capacidade 
de negociação posicional entre indivíduos de diferentes 
extratos sociais, que teve como resultado a aproximação 
entre os sempre tão distantes ‘dominadores’ e ‘dominados’, 
diferentemente de outras áreas colonizadas no mesmo pe-
ríodo. Como resultado, tem-se uma cultura heterogênea. 
São exatamente esses fatores que permeiam setores como 
a família e a educação, instrumentalizando o indivíduo com 
capacidades de visões diferenciadas, agindo como media-
ções específicas, o que torna a nossa recepção aos produtos 
midiáticos passível de múltiplas variações, o que por um 
lado converte-se num processo ainda mais rico, por outro 
dificulta a sua compreensão e análise.

O conceito de hibridização cultural, a partir dos postu-
lados de Gilberto Freyre, é importante para a compreensão 
dos processos culturais que marcam a forma de aproximação 
entre as pessoas e o jeito de se localizar numa realidade. 
Modo de resistir às pressões, menos pela recusa que pela 
assimilação parcial do que é imposto, constituindo cam-
pos geradores de uma cultura capaz de negociar a própria 
existência; da mesma maneira, acredita-se, que o indivíduo 
hoje negocia com a indústria cultural, consumindo ‘diferen-
temente’ do que havia sido previsto pelo produtor.

Um exemplo desse processo de encontro entre siste-
mas sígnicos conflitantes e que se mesclam é apresentado 
por Freyre (1974, p. 542), em Ordem e progresso. Ele fala 
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de cidadãos de classe alta e “metidos” a cientistas, em sua 
maioria positivistas que, na clandestinidade, se entregavam 
ao candomblé. “Por mais de um branco elegante foram 
Martiniano e Adão [Pai Adão, que posteriormente se tor-
naria amigo íntimo de Freyre] procurados para resolver 
não só ‘casos políticos’ como casos ‘amorosos’: brancos dos 
que na época liam Renan e citavam Lebon e até Spencer e 
Augusto Comte.”

Falando da maneira como concebe a formação cultural 
brasileira, Freyre (1968) relata a importância de buscar o 
entendimento dos vários grupos que contribuíram para 
a elaboração do complexo cultural que hoje conhecemos. 
Nossa cultura não é o resultado exclusivo de padrões impos-
tos pelos grupos dominantes, porém, a síntese das distintas 
culturas que se fizeram presentes nesse processo.

Foi dentro desse critério, procurando ousadamente lançar suges-

tões para uma nova interpretação da formação brasileira, que me 

empenhei em considerar sociologicamente o negro africano, tal 

como ele se apresenta na formação, na sociedade e na cultura 

brasileiras. Isto é, menos sob o aspecto de um tipo étnico [...] 

Negro, sim, mas principalmente brasileiro [...] Membro de um 

todo sócio-cultural sobre o qual agiu e influiu e vez de ser apenas 

animal de carga ou máquina de trabalho [...] Contribuinte para 

uma nova cultura. (FREYRE, 1968, p. 52). 

O valor de tais reflexões encontra-se no fato de por 
em relevo a importância da noção de processo — encontro 
entre vários grupos —, caso contrário perderia o referen-
cial de processo, visto que seria linear e unidirecional, ex-
cluindo a contribuição das demais manifestações culturais. 
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A cultura seria transposta de outra parte e implantada 
aqui, segundo os padrões e as necessidades do grupo 
estabelecido pelo poder.

Em relação a Casa-grande & senzala (1996a), Freyre diz 
que sua base está na busca da relação entre elementos apa-
rentemente inconciliáveis. É a idéia dos pares de oposição tão 
característica do autor: a casa grande e a senzala, ou melhor, o 
ponto de contato entre as instâncias díspares. “Tal o próprio 
complexo que dá título ao livro em apreço — Casa-grande & 
senzala — considerado em algumas de suas manifestações 
de processos psico-sociais: sobretudo o de acomodação ou 
de interpenetração de elementos étnico-culturais aparen-
temente inconciliáveis.” (FREYRE, 1968, p. 119).

Ao estudar a contribuição dos ameríndios e dos afri-
canos para a cultura do País, Freyre foi um dos primeiros a 
demonstrar, por meio de suas obras, a repulsa à discrimina-
ção em relação às outras etnias, consideradas não-européias, 
tidas como inferiores. Sua proposta é a de se buscar o germe 
de nossa cultura nos nossos processos históricos não oficiais, 
no cotidiano, no relacionamento entre senhores e escravos, 
que iam além dos troncos e açoites. É reconhecer o Brasil 
como nação de muitas etnias, que se foram misturando, 
hibridizando, miscigenando. 

Híbrida desde o início, a sociedade brasileira é de todas da 

América a que se constituiu mais harmoniosamente quanto às 

relações de raça; dentro de um ambiente de quase reciprocidade 

cultural que resultou no máximo de aproveitamento dos valores 

e experiências dos povos atrasados pelo adiantado; no máximo 

de contemporização da cultura adventícia com a nativa, da do 

conquistador com a do conquistado. (FREYRE, 1996a, p. 91).
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Mas a que universo a obra de Freyre nos remete? Onde 
ele centra o seu foco analítico-narrativo? Se olharmos 
atentamente a ilustração que acompanha Casa-grande & 
senzala podemos, de início, ficar em dúvida. Fala da casa-
grande, com seus muitos cômodos, capela, salões, quartos 
que abrigam os da família, os parentes, as visitas, o padre etc.; 
ou se refere à cozinha, dominada pelas negras caprichosas; 
ou à senzala, lugar de sofrimento, mas também de convívio, 
de música e de dança; ou ainda ao quintal, onde meninos, 
negros e brancos, brincam?

Fala de tudo, indistintamente, buscando as intercone-
xões, os momentos de contato entre um local e outro, uma 
realidade e outra, para daí buscar uma cultura em gestação. 
Além de toda a dor e sofrimento daquele período, quer 
entender, nesses momentos de encontro, a formação dessa 
cultura híbrida, que é responsável pela nossa visão de mundo, 
nosso jeito de ser.

A partir daí, percebe-se o itinerário de Gilberto Freyre, 
que parte dos estudos acerca da cultura para os estudos em 
que agrega a mídia como elemento fundamental. O autor 
estabelece, dessa forma, a relação entre comunicação e 
cultura, o que pode ser verificado pelos questionamentos 
presentes em suas obras, o que principia com o uso da mídia 
como objeto de análise, por ser capaz, numa visão pioneira 
do autor, de revelar aspectos histórico-sociais de um período 
em questão.

Pode-se dizer que no Brasil houve um intenso processo 
de miscigenação, envolvendo muitos sistemas culturais, e 
que as culturas que resultaram desse processo mantiveram 
parte das características originais, portanto híbridas. 
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Estes valores a novos estímulos de ambiente social, a novas 

influências de meio físico — o ameríndio tropical — como as que 

Alencar e Gonçalves Dias vinham já procurando refletir em suas 

obras; e que vinham também se refletindo noutras expressões 

brasileiras de cultura — na música, por exemplo — sob formas ou 

combinações nitidamente indo-latinas, quando não afro - além de 

indo - latinas, de arte e de vida. (FREYRE, 1974, p. 283).

Como resultado, tem-se uma cultura heterogênea. São 
exatamente esses fatores que permeiam outros setores como 
a família e a educação, instrumentalizando o indivíduo com 
capacidades de visões diferenciais, agindo como mediações 
específicas, o que torna a recepção6 aos produtos midiáticos 
passível de variações múltiplas.

Interação mídia & sociedade na 
visão de Gilberto Freyre

Em linhas gerais, a relação predecessora de Gilberto Freyre 
com os próceres dos Estudos Culturais se dá quando pen-
samos no tema central — cultura — apresentado por ambos. 
A perspectiva adotada é a da interação da cultura com o 
cotidiano. A partir dessa premissa é que surge a ousadia 
freyreana e a inovação culturalista: a ligação entre mídia e 
cultura, numa sociedade em que cada vez mais as relações 
são mediadas por aparatos tecnológicos.

Acredita-se que tanto Freyre como os culturalistas 
britânicos fazem o mesmo percurso teórico. Eles partem 
da hipótese da cultura pluralizada; e daí para os estudos de 
mídia, que é vista como promotora de uma nova realidade 
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cultural. Cumpre ressaltar, ainda, que em Freyre não há 
preocupação explícita com os processos de recepção, marca 
atual dos Estudos Culturais. 

Freyre, da mesma forma que os autores da fase inicial da 
tradição culturalista, preocupa-se com a postura do indiví-
duo frente os meios de comunicação. Os Estudos Culturais 
inicialmente queriam localizar a resistência à informação ou 
discurso dominante (hegemônico), o que seria possível ao 
indivíduo com base no quadro ideológico do grupo no qual 
estaria inserido. Freyre busca nos processos de conformação 
das subjetividades e imaginário a maneira de entender o po-
sicionamento do indivíduo em relação a mitos, por exemplo 
Santos Dumont, difundidos pela mídia.

Nas obras iniciais de Gilberto Freyre, como Vida social 
no Brasil nos meados do século XIX (1977), Casa-grande & 
senzala (1996a), Sobrados e mucambos (1996b) e Ordem e 
progresso (1974) está fortemente presente a preocupação 
do autor acerca da relação entre cultura e identidade — for-
mação de uma cultura nacional que seja a expressão viva de 
todas as etnias que colaboraram com esse processo. Essa 
cultura finda por constituir a identidade brasileira, cujo 
traço unificador, curiosamente, acaba por ser a diversidade 
ou flexibilidade tanto conceitual quanto prática. Cultura 
portanto híbrida. É marcante também na fase inicial 
dos trabalhos de Freyre é o uso da mídia como objeto de 
estudo. A mídia (por exemplo, artigos de jornais) é usada 
para validar suas hipóteses, pois ela é apresentada como 

“testemunha ocular” dos fatos passados, além de difundir 
novos padrões culturais.

Outro exemplo: a popularização de mercadorias que 
durante um tempo eram exclusividade de classes altas se dá, 
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segundo Freyre, com base na ação dos anúncios publicitários 
em jornais. “Os anúncios de jornal parecem ter concorrido 
para o uso generalizado, entre nós, de produtos que até os 
começos do século XIX destinavam-se nitidamente a esta 
ou aquela classe, a este ou aquele grupo.” (FREYRE, 1996, 
p. 298). Com isso, nota-se a atenção do autor para os assun-
tos concernentes à relação da mídia com a sociedade, bem 
como a alteração de padrões e condutas. No caso da mudança 
indicada pelo autor, é necessário se ter em mente que ela vai 
ao encontro do anseio das camadas menos favorecidas, que 
encontram no consumo uma maneira de, pelo menos mo-
mentaneamente, sair da realidade em que vivem. O consumo 
está sempre ligado a uma lógica inerente a quem consome.

Um primeiro ponto de encontro entre os Estudos 
Culturais e Gilberto Freyre está nesse percurso teórico-
metodológico: ambos partem da hipótese da cultural plu-
ralizada; e daí para os estudos de mídia, que é vista como 
promotora de uma nova realidade cultural.

Em Sobrados e mucambos (FREYRE 1996b), o autor 
questiona o poder da mídia para alterar padrões culturais. 
Na referida obra, por meio de anúncios de jornais, indica 
mudanças, embora nem sempre rápidas, como as ocorridas 
na moda. Não era o simples fato de novos artigos figurarem 
nos anúncios que iria garantir sua assimilação.

O afastamento entre o Brasil e a Europa, e a relação com o 
Oriente durante o período colonial é marcante na nossa histó-
ria. Desse período a influência se prolongou ainda por algum 
tempo, mesmo depois da Abertura dos Portos em 1808.

Os anúncios de jornal revelam, desde os primeiros dias em que 

começou a haver imprensa no Brasil até o terceiro decênio do 
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século XX, como persistiu na população, resistindo ao impacto 

da produção industrial européia, do gosto pelos artigos orientais 

a cujo uso ou gozo o brasileiro se afeiçoara durante longo período 

de sua experiência colonial. (FREYRE, 1996b, p. 443).

Por meio de tal declaração, que trata da ação publicitária 
dos jornais, percebe-se que o poder de impor novidades, 
em especial em relação à moda, é reduzido pelos padrões 
íntimos dos consumidores em potencial. É o fator cultural 
agindo como filtro. O consumível não é definido apenas 
por questões externas, ditadas pelo jornal, mas também e, 
sobretudo, por padrões subjetivos, ligados ao gosto, que para 
a referida época estava associado ao Oriente.

Com base em sua exploração acerca da sociedade antiga, 
Freyre (1996b, p. 464) chega a fazer generalizações tendo 
por referencial os anúncios de jornais.

Baseados no estudo de anúncios dessa época de transição, no Brasil, 

de familismo para estatismo, de religiosismo para secularismo, 

ousamos afirmar que a mulher — geralmente considerada mais vo-

lúvel que o homem — resistiu, no nosso país, mais do que o homem 

culto, a forças ou influências novas no sentido da europeização ou 

ocidentalização do seu adorno pessoal e do seu trajo.

Percebe-se em tais declarações a crença na capacidade 
de o indivíduo resistir ao “poder” da mídia, valendo-se de 
variáveis tais como gênero, idade e posição social para definir 
o nível de “leitura” do que lhe é proposto. Logo, o referencial 
cultural atua nesse momento, determinando a adoção ou 
não do que é apresentado. É a atuação das crenças e valores 
individuais.
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A interação da mídia com a sociedade, na visão de Freyre, 
se dá com base no viés cultural. A cultura da qual o indivíduo 
faz parte age sobre ele e por meio desse referencial é que 
ele se posiciona em relação ao que lhe é apresentado. Esse 
processo é apresentado por Freyre em especial em Ordem 
e progresso (1974).

Gilberto Freyre & a subjetividade

Em Ordem e progresso (1974), obra publicada em 1959, Freyre 
aborda a transição do trabalho escravo para o livre e da 
Monarquia para a República. Para a elaboração da obra, há 
o uso de mais de mil depoimentos diretos de pessoas de todo 
o Brasil, colhidos por meio de entrevistas. Os questionários 
foram aplicados ao longo de vários anos e com a ajuda de 
colaboradores. A partir desses depoimentos, o autor opera 
a reconstituição de um quadro cultural que configurou a 
visão de mundo do indivíduo. Essa visão de mundo definiu 
‘leituras’ que esse indivíduo fez da realidade que o cercava, 
bem como a interpretação de mitos difundidos pela mídia.

Nós duvidamos das verdades únicas e lógicas e buscamos reunir, 

em lugar delas, e um tanto à maneira pirandeliana, verdades 

diferentes entre si e até contraditórias: diferentes reações, aos 

mesmos estímulos, de diferentes indivíduos representativos 

que participaram da vida ou, mais que isso, da intimidade, de 

um tempo social. Dessas verdades impuras, diferentes entre si e 

contraditórias, será possível extrair-se uma verdade composta ou 

compósita. (FREYRE, 1974, p. V).
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Para a identificação “histórico-sociopsicológica” do 
brasileiro, Freyre (1974, p. VII) usa o que chama “inqué-
rito retrospectivo”, o que é feito por meio da aplicação de 
questionário sobre o passado, além de outras fontes de 
informação, entre elas os anúncios de jornais, as “solicita-
das” ou “apedidos”,7 notícias de aniversários, casamentos e 
falecimentos, informações todas extraídas de periódicos.

Questionário que serviu de base para a elaboração do livro 

Ordem e progresso (FREYRE, 1974, p. XVIII-B e C): 1. Nome. 2. 

Lugar onde nasceu (com descrição do mesmo lugar no tempo 

da sua meninice). 3. Escola ou colégio que freqüentou (métodos, 

professores, colegas, castigos, brinquedos, jogos, trotes, livros 

escolares, estudo de Gramática, de Caligrafia, de Matemática, 

festas cívicas, etc.). 4. Brinquedos, camaradagem, jogos e leituras 

de menino fora da escola. 5. Quais os seus heróis do tempo de 

menino? Quem queria ser quando fosse grande? Que mais arden-

temente queria ser? 6. Por que se fixou na profissão que veio a 

seguir? Onde fez os estudos profissionais? Professores, escolas e 

leituras desse período? 7. Qual a sua impressão da República ao 

tempo da sua meninice e adolescência? 8. Qual a sua impressão 

de Santos Dumont ao tempo de sua mocidade e quando ele esteve 

no auge da glória? 9. Qual a sua atitude de menino, de jovem, de 

homem feito, para com: a) Paris; b) Europa; c) Igreja Católica; d) 

Positivismo; e) Darwin; f) os chamados Direitos da Mulher; g) o 

divórcio; h) o clero; i) o ensino no Brasil (primário, profissional, 

etc.); j) a oratória; Ruy Barbosa em Haia; l) Rio Branco (o Barão); 

m) Nietzche; n) Karl Marx; o) Comte; p) Spencer. 10. Quais as 

danças ou modinhas de sua predileção no tempo de rapaz (ou 

mocinha)? 11. Freqüentava café ou confeitaria? Restaurante ou 

hotel? Clube? 12. Seus alfaiates (ou modistas)? Suas preferências 
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de modas (inglesas, francesas, americanas)? Suas preferências 

em chapéus, calçados, roupas de dentro, guarda-chuva, bengala, 

jóias? 13. Quais os jornais e revistas brasileiros e estrangeiros, da 

sua preferência, no tempo de jovem? 14. Viagens que fez, quando 

moço, no Brasil e no estrangeiro? 15. Suas idéias de rapaz, de 

reforma social, em geral, de reforma social e política do Brasil, em 

particular? 16-a. Sua atitude para com negros, mulatos, pessoas 

de cor? 16-b. Como receberia o casamento de filho ou filha, irmão 

ou irmã, com pessoa de cor? De cor mais escura que a sua?  

17. Outras reminiscências. 

Mas é, sem dúvida, pelo cruzamento dos dados cole-
tados na imprensa com as respostas obtidas por meio dos 
questionários que o autor consegue retratar de forma clara 
o indivíduo inserido e atuando em uma sociedade, influindo 
sobre nela e sendo influenciado por ela. Indivíduo que fala 
de suas preferências e desejos bem como das motivações 
para tais anseios. 

Procurou-se, através dessas autobiografias provocadas, surpre-

ender nos brasileiros da época sob análise, as relações da comu-

nidade, urbana ou rural, em que nasceu ou cresceu o indivíduo, 

com o passado brasileiro, com o nacional, com a América, com 

a Europa, com o mundo contemporâneo; as relações entre o 

mundo pessoal e o impessoal, dentro do qual se formou o mesmo 

indivíduo; sua simbiose com os espaços — o físico, o social, o 

cultural — pelos quais se estendeu sua vida de brasileiro ou sua 

atividade ou sua imaginação, numa época de transição como foi, 

em nosso país, o fim do século XIX alongado no princípio do XX. 

(FREYRE, 1974, p. xxxi).
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A postura dos entrevistados em relação aos tópicos das 
questões era marcada pelas crenças e valores íntimos, que 
se refletiam nas opções por eles feitas. A partir daí, Freyre 
(1974, p. 242) traça um perfil dos ídolos nacionais, que 
ocupavam espaço na mídia. O contato com tais ídolos era 
proporcionado, como no caso de Ruy Barbosa, pelos jornais. 
Mas os níveis de “leitura” daquele mito eram definidos com 
base nos referenciais de cada leitor. 

Com base nessa premissa, afirma Freyre (1974, p. 242): 
“pode-se dizer de Ruy que foi herói nacional apenas para a 
gente alfabetizada ou para a marginal da alfabetizada; sem 
repercussão entre rústicos, inclusive escravos.” O mito da 

“Águia de Haia” dizia respeito a uma classe específica, a que 
detinha conhecimentos literários, ou dava importância a 
pessoas letradas.

Colocando Ruy Barbosa de um lado e a Princesa Isabel 
de outro, e entre esses mitos negros e ex-escravos, Freyre 
mostra que eles se mostravam mais afeitos à figura da prin-
cesa. O que se explicava pelo fato de ela ter assinado a Lei 
Áurea. Entre a falácia de Ruy e ação da princesa em causa 
dos negros, ela era a escolhida. Pouco importava a retórica 
do baiano.

Um dos depoimentos ilustra a euforia associada à 
Princesa Isabel. “Ainda outro mestiço analfabeto, Luzia 
Angélica de Lima, diz que ‘quando veio a alforria tinha 
dez anos’. Nasceu no interior de Pernambuco. Viu negros 

‘quebrarem cestos de ovos inteiros’ em regozijo pelo 13 de 
Maio.” (FREYRE, 1974, p. 377).

Sobre a passagem da Monarquia para a República, 
mostra Freyre (1974, p. 10) que aquela revolução causou 
desconforto entre os negros.
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Não foi fato isolado o que noticiou em 1889 o jornal A Provincia, 

do Recife, divulgando a informação aparecida em O Itatiaia, da 

Província do Rio de Janeiro: o de virem ex-ecravizados, daquela 

Província, recusando-se a trabalhar “nas fazendas em que seus 

donos se alistavam no partido republicano”, alegando que não 

prestariam serviços a homens revoltados contra a Princesa 

Regente que os remira do cativeiro. 

Ainda sobre a adoção de ídolos, Freyre enfatiza Santos 
Dumont.8 Era o homem pequenino e raquítico — o anti-herói, 
o amarelinho9 —, que viria a se tornar o “pai da aviação”. Por 
meio desse feito, passa a povoar o imaginário nacional, es-
tando constantemente na mídia. Mas para o autor, o rebuliço 
causado por Dumont estava ligado a fatos anteriores à sua 
invenção e difusão na mídia.

Freyre (1974, p. 253) apresenta a hipótese de que o 
evento “Santos Dumont” — o homem capaz de criar e 
dominar uma máquina voadora —, tem suas raízes na li-
teratura de Júlio Verne (1828-1905), “que foi então muito 
lido pelos brasileiros ávidos de Progresso, de Modernidade, 
de Futuro.” As obras de Verne, que se incluem na chamada 

“Literatura de antecipação”,10 estavam cheias de “engenho-
cas” maravilhosas.

O fato de um homem conduzir uma máquina voadora 
não causava espanto para quem já possuía o imaginário 
repleto de fantásticas invenções. 

E Dona Virgínia Cavalcante, nascida também em Pernambuco 

em 1879, informa: “não me causou grande admiração [...] a 

grande descoberta de Santos Dumont, pois eu já estava com o 

cérebro cheio das invenções e das viagens de Júlio Verne. Meu 
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avô tinha toda a coleção que me obrigava a ler sempre”. (FREYRE,  

1974, p. 494).

Já para outros, a grandeza do brasileiro residia exata-
mente no fato de ter Dumont executado as idéias de Júlio 
Verne. “Para outro cearense, Cícero Bezerra Lobo, nascido 
em 1883, Santos Dumont foi ‘o maior homem do seu tempo, 
pois executou a fantástica imaginação de Júlio Verne.” 
(FREYRE, 1974, p. 497).

Santos Dumont representou para o Brasil o símbolo 
da capacidade nacional; e nas palavras de Freyre (p. 492), 
avivou a fé num futuro messiânico, no qual o País estava 
fadado a intensas transformações para melhor. Com isso, 
ele de repente passa de indivíduo a símbolo e de símbolo à 
categoria de mito.

Nota-se, a partir desse ponto, a importância dos estudos 
de mídia desenvolvidos por Gilberto Freyre, pois é por meio 
desses estudos que ele constata a difusão dessas pessoas 
públicas, como Ruy Barbosa e Santos Dumont. Ele compara 
o tratamento de tais figuras pela mídia e a atenção popular 
para com elas. Em determinados momentos, fica clara a 
influência, por exemplo, de Santos Dumont sobre o público 
que, desde as crianças aos mais velhos, adota como traje o 
modo pessoal de se vestir do “pai da aviação”. 

Outro depoimento muito expressivo, a respeito de Santos Dumont 

é o de Deodoro Machado de Mendonça, nascido no Pará em 1889: 

“Santos Dumont foi no Pará um símbolo não só de orgulho como 

de novidade. Houve Chapéu, sapato, calças, passos de dança, 

ruas, vapores, modinhas e nomes de batismo. A gente mais rude 

tomou a sério aquele canto — a Europa curvou-se ante o Brasil. 
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Eu vi, ufano, em Santos Dumont, um rebento precoce da nossa 

raça, dando-nos expoente científico sem termos ciência e uma 

capacidade que a ciência brasileira não estratificou”. (FREYRE, 

1974, p. 498–499).

É interessante lembrar também que, segundo Freyre, a 
adoção de Dumont como figura nacional máxima acontece 
porque a atuação dele — invenção do avião — foi ao encontro 
de uma necessidade nacional de projeção internacional. 

Para Luís de Vargas Dantas, nascido no Rio de Janeiro em 1870 

e a vida inteira, monarquista, houve nos vôos triunfais de Santos 

Dumont uma como compensação à “queda da Monarquia” e 

à “queda da moeda” [...] Até que apareceu o brasileiro Santos 

Dumont, subindo a grandes alturas e fazendo subir o nome do 

Brasil. (FREYRE, 1974, p. 499).

Nesse caso, o quadro de referência cultural agiu decisiva-
mente no ato interpretativo das mensagens que circulavam 
nas mídias, como os jornais. Dentre as perguntas que eram 
feitas nos questionários que serviram de base par a elabo-
ração de Ordem e progresso (1974), havia questões acerca 
de jornais: quais eram os lidos e as preferências. Logo, os 
relatos midiáticos estão em consonância com determinadas 
perspectivas, que em sua maioria estavam enraizadas na 
cultura de então. 

Sobre o possível exagero no culto a Santos Dumont, 
culto a um homem/herói vivo, diz Freyre (1974, p. 501) 
que o objeto do culto deixa de ser o homem, pois o que na 
verdade se cultuava era o símbolo. “Símbolo da capacidade 
brasileira para vencer espaço e tempo — porventura os dois 
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maiores inimigos do Brasil na sua busca de prestígio, entre 
as nações, como civilização moderna, dernier cri, up-to-date, 
up-to-the-minute, até; de dominadora efetiva dos espaços 
sob sua jurisdição.”

Essa mesma perspectiva pode ser usada para explicar 
o mito moderno que foi Ayrton Senna, cuja trajetória cau-
sou comoção nacional. O desportista, também de estatura 
baixa, passou de indivíduo a símbolo, chegando a mito.  
Ele representou para um país subdesenvolvido a possibi-
lidade de despontar internacionalmente. Era o brasileiro 
que dominava a tecnologia, embora esta fosse estrangeira. 
A análise do mito midiático de Senna deve ser pensada na 
perspectiva adotada por Freyre em Ordem e progresso em 
relação a Santos Dumont, que foi um fenômeno midiático, 
mas sua origem estava ligada aos anseios nacionais. 

Com base nessas evidências pode-se dizer que Gilberto 
Freyre foi precursor dos Estudos Culturais. Sua produção, 
numa perspectiva culturalista, principia com as pesquisas 
de mestrado, concluídas em 1922. Mas é com Sobrados e 
mucambos (1996b) e Ordem e progresso (1974), cuja data de 
publicação é 1950, que o autor apresenta reflexões que vão 
ao encontro das desenvolvidas a partir dos anos 60 pelos 
britânicos. 

Se a tradição culturalista britânica passa a estar asso-
ciada aos estudos de recepção, em especial a partir dos anos 
80, na origem de tais estudos a motivação era outra: localizar 
a maneira de o indivíduo resistir às pressões da comunicação 
de massa. Da mesma forma, Gilberto Freyre trata da postura 
do indivíduo frente aos produtos midiáticos. 

Em ambas as tradições, o tipo de contato que se estabe-
lece entre o receptor e os meios de comunicação é caracte-
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rizado pelos padrões culturais concernentes ao indivíduo. 
Logo, há uma proximidade conceitual entre essas tradições, 
o que permite apontar as reflexões de Gilberto Freyre como 
fundantes dos Estudos Culturais, mesmo que os pesqui-
sadores da Escola de Birminghan não façam referência a 
leituras prévias das obras do autor pernambucano. Mas é 
possível conjecturar que os culturalistas britânicos tiveram 
acesso às fontes norte-americanas que influenciaram o pen-
samento freyreano. Esta é, contudo, uma outra hipótese a 
ser pesquisada, cuja natureza distancia-se dos propósitos 
deste trabalho.
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Das conclusões

Gilberto Freyre, o homem que nasce no século das comuni-
cações, encontra na mídia uma fonte para a elaboração de 
seu pensamento e um palanque para suas idéias. Quando, aos 
16 anos, inicia suas atividades de jornalista em “O lábaro”, 
jornal do Colégio Americano, o jovem encontra naquele 
órgão de comunicação estudantil o veículo para suas idéias, 
que seria usado ao longo de toda sua vida. Mudariam apenas 
as denominações: Diario de Pernambuco, Revista O Cruzeiro 
etc., permanecendo a noção de processo da comunicação, 
visto que se ligaria aos diversos afazeres, desde redator, 
colaborador, diretor de jornal e ilustrador.

Com a ida para os Estados Unidos, em 1918, Gilberto 
Freyre entra em contato com novas tendências intelectuais, 
dentre elas a Nova História. Essa corrente é importante 
na formação do pensamento freyreano porque apresenta 
a hipótese de uma nova maneira de se conceber o processo 
histórico. Em detrimento de uma historiografia com base 
nos grandes feitos, narra a história a partir do cotidiano, 
pondo ênfase em aspectos como as relações familiares.

É nessa perspectiva que Freyre elabora sua dissertação 
de mestrado Vida social no Brasil nos meados do século XIX, 
defendida na Universidade de Columbia, em 1922. A nova 
narrativa acerca da história tem nas análises das relações 
cotidianas sua razão epistemológica. Fato importante é 
que Freyre usa suportes midiáticos como artigos de jornal 
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e fotografias que serviram de base para suas análises. A mídia, 
na proposição do autor, era um elemento capaz de revelar 
um fato histórico porque ela tem como fundamento uma 
narrativa acerca do cotidiano.

Logo, quando Gilberto Freyre capta essa maneira de 
abordar os processos históricos ele se dá conta de que a 
mídia estava inserida num processo cultural. Portanto, por 
meio da análise da representação de fatos específicos que 
figuram em artigos ou anúncios de jornal, seria possível uma 
aproximação histórica em relação ao fato. O pesquisador 
pode ainda alcançar além do fato em questão, a repercussão 
e o desdobramento do ocorrido.

Em linhas gerais, Gilberto Freyre percebe que a mídia 
passa a narrar a história, por conseguinte, para fazer parte 
da história seria preciso estar na mídia. É a partir desse 
momento que surge o “homem midiático”, que usa esse novo 
recurso para difusão de seu pensamento. A mídia cumpre o 
papel da cátedra por ele recusada. Ela é mais dinâmica e faz 
com que o intelectual pernambucano tenha acesso a todo o 
território nacional.

O pensador provinciano usa a mídia para se lançar no 
meio intelectual. Freyre passa não só a ter acesso a esse 
quadro como se sustenta por meio de sua intensa publi-
cação, com artigos nos quais versa sobre vários assuntos, 
mas o principal acaba sendo ele próprio, o narrador capaz 
de abordar tão variados temas. Essa aventura se inicia em 
1918, quando vai para os Estados Unidos e continua por toda 
sua vida.

Se em 1918 começa a publicar regularmente no Diario de 
Pernambuco e alguns outros jornais nacionais, o jornalista 
Gilberto Freyre atinge um público bem maior a partir de 
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1934, ano em que o já secular Diario se integra aos “Diários 
Associados”, de Assis Chateaubriand. Com isso, Freyre passa 
a publicar em cadeia nacional, por meio das diversas empre-
sas associadas. Verifica-se o deslocamento do intelectual da 
província para a nação.

Gilberto Freyre escreve ainda na coluna “Pessoas, 
Coisas e Animais”, na revista O Cruzeiro, um dos principais 
veículos de comunicação dessa época. Por meio de seus 
artigos semanais, 874 ao todo, são abordados temas como 
saúde, educação e cultura. Porém, numa análise centrada 
nas estratégias empregadas por Freyre para difundir sua 
imagem, percebe-se que mais importante que os assuntos 
dos artigos, é a figura do autor, que se faz onipresente. 

Por meio dessa onipresença ele realiza um tipo de agen-
damento da mídia, que passa a apresentá-lo como o intelec-
tual qualificado para falar sobre variada temática. Mas é sem 
dúvida por meio das entrevistas por ele concedidas que se 
mostra capaz de manipular a mídia em seu favor. Ao abordar 
temas-tabu faz com que sua imagem continue repercutindo, 
mesmo tempos depois da publicação do material. 

Da mesma forma, é possível verificar o alcance intelec-
tual de Gilberto Freyre por meio da cobertura de sua morte. 
A imprensa, nacional e internacional, dedica considerável 
espaço, por dias consecutivos, para uma cobertura que fala 
das contribuições intelectuais do ilustre pernambucano. 
Esse material, em especial as primeiras páginas, revela o 
apreço alcançado por ele num espaço que lhe era tão fa-
miliar. Tudo isso mostra que ele era um homem que sabia 
exatamente o que era a mídia, bem como a maneira de se 
posicionar em relação a essa instância articuladora do novo 
espaço público. 

miolo_midia_gilberto_freyre.indb   199 8/27/aaaa   10:57:52



200 Mídia: fonte & palanque do pensamento culturalista de Gilberto Freyre

A viagem aos Estados Unidos propicia também o con-
tato com um jornalismo mais dinâmico, caracterizado pela 
melhoria do material oferecido ao público. As melhorias 
diziam respeito desde a precisão da linguagem até o acaba-
mento gráfico, tudo no âmbito da Revolução Industrial, que 
tornou o processo de produção e distribuição jornalística 
mais dinâmico.

Gilberto Freyre, que atua desde 1918 como um corres-
pondente em terras norte-americanas, passa a produzir seus 
artigos a partir de um padrão mais evoluído que o brasileiro. 
O referencial adotado por ele serve de parâmetro quando 
retorna ao Brasil, em 1924. Com base na referência norte-
americana, atua também como renovador do processo de 
produção da comunicação.

É em especial no jornal A Provincia que coloca em prá-
tica o que havia observado no exterior. Ao assumir a direção 
daquela empresa, em 1928, implanta várias alterações vi-
sando uma maior agilidade daquele periódico. A mais citada 
por quem conviveu com tais mudanças é a da alteração da 
forma de redigir as notícias. O diretor propôs a substituição 
dos preciosismos por uma linguagem mais ágil e precisa, o 
que era exatamente a exigência dos modernos meios de 
comunicação social.

Num outro extremo, Freyre incentiva também a melho-
ria da qualidade do acabamento gráfico do jornal, adi-
cionando novos cuidados à impressão. Por meio dessas 
inovações, percebe-se que Freyre tinha em mente a noção 
empresarial do processo da comunicação, visto que se pre-
ocupava com as instâncias produtora — melhoria das téc-
nicas — e consumidora/receptora, para a qual deveria ser 
direcionado um produto bem elaborado.
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Simultaneamente, com o surgimento do homem da 
mídia, surge o comunicólogo Gilberto Freyre. A mídia que 
servia para a difusão de suas idéias, também era a base para 
suas idéias. Diversas foram as técnicas em que empregava os 
suportes midiáticos como base para suas explorações. Mas, 
essa marca em sua trajetória deve ser vista num contexto 
mais amplo, no qual o autor buscava colocar sua produção 
em contato com centros internacionais, ligados a nomes 
proeminentes nos estudos da comunicação de massa como 
fenômeno moderno.

Por meio do contato com autores e obras, cujo princí-
pio norteador era a comunicação contemporânea, Freyre 
valida seu pensamento e estabelece um diálogo com outros 
cientistas. Esse fato ilustra sua preocupação de produzir um 
conhecimento em consonância com a comunidade científica 
internacional.

A partir desse ponto em questão, compreende-se sua 
visão pioneira e quase sempre destoante dos seus con-
temporâneos brasileiros acerca da comunicação de massa. 
Enquanto muitos intelectuais colocavam-se contrários, por 
exemplo, à revista em quadrinhos, ao cinema e à telenovela, 
Freyre adotava outra postura, verdadeiramente crítica 
sobre o aparecimento e função social desses fenômenos 
midiáticos. 

Gilberto Freyre lança luz sobre as possibilidades de 
emprego dos novos meios de comunicação para fins sociais 
como a educação. Em sua visão, uma técnica não pode ser 
considerada boa ou ruim, visto que depende dos usos a que se 
presta. Desse modo, concebe os modernos meios de comuni-
cação numa perspectiva inovadora para a época, enfatizando 
o lado positivo ao invés de se encerrar numa visão pessimista 
do impacto social de tais meios de comunicação.
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Gilberto Freyre estabelece em sua obra uma ligação 
entre comunicação e cultura. A comunicação é vista pelo 
autor como uma dimensão social, e para se entender o pro-
cesso da comunicação há que se entender antes o contexto 
social. Isso porque a comunicação acontece num contexto 
específico, que atua na definição da postura do indivíduo 
frente o que é proposto pela instância produtora. 

Essa visão do autor é a mesma dos fundadores da tradi-
ção culturalista britânica. Os estudiosos ingleses direcionam 
sua produção inicial, a partir dos anos 60, no sentido de 
verificar como se dava o contato do indivíduo das classes 
populares com as mensagens dos meios de comunicação 
de massa. Os pesquisadores percebem que toda a leitura 
daquelas mensagens era estabelecida tendo por referência 
os padrões culturais de cada um dos leitores.

Noções do impacto avassalador da mídia na vida das 
pessoas, como a da teoria crítica, são desbancadas tendo 
por base a crença nas relações cotidianas. Por meio des-
sas relações o indivíduo se capacita para “ler” o que lhe é 
proposto. De forma prática, serve-se de suas experiências 
para ‘filtrar’ a mensagem, que é contrastada com a realidade 
vivida nas classes populares. Desse saber prático resulta o 
tipo de leitura.

Gilberto Freyre concebe a comunicação da mesma 
maneira. O nível do impacto da comunicação de massa na 
vida das pessoas é definido a partir dos processos inerentes 
à formação da subjetividade de cada indivíduo. Por meio 
dos processos subjetivos é definida a leitura das mensagens 
propostas pela mídia. Logo, o impacto dos meios de comu-
nicação é minimizado pelas crenças pessoais, considerando 
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que a postura do indivíduo frente os mitos difundidos pela 
mídia é atravessada por esse referencial.

Tal premissa está presente em obras de Gilberto Freyre 
num período anterior à fundação do centro britânico, es-
pecialmente em Sobrados e mucambos (1996a) e Ordem e 
progresso (1974). Com isso, pode-se afirmar que ele foi um 
precursor na elaboração e aplicação de conceitos hoje atri-
buídos à corrente dos Estudos Culturais. Freyre produziu 
conhecimento acerca da relação entre comunicação e cul-
tura no que diz respeito aos processos de intercâmbio entre 
o meio social e o posicionamento do indivíduo, atravessado 
pelas mensagens midiáticas.

As reflexões de Gilberto Freyre acerca da comunicação, 
da mesma forma que sua trajetória como jornalista e homem 
da mídia, são fundamentais para a compreensão da constitui-
ção do campo da comunicação no Brasil. A análise da tradição 
freyreana numa ótica comunicacional torna-se imprescin-
dível por oferecer às gerações futuras parte importante 
de nossa história. Merecem destaque as contribuições do 
ilustre pernambucano para a compreensão dos fenômenos 
comunicacionais, numa perspectiva inovadora.
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I. Formação do pensamento Freyreano:  
ecletismo dialético

1  
Obra publicada pela Hispanic American Historical Review no 
mesmo ano. No Brasil só seria publicada em 1964, sob o título 
Vida social no Brasil nos meados do século XIX.

2  
Casa-grande & senzala (1996a) teve 31 edições no Brasil,  
mais uma versão em quadrinhos, em 1981; duas edições argenti-
nas; uma na Venezuela; quatro nos Estados Unidos — The masters 
and The slaves; cinco na França — Maîtres et esclaves; três em 
Portugal; Três na Alemanha — Herrenhaus und sklavenhütte; uma 
na Itália — Padroni e schiavi; uma na — The history of Brasil; uma 
na Polônia — Panowie i niewolnicy e uma na Hungria — Udvaráz 
és szolgaszállás. (FONSECA, 2001b).

3  
Em 2005 foi lançada mais uma edição de Casa grande & senzala 
em quadrinhos e, em 2006, uma edição de luxo de Casa grande & 
senzala, ambas pela Global Editora. 

4  
Gilberto Freyre esteve em contato com o pensamento in-
telectual histórico e o de sua época, por exemplo Freud.  
De sua biblioteca pessoal, com mais de 40.000 volumes, parte está 
na casa-museu, no antigo solar de Apipucos. Com uma simples 

Notas
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consulta a essa coleção percebe-se o afinco com que o escritor se 
dedicava a conhecer tais obras. Os livros não eram apenas lidos, 
mas estudados, o que se verifica pela quantidade de anotações 
com comentários nas páginas dessas obras. 

5  
Leon Nicolaievitch Tolstoi viveu na Rússia entre 1828 e 1910. É au-
tor por exemplo de Ana Karenina e Guerra e paz, escrito entre 1864 
e 1869. Foi autor influente, envolto em uma certa espiritualidade, 
em torno da qual se desenvolveu um tipo de fraternidade religiosa 
denominada Tolstoismo. Para aprofundar o tema, consultar, por 
exemplo: Derrick LEON. Tolstoi: su vida y su obra. Buenos Ayres: 
Ediciones del Tridente, 1946.

6  
A escola denominada Nova História Americana foi criada pelo 
norte-americano James Harvey Robinson (1863–1936), profes-
sor da Universidade de Columbia, Nova York. Ele introduz nos 
Estados Unidos duas idéias novas acerca da história: de um lado, 
a crítica acirrada aos textos tidos por históricos, questionando 
inclusive sua autenticidade; do outro lado, apresenta a noção de 
que a história não é somente política e militar, feita de grandes 
homens, mas é também econômica e social. É o resultado do 
conjunto dos grupos sociais, envolvendo desde o mais obscuro ao 
mais célebre dos homens. Suas obras mais conhecidas são The new 
history e The making of the mind. In: New history. Enciclopaedia 
Universalis. França, [CD ROM], 1995.

7  
Obra lançada em 1933.

8  
Obra lançada em 1936.

9  
Obra lançada em 1959.
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10 
Esse fato é exemplificado, por exemplo, em Casa grande & senzala 
(FREYRE, 1996a), obra na qual o autor introduz o conceito de 
tempo tríbio, em especial no tocante à ação do passado sobre o 
presente, fato que é ilustrado com a noção de brasilidade, sendo 
esta composta por traços das diversas culturas que colaboraram 
com a formação étnica brasileira. O brasileiro, descendente do 
português, foi capaz, ao longo da história, de se aproximar dos 
diversos grupos étnicos que aqui estavam ou para cá vieram. Essa 
aproximação só foi possível porque o português era um “europeu 
diferente”, isso porque trazia consigo uma predisposição para a 
relação com indivíduos de outros grupos, o que fora alcançado 
graças ao intercurso com vários povos ao longo da história de 
Reino de Portugal. Logo, o homem vive no presente com as marcas 
do passado.                                                                                                                                

11
Consultar: Jacques LE GOFF. A nova história; L. HUNT. A 
nova história cultural; Lucien FEBVRE. A terra e a evolução 
humana; Fernand BRAUDEL. Reflexões sobre a história.

12
Seligman em Economia Política; Franz Boas em Antropologia; 
Giddings em Sociologia; Munro em Ciências Políticas; Hayes em 
História Social; Dewey em Filosofia; Basset-Moore em Direito. 
É contemporâneo de Ruth Benedict, M. Herskovits e Margareth 
Mead. (RIBEIRO, 1986, P. 159–160).

13
“De Oliveira Lima receberia Gilberto Freyre o sentido da impor-
tância fundamental de história como fonte insubstituível de 
conhecimento da vida social; a marca do historicismo do qual viria 
a derivar a sua ‘sociologia genética’, como ele próprio a denominou 
formando, assim, juntamente com o seu ‘ecologismo’, as duas 
abordagens complementares que caracterizam a sua maneira 
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pessoal de investigar, descrever e interpretar a sociedade e a 
cultura.” (VILA NOVA, 1995, p. 35).

14
“Ao final de cada curso, as alunas de Sociologia de Gilberto 
Freyre na Escola Normal de Pernambuco apresentavam traba-
lhos de pesquisa de campo sobre temas do programa ‘Efeitos 
em Pernambuco da campanha contra o porte de armas’ (com 
levantamentos estatísticos da criminalidade no Recife de 1922 
a 1929 e em municípios do interior do Estado de 1928 a 1929), ‘O 
problema do cangaceirismo no Nordeste (suas causas e o que tem 
sido feito para resolvê-lo)’, ‘A diretoria e Estatística do Estado de 
Pernambuco (sua organização e suas atividades)’, ‘Estradas de 
rodagem em Pernambuco (suas conseqüências sociais)’, também 
com estatísticas estaduais, municipais e particulares em 1929 
(não havia então rodovias federais), ‘A seção de higiene social do 
Departamento de Saúde e Assistência’, ‘O problema social da lepra 
no Brasil’, ‘O problema da tuberculose no Brasil’ e o ‘Instituto de 
seleção e orientação profissional (sua organização e atividades).” 
(CHACON, 1993, p. 201). 

15
A revolução de 1930 culmina com o exílio de Gilberto Freyre e 
Estácio Coimbra, acusado de assassinar o governador da Paraíba, 
João Pessoa.

16
http://www.fundaj.gov.br 
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II. O jornalista Gilberto Freyre

1 
“Cultura e aristocracia intelectual”, publicado em 1923, que reapa-
rece na coletânea de artigos, reunida pelo próprio autor em 1935, 
sob o título Artigos de jornal, que em 1964 é reeditada e ampliada, 
dessa vez com o título Retalhos de jornais velhos. 

2
Gilberto Freyre e Darcy Ribeiro são sinceros ao admitir que 
gostam de elogios, da mesma forma que todos os intelectuais, 
a diferença é que vêm a público assumir essa postura. Não são 
impedidos “pela modéstia”, comum a essa comunidade.

3
Casa-grande & senzala (1996a), Sobrados e mucambos (1996b) e 
Ordem e progresso (1974). 

4
O licor de pitanga era elaborado com as pitangas do Solar de 
Apipucos, e da sua fórmula Gilberto Freyre fazia absoluto 
segredo.

5
F. W. Taylor em Os princípios da administração científica, publicado 
em 1911, apresenta a possibilidade de se aumentar a produtividade 
do trabalho com base na decomposição do processo de produção, 
que passaria a ter o tempo rigorosamente controlado. O indivíduo já 
não se encarregaria da montagem ou confecção de um produto, mas 
apenas de uma parte dele.

6
O fordismo, que tem como data inicial o ano de 1914, quando Henry 
Ford introduz o dia de oito horas, a cinco dólares, como pagamento 
aos trabalhadores da linha automática de montagem da fábrica de 
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Dearbon, Michigan, por ele implantada no ano anterior. (HARVEY, 
1992, p. 121).

7
Em exposição no Seminário Gilberto Freyre: patrimônio brasi-
leiro, nos dias 16 e 17 de agosto de 2000, na Folha de S. Paulo e 
USP; Joaquim Falcão chamou a atenção para uma peculiaridade 
de Gilberto Freyre: ele encanava um tipo de ‘relações públicas 
de si mesmo’.

8
O jornal O Lábaro encontra-se no setor de coleções especiais do 
Arquivo Público de Recife.

9
No livro Vida: o filme — como o entretenimento conquistou a reali-
dade, o norte-americano Neal Gabler (1999) apresenta uma série 
de reflexões acerca do que chama ‘a sociedade do entretenimento’, 
que faz parte do ‘mundo novo da pós-realidade’. Ele faz referência 
aos Estados Unidos, onde tudo gira em torno do entretenimento, 
até mesmo a política. “É uma sociedade onde as celebridades se 
tornaram modelos exemplares porque são elas que aprenderam 
como roubar a cena, independentemente do que tiveram que fazer 
para roubá-la.” (p. 16).

10
Tradução do título original: “What the public wants”.

11
O “jornalismo amarelo” tem esse nome em função do “yellow 
kid” — garoto amarelo —, personagem que marca a inserção de 
desenhos coloridos em jornais, na década de 1890, com a intenção 
de aumentar a vendagem de jornal. Jornalismo amarelo é o termo 
usado para caracterizar o sensacionalismo norte-americano. 
(Sandra BALL-ROKEACH; Melvin L. DEFLEUR,1993. p. 72). 
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12
Segue a grafia normal da época.

13
Por ocasião das comemorações dos 80 anos de Gilberto Freyre 
o Diario de Pernambuco afixa uma placa no andar onde ficava a 
redação com os seguintes dizeres: “Neste Diario de Pernambuco 
a 3 de novembro de 1918 Gilberto Freyre iniciou suas atividades 
de escritor.”

14
A série de artigos intitulada “Da outra América” encontra-se reunida 
no livro Tempo de aprendiz (FREYRE, 1979).

15  
Para uma visão histórica do Diario de Pernambuco, consultar: Luiz 
do NASCIMENTO. Diario de Pernambuco. Recife: Imprensa 
Universitária, 1968. 210 p. 

16  
Sumário do Livro do Nordeste: “Introdução — Diario de 
Pernambuco’, por C. Lira Filho. ‘Um século de relações inter-
nacionais’ — M. de Oliveira Lima. ‘Um século de relações luso-
brasileiras’ — Fidelino de Figueiredo. ‘Um século de relações 
interamericanas’ — F. Butler Simkins. ‘Coronel Carlos Lira’. Duas 
páginas de Barlaeus. ‘Recife’ — Aníbal Fernandes. ‘Um século de 
medicina e higiene no Nordeste’ — Otávio de Freitas. ‘Cem anos 
de agricultura e pecuária no Nordeste’ — Samuel Hardman. ‘Um 
bispo de Olinda’ — Luiz Cedro. ‘As secas do Nordeste (1825/1925)’ 

— Tomaz Pompeu Sobrinho. ‘Um século de vida de estudante em 
Pernambuco’ — Odilon Nestor. ‘Festas e funções de engenho no 
Nordeste’ — Júlio Belo. ‘Os últimos cantadores do Nordeste’ — 
Eloi de Sousa. ‘A arte da renda no Nordeste’ — Leite Oiticica. ‘Vida 
social no Nordeste (1825/1925)’ — Gilberto Freyre. ‘O movimento 
da abolição no Nordeste’ — Coriolano de Medeiros. ‘Cem anos de 
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vida econômica em Pernambuco’ — Gaspar Peres. ‘Um século de 
vida musical em Pernambuco’ — Euclides Fonseca. ‘Um século de 
vida literária em Pernambuco’ — França Pereira. ‘Um século de 
jornalismo em Pernambuco’ — Manuel Caitano. ‘Evocações do 
Recife’ (versos) — Manuel Bandeira. ‘Um poeta pernambucano: 
Manuel Bandeira’ — J. Cardoso. ‘A pintura no Nordeste’ — Gilberto 
Freyre. ‘Cem anos de teatro em Pernambuco’ — Samuel Campelo. 
‘Uma figura literária do Nordeste: Nísia Floresta’ — H. Castriciano. 
‘Um século de vida paraibana’ — Ademar Vidal. Viação férrea no 
Nordeste’ — Graciliano Martins. ‘Velhas janela do Recife e Olinda’. 
‘O fundador do Diario de Pernambuco’ — Mário Melo. ‘O Recife 
em 1925’ (quadro de imóveis). ‘A cultura da cana no Nordeste’ — 
Gilberto Freyre. ‘Alagoas em 1925’ — Moreno Brandão. ‘O recife 
em 1923’ (população, tipo de construção etc.). ‘Os municípios de 
Pernambuco.” (NASCIMENTO, 1968, p. 146).

17  
Roberto BENJAMIM. 2000. Entrevista concedida a Edson 
Fernando DALMONTE.

18  
FONTE: Base de dados bibliográficos FREYRE — Fundação 
Joaquim Nabuco.

19  
FONTE: Arquivo documental da Fundação Gilberto Freyre.

20  
Em 1959, Chatô declara publicamente que deixaria a “22 de seus 
empregados 49% da propriedade de seu império de comunicações, 
constituído por quarenta jornais e revistas, mais de vinte estações 
de rádio, quase uma dezena de estações de televisão, uma agência 
de notícias e uma empresa de propaganda.” (MORAIS, p. 598).

21  
FONTE: Base de dados bibliográficos FREYRE — Fundação 
Joaquim Nabuco.
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22  
Parte dos artigos publicados por Freyre na Revista O Cruzeiro 
encontra-se reunida no livro que leva o nome da coluna: Pessoas, 
coisas e animais (FREYRE, 1981).

23  
Para uma visão completa do jornal A Provincia, consultar Luiz 
do NASCIMENTO. A Provincia. In: História da imprensa em 
Pernambuco (1821–1954). Vol. II. Recife: Imprensa Universitária, 
1966. p. 174–236.

24  
FONTE: Base de dados bibliográficos FREYRE — Fundação 
Joaquim Nabuco.

25  
A concepção tradicional de Agenda-setting preconiza a capacidade 
que a mídia tem de definir sobre o que discutir. Alguns autores 
defendem um segundo nível de agendamento, dizendo que a mídia 
define também como abordar um assunto, como resultado de um 
tipo de enquadramento. (MCCOMBS, M. & REYNOLDS, 2002). 

26  
“Palavra aportuguesada do inglês ‘lead’, conduzir, liderar. O jorna-
lismo usa o termo para resumir a função do primeiro parágrafo: 
introduzir o leitor no texto e prender sua atenção.” (FOLHA DE 
S. PAULO, 1998, p. 37).

27  
Conforme declaração de Joaquim Falcão, em exposição no 
Seminário Gilberto Freyre: patrimônio brasileiro, nos dias 16 e 
17 de agosto de 2000, na Folha de S. Paulo e USP. 
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III. Os usos da mídia na ótica 
de Gilberto Freyre

1  
Publicada no Brasil em 1964, sendo o título a tradução do original 
Social life in Brazil in the middle of the 19th century.

2  
Entidade científica oficializada em 1963 por Luiz Beltrão, criada 
em convênio com a Universidade Católica de Pernambuco.  
A criação da entidade fora inspirada no CIESPAL, objetivando 
desenvolver cursos, pesquisas e manter publicações acadêmicas. 
Em 1965 tem início a circulação da primeira revista nacional da 
área — Comunicações e Problemas. (MARQUES DE MELO, 1999, 
p. 60).

3  
Periódico que começou a circular em 7 de abril de 1832, circulando 
até 1847. 

4  
O livro O Carapuceiro (MELLO, 1996), apresenta uma coletânea 
de artigos produzidos por Miguel do Sacramento Lopes Gama. 

5  
O canadense Marshall McLuhan (1911-1980) é referência nos 
estudos acerca da relação meios de comunicação de massa e 
sociedade. Em sua primeira obra, The mechanical bride: folklore 
of industrial men, lançada em 1951, o autor aborda a sociedade de 
então com base, por exemplo, em anúncios publicitários.

6
Paul F. Lazarsfeld (1901-1976) é um importante pesquisador, 
que desenvolveu abordagens empíricas aplicadas ao campo da 
comunicação. Dentre suas elaborações, destaca-se a comunicação 
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em dois fluxos (two-step flow of communications), que parte do 
emissor e atinge alguns receptores, considerados líderes de opi-
nião; num segundo fluxo, outros receptores buscam a informação 
junto aos líderes de opinião, que são pessoas próximas e com as 
quais é possível dialogar. A partir dessa rede de relações sociais, 
os indivíduos formam suas opiniões. Tais apontamentos resultam 
da obra The people’s choice. How the voter makes up his mind in 
a presidential campaign (1944), de Lazarsfel, Berelson e Gaudet.  
A pesquisa foi conduzida durante a campanha de 1940, em Erie, 
uma comunidade do Estado de Ohio, Estados Unidos.

7  
“Histórias para meninos” (13 nov. 1948); “Outra vez as histórias 
em quadrinhos” (5 fev. 1949); “Histórias em quadrinhos” (24 jun. 
1950); “A propósito de histórias em quadrinhos” (30 jun. 1950); 

“Ainda as histórias em quadrinhos” (8 jul. 1950); e “Histórias em 
quadrinhos, nacionalismo e internacionalismo” (9 jun. 1951).  
Os três artigos de 1950 encontram-se reunidos em Reino en-
cantado das histórias em quadrinhos. Rio de Janeiro: Brasil-
América, s.d, p.  5–7. O total dos artigos foi reproduzido em Gilberto 
FREYRE. Pessoas, coisas e animais. 1ª série: ensaios, conferên-
cias e artigos/ reunidos e apresentados por Edson Nery da Fonseca.  
2. ed. Porto Alegre-Rio de Janeiro: Globo, 1981. p. 344–355.

8  
Telenovela brasileira produzida pela Rede Globo, exibida entre 
outubro de 1973 e março de 1974. (ALENCAR, 2002).
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IV. Comunicação & cultura:  
entre a tradição britânica e o legado freyreano

1
Pais fundadores, expressão que se refere aos precursores do 
Centre for Contemporary Cultural Studies: Richard Hoggart 
(1918); Raymond Williams (1921–1988); Edward. P.  Thompson 
(1924–1993); Stuart Hall (1932), entre outros.

2  
Embora o pensamento marxista tenha sido introduzido nos 
Estudos Culturais por meio do autor russo Mikhail Bakhtin 
(1895–1975).

3  
Uma das primeiras pesquisas realizadas no Brasil sob esta pers-
pectiva foi desenvolvida por Carlos Eduardo Lins da Silva (1985) 
em Muito além do Jardim Botânico, em que realiza um estudo 
sobre a audiência do Jornal Nacional (Rede Globo), entre tra-
balhadores. Partindo do princípio de que as idéias hegemônicas 
estão presentes nos meios de comunicação de massa, busca na 
relação entre a mídia e o consumidor a maneira como se dá a 
recepção daquele discurso ideologicamente comprometido com 
o poder. Ao contrário do senso comum na época, os receptores 
operavam uma triagem nas informações emitidas por aquela 
emissora. Para muitos, a televisão era a única fonte de informação, 
o que lhe conferia um certo ‘prestígio’, sem, contudo, neutralizar 
a capacidade crítica frente a ela. A criticidade era assegurada pelo 
repertório individual ou comum ao grupo, baseado na capacidade 
reflexiva a maioria das vezes orientada pelas experiências práticas 

— vivência.

4
“O esboço de sociologia que agora nos aventuramos a publicar se 
baseia em lições dessa matéria e de Antropologia Social, profes-
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sadas, de 1935 a 1937, na Universidade do Distrito Federal (Rio) 
e taquigrafadas pela Sra. Vera Teixeira [...] Por sugestão nossa 
ao Sr. Anísio Teixeira, fundador daquela universidade e figura 
admirável de renovador do ensino do Brasil, os dois cursos - o 
de Sociologia e Antropologia - foram considerados inseparáveis, 
e o de Antropologia Social passou a ser completado pelo de 
Antropologia Física.” (FREYRE, 1967, v.1, p. 99–100).

5
Conforme conceito desenvolvido por Renato Ortiz (1994).

6 
Recepção aqui entendida como forma de apropriação — consumo 
de uma mensagem enquanto resultado de um sistema específico 
de significação.

7
Seções pagas.

8
Santos Dumont foi uma imagem que sempre seduziu Gilberto 
Freyre, que sobre ele escreveu vários artigos.

9
Alusão ao personagem Jeca Tatu, do livro Idéias do Jeca Tatu, de 
Monteiro Lobato, publicado em 1919. 

10
Há, nas obras de Júlio Verne, a substituição das engenhosidades 
feéricas pela astúcia e sapiência humanas. Dentre seus principais 
personagens está o Capitão Nemo. É autor de Viagem ao centro da 
terra (1864); Vinte mil léguas submarinas (1873); e Volta ao mundo 
em oitenta dias (1873). 
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