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Introduçao

GILBERTO FREYRE

NOVAS LEITURAS DO OUTRO LADO DO ATLÂNTICO

Cláudia Castelo e Mqrcos Cardão

Gilberto Freyre (1900-1987), escritor e cientista social que ficou conhe-

cido como reinventor ou intérprete da sociedade brasileirar, produziu uma

obra multifacetada que sempre suscitou leituras polarizadas. Depois de ter

sido alvo de condenações sumiárias, mas também de apologias complacen-

tes, a obra de Gilberto Freyre vem sendo objeto de discussão e reavaliação

dentro e fora do Brasil, sobretudo a partir do centenário de seu nascimento2.

1. Ver os títulos de dois trabalhos coletivos sobre Gilberto Freyre publicados na primeira década do
século xxI: Antônio Dimas, Jacques Leenhardt e Sandra Jatahy Pesavento (orgs.), Reinventar o

Brasil: Gilberto Freyre entre História e Fícção,SãoPaulo/PortoAlegre, Edusp/Editora da uFRcs,

2006; e Elide Rugai Bastos, Jrilia Peregrino e Pedro Karp Vasquez (orgs.), Gilberto Freyre, Intér-
prete do Brasil, São Paulo, Museu da Língua Portuguesa, 2008 (catálogo da mostra homônima).

2. Ver balanço não exaustivo dessa produção até 2008 em Gilberto Velho, "Gilberto Freyre: Traje-
tória e Singularidade", Sociologia, Problemas e Pniticas, Lisboa, n. 58, pp. 1 1-21, 2008; e em

David Lehmann, "Gilberto Freyre: A Reavaliação Prossegue", Horizonte Antropológico, vol.
14,n.29, pp. 369-385, 2008 (este artigo também foi publicado em inglês, "Gilberto Freyre: The
Reassessment Continues", lntin American Research Revíew, vol. 43, n. I, 2008, pp. 208-21 8).

No mundo anglo-saxônico, destacamos ainda os livros: Joshua Lund e Malcolm McNee (eds.),

Gílberto Freyre e os Estudos lntíno-americanos,Pittsburgh, Instituto Internacional de Literatura
Iberoamericana, 2006, em especial o artigo de Christopher Dunn, 'A Retomada Freyriana", pp.

35-5 1; e Peter Burke e Maria Lúcia Pallares-Burke, Social Theory in the Tropics, Oxford, Peter

Lang, 2008; o número especial darevisfa Portuguese Studies dedicado a GilbertoFreyre, Portu-
guese Studies,vol.2T , n, l,20lI; e o artigo de Maria Lúcia Pallares-Burke, "Gilberto Freyre and

Brazilian Self-perception" , Proceedings of the British Academy, vol. 179, pp. l13-132, 2012.

GILBERTO FRIYRE: NOVÀS LT,ITURIq.S DO OUTRO LADO DO ATLÂNTICO
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Pnnpo Jn., Caio. Formação do Brasil Contemporâneo: Colônia.23. ed. São Paulo,

Brasiliense, 2004.

Sem, Edward W. Orientalism. Western Conceptions of the Orient.2. ed. Harmon-

dsworth, Penguin, 1995.

SnnrRB, Jean-Paul. "Orphée noir". In: SrNcson, Léopold Sédar (org.). Anthologie

de Ia nouvelle poésie nègre et malgache. Paris, Presses Universitaires de Fran-

ce, 1948, pp. ix-xliv.
SsNcHon, Léopotd Sédar. "O Contributo do Homem Negro". In: Smtcnes, Manuela

Ribeiro (org.). Mathas que os Impérios Tecem. Textos Anticoloníais, Contøctos

P ó s - c olo niais. Lisboa, Edições 7 0, 20 I l, pp. 1 3 -92.

I

AS CASAS DE FREYRE

ARQUITETURA E COTIDIANO DOMÉSTICO NA ESTRUTURAÇÅO

DA IDENTIDADE BRASILEIRA

MartaVilar Rosales

Oh de Casa! Emtorno da Casa Brasileira e de Sua Projeção sobre um
Tipo Nacional de Homem foi publicado em 1979 pela editora Arte Nova,
Recife, Pernambuco. A obra é composta por catorze capítulos, precedidos
de uma pequena nota de autor e de uma introdução. Na primeira, o autor
explicita ao leitor estarmos perante um trabalho em grande medida inédito,
se bem que inspirado em reflexões decorrentes de seus trabalhos anteriores,
nomeadamente de um conjunto de opúsculos anteriormente publicados,
como é o caso de A Casa Brasileira - Tentativa de Síntese de Três Dife-
rentes Abordagens já Realizadas pelo Autor; de um Assunto Complexo:
A Antropológica, A Histórica, A Sociológica (197I)1; de Mucambos do
Nordeste: Algumas Notas sobre o Typo de Casq Mais Primitivo do Brasil
(1937)2; e de De Casas-grandes no Plural a Casa-grande no Singular
(1977)3. Na segunda, confirma-se a impressão proposta pelo título da obra: a
casa, enquanto elemento fundador do "supercomplexo biossocial que cons-

1. Edição da Grifo, Rio de Janeiro.

2. Primeira edição do Ministério da Educação e Cultura, Rio de Janeiro.
3. Texto que acompanha um conjunto de pinturas de Cícero Dias (cem exemplares). editado pela

Ranulfo.
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titui o ser brasileiro"a, é o objeto central de um texto de 188 páginas, o qual

se inicia com um sugestivo mote, produto da cultura popular portuguesa:
'A minha casa, a minha casinha, não há casa, como a minha"s.

Tomar a casa como objeto de estudo central não é original, nem no
quadro das ciências sociais nem, como esclarece o autor nesses dois mo-
mentos prévios ao texto central, no conjunto da sua vasta obra. De fato, e

como referem muitos dos que têm estudado os contributos mais relevantes

de Freyre, a casa, tanto como entidade física e arquitetônica quanto como
entidade simbólica, assume protagonismo elevado nas reflexões do autor,
o qual se faz sentir desde logo nos seus trabalhos iniciais. Como bem nota
Maximiano Campos6 na recensão que publicou de Oh de Casa! em 1980,

a obra de Freyre perspectiva e estuda a casa a partir de uma abordagem
abrangente e complexa, conjugando contributos da psicanálise, da socio-
logia, da antropologia e da história. Trabalho minucioso e plural que tem
como objetivo primeiro conhecer o homem brasileiro, em sua singular
originalidade. Ela constitui-se como unidade social-base fundamental à

produção e reprodução de uma visão específica do mundo, representa o

ponto de encontro por excelência do pessoal com o social, e materializa de

modo particularmente expressivo a cultura brasileira.
Importa começar a descoberta de Oh de Casa! por tmbreve exercício

de contextualização teórica que permitirá situar seus conteúdos e discutilos
criticamente e em diálogo com um conjunto de contributos que assumem a

casa, as suas gentes, coisas e rotinas como fundamentais ao entendimento
da cultura e à estruturação da vida social. Em seguida, apresentam-se as

linhas fundamentais da argumentação desenvolvida por Freyre ao longo da
obra em análise e, por fim, as considerações mais relevantes deconentes de

sua leitura e análise.

EDIFÍCIOS, PESSOAS E COSMOLOGIAS: REFLEXÕES

ANTROPOLóGICAS EM TORNO DA CASA

O estudo da casa como entidade simbólica que reflete a ordem estru-
tural organizadora do coletivo em que se integra encontra-se bem consoli-

4. Gilberto Freyre, Oh de Casa! Em lorno da Casa Brasileira e de sua Projeção sobrc umTipo
Nacional de Homem, Recife, Arte Nova, 1979, p. 13.

5. Idem, ibiclem.

6. Maximiano Campos (1980), Ciência e Trópico, vol. 8, n. 2, pp. 239-243. Recensão de Oh de
Casa!, de Gilberto Freyre, 1980.
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dado na tradição antropológica, sobretudo no que se refere à "casa exótica',
ou "casa tribal",. De acordo cor-n esta tradição, a casa é abordada como
entidade socialmente construída, fundamental ao entendimento de muihs
das práticas que compõem e estruturam os cotidianos. Mais do que cenário
da vida social, a casa constitui uma forma específica de organizaçã. que,
enquanto tal, intervém e condiciona as práticas que nela ocorrem.

Esse modo de perspectivar a casa está assente em duas premissas
centrais. A primeira fradtz avalorização das práticas sociais ocorridas no
contexto privado da casa, atribuindo-lhes um estatuto paritário às ocorridas
no espaço público, quer em termos de complexidade quer de diversidade;
a segunda questiona o entendimento da casa enquanto espaço neutro, que
se limita a acolher e situar, sem intervir, um conjunto de práticas que nele
ocorrem. Como sintetiza Short (a casa é)

Um espaço-chave na organização social do espaço. É onde o espâço se torna
lugar, onde se geram relações familiares e as identidades de gênero e de classes são
negociadas, contestadas e transformadas. A casa corresponde a um momento ativo, no
tempo e no espaço, no que respeita aos processos de criação de identidade de relações
sociais e de significados sociaiss.

Enquanto objeto de estudo, ela carrega uma série de tensões, algumas
mesmo em torno de seu conceito, que importa discutir com algum detalhe
antes de prosseguir. A primeira resulta da necessidade de clarificação de
um conjunto de termos que nos discursos do senso comum surgem, se não
mesmo como sinônimos, intimamente inter-relacionados. São estes: casa,
no duplo sentido que os termos em inglês house e homee encerram, família
e unidade doméstica.

S egundo B irdwell-Phes ant e Law rence -Zuni ga 1 0, as tentativas r ealiza-
das pela antropologia para diferenciar os conceitos de casa, família e unidade
doméstica correspondem a um exercício que contraria as tradições culturais
europeias, pois estas tendem a encará-los, na generalidade, como unitários.
Dado que as abordagens antropológicas encontram suas raízes no patrimônio

7. Para uma discussão detalhada dos conceitos enunciados, ver Irene Cieraad, At Home: An
Anthropology of Domestic Space, New York, Syracuse University Press, pp. 2 e ss.

8. John Short, "Forewo¡d", em Irene Cieraad, op. cit., p. x.
9. Este exercício introdutório torna-se especialmente pertinente no contexto lusófono porque, ao

contrário da utilização diferenciada que a língua inglesa permite no que respeita aos conceitos
de house e home, o mesmo não ocorre com a utilização do termo na língua portuguesa.

10. DonaBirdwell-PhesanteDeniseLawrence-Zuniga(eds.),rlouselife:space,placeandFamily
in Europe, Oxford, Berg, 1999.
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e na experiência da vida doméstica europeus, esse exercício reveste-se de al-
guma complexidade, dada a pluralidade de sentidos específicos encontrados
no panorama linguístico europeurr. Apesar disso, o terrno casa, no sentido
do termo inglês house, aparece frequentemente ligado ao termo casa, no sen-

tido do termo inglês home. A dupla utilização do termo casa em português

reflete precisamente a dificuldade de se encontraq nesta língua, terminologia
correta para uma tradução conceitual das distinções existentes entre os dois
conceitos. De fato, e partilhando da perspectiva das autoras, house e home
traduzem diferentes construções culturais. O primeiro tenno laz referência
a uma estrutura física ou de abrigo, enquanto o segundo procura definir o
lugar de origem ou de recolhimento, no sentido de lugar de nascença, país

de origem, ou contexto de pertença.

Encontrar forma de proceder de modo não redutor à tradução destes

dois conceitos para português, náo é tarefa fácil. Uma das possibilidades é

adaúilização do termo casa, no sentido aqui atribuído ahouse, e do termo
lar, no sentido atribuído a home. Esta alternativa levanta, contudo, uma série

de problemas que decorrem da definição formal dos dois termos. O Dicio-
nário de Inglês/Português, daPorto Editora propõe as seguintes definições:
house - "casa; domicílio, lar; famflia"; home - "casa; lar doméstico; pâtria;
refúgio". Essas duas definições generalistas bastam para ilustrar que, quer
do ponto de vista formal, quer no discurso corrente, o termo casa engloba
as duas dimensões fundamentais que os termos house e home permitem
distinguir com precisão. Expressões como "estar em casa", "sentir-se em
casa" ou "a minha casa", constituem apenas alguns dos exemplos dessa

dupla associação de sentido aglufinada num só termo. Esta particularidade
levou a que se questionasse a perlinência e mesmo a validade da utilização
dos dois termos (casa e lar) na análise de Oh de Casa!.

A segunda dimensão que importa esclarecer refere-se à existente entre
a casa e o conjunto de pessoas que nela residem e que são responsáveis pela

11. As autoras fornecem como exemplos dessa pluralidade de patrimônios linguísticos as dis-
tinções encontradas nas def,nições latinas e anglo-saxônicas. No caso das primeiras, o termo
domus, proporciona uma definição de casa, ligando-a aos termos domicílio, doméstico, domí-
nio e dominação, o que proporciona uma construção da representação do conceito enquanto
símbolo de poder, autoridade e propriedade, associados a direitos e privilégios que podem
ser exercidos pelo habitante, através da posse. No caso das línguas anglo-saxônicas, no caso
do inglês arcaico, o fermo house deriva do iermo hus, significando esconder-se, parar num
local ou retornar. Esses exemplos são particularmente elucidativos dos contrastes presentes

na tradição cultural europeia, remetendo o primeiro para uma representação de poder ligada à

casa, enquanto o segundo traduz a fragilidade e exposição dos seus elementos.
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sua produção. Como refere David Morleyl2, na linha da proposta desenvol-
vida por Mary Douglasr3, a análise do espaço doméstico não pode cleixar
de se interrogar sobre os fundamentos que traduzem sua constituição num
projeto comum de pertença. Sublinhar a importância dessa dimensão, no

que respeita à construção da casa, dá conta da forte ligação existente entre

esta e a entidade coletiva formada por seus ocupantes a qual, nas ciências

sociais, tem sido abordada pelos conceitos de família e unidade doméstica.

As primeiras chamadas de atenção para a importância da relação exis-

tente entre a casa e seus moradores surgem, no campo da antropologia, nos

trabalhos pioneiros de Morganra e de Malinowski (1913)15, os quais consti-

tuem dois marcos na integração das questões relativas à residência partilhada

no contexto dos estudos do parentesco. Embora esta perspectiva se mante-

nha válida até hoje, um conjunto de trabalhos recentes16 refere que se tem

vindo a assistir a uma substituição progressiva do conceito de família, ou de

quaisquer outros sistemas de parentesco, enquanto unidade de análise, pelo

conceito de unidade doméstica.

Em relação a essa questão, Miller afirma que a antropologia, ao refle-

tir sobre o espaço doméstico, sempre dedicou uma atenção particular aos

processos de desenvolvimento e reprodução social que nele ocorrem. No
entanto, a tentativa de estabelecer uma perspectiva que contemplasse as di-
mensões físicas da casa como algo mais do que "cenário" foi quase sempre

equacionada como problemáttica, acabando a casa, como entidade material,

por ser secundarizada. Segundo o autor, o conceito de unidade doméstica

reflete, enquanto ferramenta conceitual, uma tentativa de resolução desse

12. David Morley, Home Territories: Media, Mobility and ldentity, London, Routledge, 2003.

13. O autor estrutura o seu argumento com base na proposta conceitual avançada por Mary Douglas

em"Home: AKindof Space",SocialResearcå,vol.58,n. l,pp.281-307, 1998.Aautorapro-
põe que a casa seja analisada como uma forma de "economia da dádiva", no sentido definido

por Marcel Mauss. A casa é pensada, em primeiro lugar, como uma comunidade embrionária

que coordena seus membros através de uma comunicação constante, divisão de tarefas, direitos

e obrigações, e não como uma mera coleção de indivíduos que nada partilham, para além da

residência.

14. LewisHenryMorgan,HousesandHouse-LífeoftheAmericanAborigines,Chicago,University
of Chicago Press, 1881.

i5. Bronislaw Malinowski citado em Jane Collier, Michelle Rosaldo e Sylvia Yanagisako, "Is

There a Famity? New Anthropological Views", em Jane Collier et al. (eds.), Gender: Essays

Toward a IlnifedAnalysis, Stanford, Stanford University Press, 1987, pp.7l-81.
16. Corno exemplo, podem referir-se os trabalhos editados de Roger Silverstone e Eric Hirsch,

Consuming Technologies: Media and Informationin Domestic Space, London, Routledge,

1994; Dona Birdwell-Phesant e Denise Lawrence-Zuniga (eds.), op. cl¡.; e Daniel Miller (ed')'

Home Possessions. Material Culture Behínd Closed Doors, London, Berg' 2001.
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problema, funcionando como elemento mediador entre a casa e as pessoas
q.ue nela residem.

A unidade doméstica tem sido entenclida mais como uma entidade social do que
física. No entanto, pela importância que atribui à residência parece implicar também a
casa. Assim o conceito contrasta com outros coneitos tais como o de paientesco ou o cle
família, ao atribuir algum peso à fisicalidade da casa na constituição de relações sociais.
Por esta razão, termo unidade doméstica parece ser o que melhor se adequa a uma abo¡_
dagem não reducionista à relação que se estabelece entre a casa e aqueles que a habitarT.

Embora sublinhando, quer a pertinência teórica da distinção esta-
belecida entre família e unidade doméstica, quer a relevância atribuída
à residência enquanto princípio estruturador de relacionamentos sociais,
Birdwell-Phesant e Lawrence-zunigar8 chamam igualmente a atenção para
a necessidade de se relativizar a autonomia existente entre os dois conceitos.
Ao argumentar que a unidade doméstica e a família não só pertencem ao
mesmo universo como se constituem mutuamente, as autoras referem que
se a casa permite e proporciona a definição da unidade doméstica, a neces-
sidade e pertinência dessa mesma definição é, no entanto, estabelecida pela
família, enquanto unidade de reprodução social. Assim, e muito embora
refiram a existência de princípios formais diferenciados que possibilitam
sua autonomização, seu argumento evolui no sentido de sublinhar a ligação
entre os dois conceitos e, sobretudo, de negar a possibilidade de estes po-
derem ser tomados como "mecanismos alternativos"te paraa classificação
da vida social.

Alguns dos nossos dilemas anttopológicos ace¡ca dos relacionamentos entre as
casas e a vida doméstica, particularmente o impasse que se estabeleceu em torno da
prioridade da família face à unidade doméstica, podem ser resolvidos através de um
retorno às raízes antropológicas da nossa disciplina. parece que enquanto nós antropó-
logos estivemos ocupados a fragmentar coisas em categorias, tipoìogias e oposições,
perdemos de vista a razão pela qual é tão difícil proceder a estas sep;rações. Família,
unidade doméstica, morfologia e função, gênero, geração e classe encontram-se for-
temente interligados no mundo real. E se é verdade que necessitamos de ver os traços
separados de cada um, também é verdade que é importante atendermos aos padrões que
os diferentes traços vão tecendo em cliferentes tempos, lugares e contextos cultnrais 20.

17. Daniel Miller, o¡_r. cit., p. 12.
18. Dona Birdwell-Phesant e Denise Lawrence-Zunig a (eds.), op. cit.
19. Traduzido de "alternative mechanisms',, no original. Ident,p.3.
20. Idem,p.26.
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A discussão acencada dupla significação inscrita no termo casa resulta

de um processo associativo que produz uma taxionomia social nativa, cuja
operação simbólica consiste na identificação de uma unidade genealógica

ou de parentesco, com gma estrutura construída2l. Nesse sentido, ela consti-

tui um procedimento metafórico que, no contexto da antropologia, tem sido

abordado a partir de dois contributos determinantes: o conceito de Societé

à maison de Claude Lévi-Strauss'2 e os estudos sobre a Maison kabyle de

Pierre Bourdieu23.

De acordo com a maioria dos autores citados, a reflexão sobre a casa

realizada por Lévi-Strauss constitui a primeira produção antropológica

consistente sobre a potencial signiflcância do conceito' enquanto unidade

de análise. O trabalho realizado pelo autor encontra-se estruturado a partir

de uma comparação fundamental, a qual lhe permite estabelecer seme-

lhanças entre as casas nobres da Europa medieval e as sociedades índias

norte-americanas Kwakiutl e Yurok, estudadas anteriormente por Franz

Boas e Alfred Kroeber. Na tentativa de encontrar resposta para o fato de a

etnografia realizada por Boas sobre os Kwakiutl não permitir sua descri-

ção, em termos das categorias de parentesco convencionais, Lévi-strauss

estabelece uma ligação entre essa investigação e o trabalho realizado por

Kroeber, sobre osYurok. Avança com a hipótese da casaYurok, que apre-

sentava características semelhantes ao Sistema de parentesco dos Kwakiutl,

mas fora descrita apenas como "abrigo", constituir o elemento-chave da

sua organização social2a. Notando a existência de uma forte semelhança

entre estas instituições e as apresentadas pelas casas nobres medievais eu-

ropeias - em ambos oS casos, aS casas são descritas como estabelecimentos

21. Sobre esta temática, ve¡ por exemplo, o trabalho desenvolvido por Jane Bahloul, "The Me-

mory House: Time and space in Jewish Imrnigrant culture in France", em Dona Birdwell-

-Phesant e Denise Lawrence-Zuniga (eds.), op. ci t., pp. 239 -25O'

22. Claude Lévi-strauss, Itt voi des masques, Paris, Plon, 198? aparece referenciado em Janet

carsten e stephen Hugh-Jones, Abottt the House: Lévi-strauss and Beyond, cambridge'

cambridge university Press, 1996, como o primeiro trabalho publicado pelo autor sobre a

temática. Na mesma obra, os autores referem, sobre o tema, também os seguintes títulos pos-

reriores: claude Lévi-Strauss, "Histoire et ethnologie", Annales 3s(2) pp. 1217-1231' 1983:

idem,Parolesdonnées,Paris,Plon,1984;idem,Anîhropologyant)myth:lecturesl951-1982'
oxford, Blackwell, 1987; idem,"Maison",em Pieffe Ponte e Michel Izard (eds.), Dictionnaire

de ethnologie et de I'anthopologie,Paris, PUF, 1991.

23. pierre Bourclieu, "The Berber House of the World Reversed", em Setha Low e Denise

Lawrence-Zuniga (eds.), The Anthropology of Space and Place. Locating Culture, Oxfortl'

Blackwell, 2003 [1. ec]., 19'7'71.

24. Paraumaanálise detalhada dessa discussão, ver Janet Carsten e stephen Hugh-Jones' op' cit'
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perpétuos, nomeados a partir da sua localização, decorações ou funções

cerimoniais, que são usados por seus proprietários - Lévi-Strauss chama a

atenção para o fato de tais instituições serem definidas de modo semelhante:

Comparada com o clã ou com a linhagem, a casa tem características distintas que

se passam a enumerar. A casa é uma entidade moral, detentora de um domínio composto
simultaneamente por bens materiais e imateriais, e que perpetua a transmissão do seu

nome, fortuna e títulos em linha real ou imaginária, mantendo a sua legitimidade desde

que a sua continuidade se possa traduzir numa linguagem de parentesco ou de aliança,

ou mais frequentemente, de ambos25.

A definição avançada pelo autor integra um conjunto de princípios

teóricos que importa reter. Em primeiro lugar, argumenta-se que a casa,

enquanto coletivo, perdura no tempo, sendo sua continuidade assegurada,

não só pela sucessão e reposição dos seus recursos humanos mas também

da transmissão do nome, títulos e prerrogativas tomados como elementos

integrais da sua existência. Em segundo lugar, a casa, enquanto instituição
social, possui a capacidade de reunificar e transcender um conjunto de for-

ças contraditórias, como filiação e residôncia, descendênciamaffilinear ver-

søs patrilinear, hipergamia versus hipogamia, ou casamento próximo versus

distante, que a teoria de parentesco clássica tende a tratar como mutua-

mente exclusivas26. Nesse sentido, o conceito de casa assume-se como um
contributo fundamental , uma vez que permite a fusão de categorias sociais

antes pensadas como estando em correlação e/ou em oposição umas com as

outras. Em terceiro lugaq as Societé à maison correspondem a uma forma
"híbrida"21 que se situa a meia distância entre as ordens sociais baseadas

no parentesco e as que assentam numa estrutura de classes. Ou seja, com
base no argumento de que as estruturas sociais complexas evoluem a partir
de estruturas elementares, as societé à maison correspondem a um estágio

social específico que se caracteriza por se encontrar fundamentalmente
conceitualizado a partir do parentesco, mas no qual interesses econômicos

e políticos vão ganhar progressivamente signif,cância, embora a um nível
que não se consegue ainda sobrepor à centralidade do primeiro.

A importância da proposta de Lévi-Strauss é bem ilustrada pelo nú-

mero de trabalhos etnográficos que têm sido conduzidos a partir dela. No

25. Claude Lévi-Strauss, op. cir., 1991, p. 345.
26. Ver Dona Birdwell-Phesant e Denise Lawrence-Zuniga (eds.), op. cít.; e Janet Carsten e

Stephen Hugh-Jones, op. clt.
2'1. Janet Carsten e Stephen Hugh Jones, op. c it., p. 10.
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entanto, o conceito tem suscitado igualmente críticas crescentes que, por
serem particularmente pertinentes para a discussão da obra de Freyre, se

passam a enumerar. Dois dos reparos mais frequentes prendem-se com a

falta de atenção que é prestada à casa enquanto entidade física, e com o

fato de ela ser normalmente descrita enì ternÌos estáticos. No que respeita

à primeira crítica, Carsten e Hugh Jones2s referem que os aspectos arqui-

tetônicos das casas são normalmente ignorados ao longo do trabalho de

Lévi-Strauss, quer no que diz respeito à gestão e divisão do espaço interior
quer aos elementos externos do edifício. Não pondo em causa a centralidade

desse contributo, sugerem que seu potencial seria ainda maior se as dimen-

sões físicas da casa fossem perspectivadas como um elemento igualmente

importante na sua estruturação enquanto unidade social. Em relação à se-

gunda crítica enunciada, procura-se fundamentalmente chamar a atenção

para a necessidade de afirmar e legitimar um conceito de casa enquanto uma

entidade dinâmica e processual. No que respeita diretamente aos grupos

domésticos, estes são recorrentemente descritos por Lévi-Strauss em termos

processuais, cíclicos e de desenvolvimento, por contraste com as casas em

que residem. As propostas mais recentes procuram contrariar essa tendência

dominante, sugerindo uma abordagem em que a casa e os seus ocupantes

sejam perspectivados a partir do mesmo quadro analítico. Procura. pois,

af,rmar-se a natureza processual da casa passa, não só sublinhando a im-
portância dos processos de construção, manutenção, (re)organização e (re)

decoração aos quais a sua estrutura física é permanentemente sujeita, mas

igualmente pelo entendimento de que estes processos se encontram ligados

a momentos signifìcativos nas vidas dos que a ocupam.

O desenvolvimento da perspectiva da "casa enquanto processo" deve

muito ao trabalho realizado por Bourdieu2e sobre a Maison kabyle. A pes-

quisa etnográfica conduzida pelo autor é o ponto de partida para o desen-

volvimento de uma argumentação segundo a qual a casa surge como uma

metáfora da organização do universo social e simbólico dos berberes. Se-

gundo Bourdieu, a Maison kabyle encontra-se organizada espacialmente a

partir de um conjunto de oposições homólogas, que ligam simbolicamente

a mulher à parte baixa e mais escondida da casa, e o homem à parte alta,

iluminada e acolhedora. Tal divisão materializa-se na estruturação da casa

em dois espaços diferenciados, que encontram correspondência nas associa-

Iden28

29 Pierre Bourdieu, op. cif.
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ções realizadas entre a mulher e o espaço doméstico e o homem e o espaço
público, o que permite ao autor afirmar que "as mesmas oposições existem
entre a casa no seu conjunto e o resto do universo"3o. Correspondendo a
um microcosmo das relações simbólicas que estruturam o universo, a casa
assume uma relação simultaneamente de homologia e de oposição com o
contexto social mais vasto que integra, através de uma construção que per-
mite explicitar que espaço e organização social se encontram estruturados
a partir dos mesmos princípios.

O mundo da casa tomado no seu conjunto está como o resto do mundo numa
relação de oposição em que os princípios não são outros senão os que organizam tanto
o espaço interior da casa como o resto do mundo e, mais geralmente, todos os domínios
da existência. Assim, a oposição entre o mundo da vida feminina e o mundo da cidade
dos homens assenta nos mesmos princípios que os dois sistemas de oposições que opõe.
Decome daqui que a aplicação a domínios opostos do principíum divisionis que cons-
titui a sua própria oposição garante uma economia e um acréscimo de coerência, sem
acaffetar em contrapartida a confusão destes domínios3r.

Este é um importante contributo para a ultrapassagem dos dois pro-
blemas já referenciados: por um lado, permite demonstrar a relevância da
cultura material e das dimensões físicas da casa nos processos de expressão
e reprodução sociais da ordem cultural vigente; por outro, chama a aten-

ção para o fato de o espaço adquirir significado por meio das práticas que
nele ocorrem, e à medida que nele são investidas significações simbólicas
que se encontram ligadas a estruturas sociais e cosmológicas mais vastas.
Como referem Low e Lawrence-Zuniga32, o trabalho realizadopor Bourdieu
promove um reequacionamento substancial no que respeita à significação
espacial. A afirmação das práticas sociais como responsáveis pela ativação
dos significados espaciais permite estabelecer que estas não só não decor-
rem do próprio contexto espacial como não podem ser consideradas como
algo "fixo" e permanente, uma vez que se encontram dependentes dos
conhecimentos específicos e das intenções estratégicas invocados pelos
indivíduos que nele desenvolvem as suas vidas.

Em síntese, se a casa parece potenciar a congregação de um conjunto
de elementos imateriais outrora dispersos, seus aspectos arquitetônicos e os
objetos que comporta são igualmente importantes para seu entendimento

30. Pierre Bourdieu, Esboço de umaTeoria da Prtítica, Oeiras, Celta, 2000,p.44.
31. Idem,p.46.
32. Setha Low e Denise Lawrence-Zuniga (eds), op, cit.
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enquanto unidade social. A relação entre o edifício e o grupo que o habita

é multifacetado e contextualmente determinado. O papel da casa enquan-

to idioma cultural complexo, enquanto instrumento de naturalização das

hierarquias sociais ou enquanto fonte de poder não pode ser observado

independentemente de suas dimensões físicas.

A(S) CASA(S) DE FREYRE

Em Oh de Casal, Gilberto Freyre propõe desenvolver uma perspec-

tiva integrada, ou de síntese, das dimensões materiais e imateriais da casa

brasileira, a partir da análise de sua arquitetura e de suas interconexões

com o familiar e com o doméstico. Interessa-lhe discutir como esta reflete

o país e os seus homens, mas também como participa, produzindo e re-

produzindo, na constituição da sociedade e cultura brasileiras. Partindo de

uma abordagem que Freyre caracterizacomo multidisciplinar, Oh de Casa!

surge como uma proposta de uma "sociologia da casa"33 que se afigura

como fundamental para, nas palavras do autor, uma nova interpretação da

formação social brasileira como um processo "mais de autocolonização

do que de colonização de espaços tropicais e quase tropicais por homens

europeus e seus descendentes em cooperação com as instituições sociais e

não subordinados a elas"3a.

A casa é definida logo no início do texto, e alinhada com o objetivo

central do mesmo, enquanto "base do supercomplexo biossocial que consti-

tui o ser brasileiro: o homem nacionalmente, teluricamente, expressivamen-

te brasileiro que já tanto se distingue pelos seus modos de falar, de andar,

de sorrir [mas] também pela sua maneira de morar, de residir e de estar ou

não estar em casa"3s. Em outras palavras, a análise dos vários tipos de casa

brasileira e argumentação que a acompanha visam menos à "casa em si",

do que ao desenvolvimento de uma abordagem que o autor define sobretudo

como antropológica que possibilite discutir as especificidades da identidade

brasileira assente na casa. Esta, nas suas várias tipologias, assume assim o

estatuto de elemento central nos processos de colonização e de autocoloni-

zaçáo do Brasil, bem como no conjunto de atividades que lhe permitiram

33. Gilberto Freyre, Oh de Casa! EmTorno da Casa Brasileira e de sua Projeção sobrc umTipo

Nacional de Homem,Recife, Arte Nova, 1979, p 41.

34. Idem, ibidem.

35. Idem,p.13.
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organizar-se num sistema unificado de convivência, a partir da confluência

de influências tão diversas como a ameríndia, a africana e a europeia.

Do conjunto de linhas de argumentação que emergem do texto e que

se afiguram centrais para o cumprimento do objetivo que Freyre se propõe

atingir, três assumem particular visibilidade pelo modo como se cruzam

e dialogam com a reflexão anteriormente exposta sobre a casa enquanto

objeto de estudo no contexto da antropologia.
A casa é, em primeiro lugaq uma peça fundamental na gestão das re-

lações entre o público e o privado. Ela é sinônimo de habitação, de íntimo,
de familiar, por contraponto aos espaços que a rodeiam: o quintal, o sítio,

a chírcara, o pomar a horta, o bairro, o subúrbio e a cidade. Essa relação de

oposição materializa-se através de um conjunto de "fronteiras" físicas como

sejam as paredes, as portas, asjanelas e os telhados que demarcam o interior
do exterior da casa. De modo mais sutil, mas igualmente significativo, esses

elementos trabalham em coordenação com todo um conjunto de objetos de

casa muito diversos e detalhadamente descritos por Freyre, nessa sua tarefa

de delimitação de opostos (exterior/interior), que se afigura fundamental ao

entendimento da casa enquanto base estruturante da realidade social bra-

sileira. São eles cadeiras de balanço, redes, camas, mesas de jantar, rádio,

televisão, santuários, quadros de parede, sanitários e objectos de cozinha
(porque a casa está intimamente ligada à produção de comida de casa, de

licores caseiros, de chás e de remédios). Todas essas coisas aparentemente

banais contribuem e participam ativamente na produção da casa e. por isso.

também do espaço que, lhe sendo exterioq a integra.

Em segundo lugaq a casa é um elemento fundamental na relação que

se estabelece entre o homem e o contexto, ou meio, onde ambos se encon-

tram e coexistem. Assim, é importante que a casa brasileira apresente algu-

ma relação com o "indígena", o "nato", o "inato", o "sinfônico"36, ou com
o que Freyre designa por "ecologias telúricas"3i, isto é, as caracterizações

socioecológicas de espaços sujeitos à ação humana. Com essa linha de argu-

mentação, Freyre sublinha a importância da contextuaTização, das sínteses

realizadas entre o universal e o regional, ao mesmo tempo em que valoÅza
a especificidade que pauta os processos de ajustamento às condições de

vida únicas, que marcam as diferentes regiões do Brasil, desenvolvidas
pelos diferentes grupos sociais que habitam o território. No que respeita a

36. Idem,p. 18.

37. Idem, ibidem.
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essa questão é particularmente importante para o autor dar visibilidade às

respostas criativas e locais aos problemas que se levantam no cotidiano,
descrevendo-as detalhadamente e promovendo sua integração conjunta de

forma a produzir um discurso coeso e positivo sobre elas. Paralelamente, a

exposição desenvolvida reafirma a definição da casa como um lugar a partir'

do qual a existência humana se configura e se expande.

Essa perspectiva ampla da casa produtora de homens e, simultanea-

mente, instrumento que contribui para sua inscrição em contextos geográfi-

cos, sociais e culturais determinados faz com que possa ser estudada a partir'

de uma multiplicidade complexa de perspectivas. Dessa forma, a casa deve

ser observada enquanto habitação, mas igualmente enquanto "coisa" que

se situa num espaço e num tempo determinados. Ela pode, por isso, ser de-

finida a partir do conjunto das disposições fundamentais e das experiências

habituais que nela decorrem, das influências culturais herdadas da família e

do meio, em diversos contextos espaço-temporais. E é por isso - lembra o

autor - que o estudo da casa se torna tão importante para o entendimento da

originalidade que caracterizaaidentidade brasileira no presente, no passado

e nas modalidades que esta poderá vir a assumir no futuro.

Em terceiro lugar, e aproximando-se das propostas desenvolvidas

por Douglas e por Bourdieu aqui expostas, Freyre propõe que a casa'

em síntese, "mais que abrigo físico [...], mais do que sentimentalmente

ninho"38, seja abordada como um conjunto de objetos cotidianos. Estes,

mesmo que presentes em muitos outros contextos culturais, apresentam no

entanto adaptações e sentidos próprios, valores e funcionalidades especi-

flcamente brasileiras. Exemplos desses "transobjetos"3e são, em algumas

casas, entre outros, os chinelos de quarto, os relógios de parede, os frascos

de perfume ou o piano e, em outras casas, a panela, o espanador, o cão e

o passarinho. Essas coisas, descritas como objetos familiares e íntimos, no

dizer de Freyre, contribuem para que o homem, a mulher e a criança brasi-

leiros o sejam verdadeiramente, isto é, pertençam a seu país e à sua região.

Essa ênfase anaTítica atribuída à cultura material da casa em geral, e aos

objetos "banais" do cotidiano que compõem as rotinas da vida doméstica

é particularmente interessante. Por um lado, ela traduz uma vontade de

explorar as dimensões expressivas das coisas. A sua capacidade de falar

com e pelos sujeitos de cuja vida fazem parte. Por outro, chama a atenção

38. Idem,p.2l.
39. Idem. íbiclent.
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para o papel que a cultura material desempenha na produção cotidiana da

cultura e da vida coletiva, isto é, do modo como os objetos são chamados a

participar na constituição e na manutenção das relações que se estabelecem

entre os "de casa" e entre estes e "os de fora". Esse interesse de Freyre

pelos objetos que participam nas rotinas da vida doméstica aproxima-se, se

bem que apenas parcialmente, do que Miller descreve como sendo o poder

das coisas humildesao. De acordo com este autor, os objetos verdadeira-

mente determinantes no desenho da moldura que delimita a vida social são

aqueles que, paradoxalmente, conseguem desenvolver a capacidade de se

tornarem "invisíveis", ou "naturais", ao olhar humano. Esses objetos vão

impondo limites às práticas, organizando-as segundo modalidades espe-

cíficas, reproduzem normas e valores, estruturam cotidianos e asseguram

a sua permanência nos contextos íntimos da casa sem que sua autoridade

cultural seja diretamente desafiada, dado o modo discreto e sutil que ca-

r acteriza sua presença.

MAS ENTAO O QUE EA CASA BRASILEIRA?

Numa tentativa de produzir uma resposta sintética à pergunta por

si enunciada no início da obra em análise, Freyre vale-se de um extenso

coniunto de escritos anteriores tais como Casa-grande & Senzala (1933),

Sobrados & Mucambos (1936), Ordem e Progresso (1959), Mucambos do

Nordeste, New World in the Tropics (1959), Um Engenheiro Francês no Bra-
sil (1940), O Velho Félix e as suas "Memórias de um CavalcanÍi" (1959) e

Casas de Residêncía no Brasil (1943).

O primeiro contributo para o qual importa chamar a atenção resulta

do fato de a casa brasileira não corresponder a um modelo, mas a uma mul-

tiplicidade de conceitos, configurações, identidades arquitetônicas. Não há

assim uma casa brasileira, mas várias casas, muito diferentes entre si, que

se encontram ligadas a contextos geográficos e espaciais diferenciados, bem

como a grupos econômicos, sociais e culturais distintos. Temos assim, no

Brasil, casas diferentes, construídas com lógicas, materiais e especificações

diferentes, adequadas às particularidades dos locais onde se situam e das

gentes que as habitam.

40. Para uma leitura detalhada da argumentação desenvolvida pelo autor ver Daniel Millet The

Confort ofThittgs, Cambridge, Polity Press, 2008.
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Casas de palha - ou de mucambos - na qual, signifrcativamente não entre prego
nem material sofisticado, tão primitiva é e, ao lado [...] casas grandes, sobrados, casas
médias de tijolo, telha, azulejo, madeira usada com diferentes fins: forro, porta, janela,
soalho. Além de dobradiças, ferrolhos, aldravas, torneiras. E também banheiros, de ma-
deira ou de mármore. Bacias. Sanitários de louça. E, ainda, coisas de cozinhaar.

Reforçando o argumento muitas vezes expresso ao longo do texto de
que a casa projeta o homem no espaço e no tempo, a(s) casa(s) assume(m)
a importante tarefa de representar uma das mais signif,cativas expressões de
cultura brasileira. Na sua diversidade, ela é, sobretudo, a expressão coletiva
do ajustamento de um sistema de organização social familiar a um ambiente
e a um conjunto de funções determinados, ou seja, a uma ecologia e a um
conjunto de atividades econômicas ecologicamente condicionadas.

A atenção do autor foca-se na descrição de três modelos de casa bra-
sileira. O primeiro, classificado como expoente máximo da casa ecológica
e funcionalmente brasileita é "a casa-grande patriarcal de engenho, de
fazenda, de sítio ou de chácara"a2 complementada pela senzala típica dos
engenhos de açúcar das zonas de Pernambuco, da Bahia e do Rio de Ja-
neiro. Além deste, desenvolveram-se no Brasil outros subtipos igualmente
ecológicos e funcionais de residência, tanto em contexto urbano como em
contexto rural: a casa de caboclo rural, o mocambo rural e urbano e o so-
brado urbano.

Em qualquer um desses tipos arquitetônicos, o brasileiro assume-se
como criador de valores e símbolos arquitetônicos capazes de def,nirem
um estilo muito próprio de cultura. Daí a importância de se tentar produzir
esta interpretaçáo da cultura brasileira assente na casa, a partir das relações
que se foram estabelecendo entre a família e o contexto físico, a situação, o
material de construção, a estética e as funcionalidades desses tipos de casas.

A arquitetura da casa-grande deve ser compreendida como o resulta-
do de um processo descrito por Freyre como "transplante sociocultural"a3,
o qual resultou positivamente pelo fato desta se ter adaptado positiva-
mente à ecologia tropical sem renunciar, no entanto, ao essencial da sua
"lusitanidade"aa. Ou seja, a casa lusitana transplantada para o ambiente
rural brasileiro soube adaptar-se, acomodar-se a seu novo contexto de im-
plementação, o qual, por sua vez, a acolheu e veio a reconhecê-la como

41. Gilberto Freyre, op. cit., p. 15.
42. Idem, p.43.
43. Idem,p.56
44. Idem, ibidem.
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intrinsecamente sua. Esta casa, de tipo patriarcal, resultou sobretudo da
necessidade dejuntar ao esforço técnico e econômico necessários ao desen-
volvimento agrá.tio, um conjunto de outros esforços sem os quais estes dois
não poderiam ter atingido seus objetivos mais amplos: o da procriação, o
da cristianização e o da europeização, razões pelas quais, segundo argumen-
ta o autor, às casas grandes foram acrescentadas as senzalas.

[...] permitilam essa poligarnia oblíqua mas efetiva, fecunda, como que tolerada
pela própria igreja; e pela qual se explica que à sombra de casas-grandes de residência,
dentro dos largos espaços domésticos de convivência de b¡ancos com gentes de cor, de
senhores com escravos, de civilizados com selvagens, por elas condicionados, tivesse se

desenvolvido ao mesmo tempo que uma endogamia aristocrática muito brasileira, uma
exogamia também muito brasileiramente democratizante: a miscigenação envolvendo
de modo geral, machos de casa-grandes e fêmeas das senzalas ou das selvas próximas.

Isto é, nas casas-grandes produziram-se as condições necessárias para
o desenvolvimento de uma endogamia aristocrática, a par com uma poli-
gamia fecunda assente na convivência cotidiana entre seus habitantes e os
habitantes da senzala, convivência essa que, segundo o autor, marca muito
profundamente a cultura brasileira e se encontra na base dos princípios que
gerem os posicionamentos dos diferentes grupos sociais e os relacionamen-
tos que se desenvolvem entre eles.

O segundo tipo de habitação analisado por Freyre é a choça de palha
ou mocambo (nome africano pelo qual ficou conhecida). O autor define-
-o igualmente como um tipo de residência fundamental para a produção do
Brasil e do "homem brasileiro". O mocambo resulta da "confluência de duas
heranças de culturas primitivas:.a ameríndia e a africana"a5. É descrito
como uma estrutura móvel, telúrica e possivelmerfie até mais ecológica e
higiênica que a própria casa-grande. O mocambo representa igualmente um
tipo exemplar de como o complexo-casa se encontra estreitamente ligado
a outros complexos maiores de ordem social, econômica e cultural. E, na
condição de habitação instável e facilmente transportável, teve:

Importância fundamental na formação brasileira - social e territorial - representa-
da pela mobilidade do Bandeirante: uma mobilidade que resultou na expansão do Brasil
a extremos como que épicos. Expansão assegurada quase somente pela pura presença
do homem [...]; sem que de início a aflrmassem casas sólidas de qualquer espécie: fortes
ou residenciais. Apenas choças. Apenas presenças viris de homens extraordinariamente
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rijos como indivíduos biológicos afirmativos como pessoas pré-brasileilas. Suas casas

quase que não passaram de seus cotpos e de suas pessoas.

A formação social do Brasil foi processada, de acordo com o autor,

em grande parte entre estes dois tipos de habitação. O prirneiro tipo de

caráLfer sólido, fixo, muitas vezes assumindo funções de "fortaleza:r46, e o

segundo tipo com características transitórias móveis e "precárias"a1. Simul-

taneamente antagônicos e complementares, estes dois tipos de residência

concorreram e participaram no original processo de formação do Brasil.

Um processo que Freyre caracteriza como simultaneamente vertical, isto é,

de colonização e autocolonização agrâria permanente; e horizontal, isto é,

assente nas iniciativas individuais de aventureiros que, com seu engenho e

coragem, se mostraram fundamentais para a expansão territorial do Brasil.

Ambos os tipos de casas encontram-se profundamente ligados à his-

tória da família no Brasil. A casa-grande esteve desde o início da coloni-

zaçáo do Brasil associada a um modelo familiar patriarcal particularmente

poderoso: "No Brasil, vice-reis e bispos tiveram nos patriarcas das casas

grandes de engenhos e fazendas [...] rivais do seu poderio e da sua influôncia

sobre os demais elementos da população"a8. Particularmente expressivo no

contexto da casa-grande, o modelo familiar patriarcal estende-se também

ao mocambo, acentuando a centralidade da ordem privada e das lógicas

familiares na formação do Brasil. Famílias e casas conjugadas produzem,

assim, a síntese fundamental que constitui e simultaneamente explica a
gênese da sociedade brasileira - uma sociedade que valotiza a vida privada

face ao domínio público.

Foi com esses tipos de família à base de uma organização social e de uma eco-

nomia mais de ordem privada do que pública que se formou, principalmente, o Brasil.

Palácios de vice-reis e catedrais concorreram, com expressões e símbolos de outros

poderes, pafa essa formação. Mas ela foi decisivamente familial. A casa foi o símbolo,

a expressão concreta desse familismoae.

O terceiro tipo de casa a que Freyre se refere no decorrer desta obra

merece, em comparação aos dois primeiros, menor atenção relativa. Trata-

-se do sobrado (habitação de dois ou mais pisos de dimensões apreciáveis

46. Idem, ibidem.
47. Idem, ibidem.
48. Idem, p. 59.

49. Idem, p.61.45. Idem,p.57
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e fundamentalmente localizada em contexto urbano), que o autor descreve

também como de gênese patriarcal, mas, no entanto, possuidor de carac-
terísticas distintas da casa-grande, no que respeita à sua estrutura física e

arquitetônica. Estas resultam, segundo o autor, do fato das suas influências
portuguesas serem açorianas e não metropolitanas e de se ter implantado,
num primeiro momento no Rio Grande do Sul, por influência direta de
colonos oriundos do arquipélago português. Uma vez mais, refere-se à

importância de atender às modalidades encontradas pela casa para atender
às especificidades do contexto e do modo de ser e de estar do homem bra-
sileiro: "às dimensões econômicas e psicológicas, às necessidades de água,

[...] aos tabus, às ostentações e aos pudores [...] à situação da mulher, do
menino, do parente pobre, do escravo, do cavalo"so.

Para além das duas particularidades apontadas, o sobrado apresenta
uma terceira que se afigura especialmente importante. De acordo com o
autor, esse tipo de casa marca no Brasil o início do desenvolvimento de uma
relação positiva da casa com o seu exterior: "o início do prestígio da rua, da
cidade, do exterior"sr. Assim os sobrados possibilitaram, pode-se dizer até,

que incentivaram, o que é descrito como o desenvolvimento de um olhar
crescentemente atento à vida e aos encontros sociais que ocorrem fora das

paredes da casa:

[...] primeiro pela rótula, depois pela varanda, o patriarcalismo principiou a olhar
o que fosse público e até a debruçar-se sobre esse outro tipo de convivência: a comprar
fruta, peixe, carne, doce, pano, remédio, renda, começando assim, entre nós, povo de
formação intensamente patriarcalista, a tendência de socialização e de democratização
ampla do sobrado: sua integração no sistema cívico. Tendência que um arquiteto moder-
no [...] caracterizou como sendo de ser a cidade "toda ela, casa do homem"52.

E no quadro desta reflexão que Freyre se refere claramente a um
conjunto de questões que, muito embora inquietem o leitor desde as

primeiras páginas do livro pelo modo difuso com que marcam presença, só

aqui são explicitamente enunciadas. São elas as que claramente relacionam
e reclamam para a casa um papel também central na produção e reprodução
de diferenciações raciais, de classe e de estatuto social. Questionando-se
sobre os modos como as articulações entre privado e público, entre a casa
íntima e a rua anônima afetarão a noção de casa como expressão de vivên-

50. Idem,p.76
51. Idem, ibidem
52. Idem, ibidem
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cia antipública e pessoal - "Será que se caminha de fato para essa extrema

desarticulação e coletivização da residência? Para essa completa desper-

sonalização da casa? Para a sua dissolução no todo urbano como um todo

público?"s3 - Freyre clarifica a centralidade que esta detém nos processos

de reprodução dos sistemas estruturados de desigualdade brasileiros.

Até esboçar-se esta tendência - fenômeno recente no Brasil - a casa - inclusive o

sobrado patriarcal - teve, na nossa paisagem, alguma coisa de fortaleza sociológica e de

reduto psicológico que resguardassem uma "raça" e, principalmente, uma "classe" - a

raça autêntica ou oficialmente branca e a gente proprietária quando não de tena, de escra-

vos, de joias e moedas, e, em parlicular, a mulher e a criança aristocráticas - de contatos

como o mundo exterior: não só como a gente de rua, de campo e de outras casas, como
com os elementos - o vento, o sol, as chuvas, [o] matosa.

Ironicamente, no quadro do texto, é a desintegração da ordem social

tradicional iniciada com o processo de abolição da escravatura que explicita
o papel das casas brasileiras na sua manutenção. Com ela, e com as outras

rápidas mudanças que se seguem, as casas tiveram forçosamente que se rea-

daptar, reestmturar, sob pena de desaparecerem. Como refere Freyre, o Brasil

conheceu foftes mudanças de "paisagem" que necessariamente se fizeram

sentir no âmbito das suas casas-tipo em geral, mas muito particularmente no

da casa-grande e do sobrado. Uma sociedade crescentemente urbana, em que

as práticas de socialização e de sociabilidade ganham peso e a democracia se

vai fazendo sentir aos poucos, pede casas fisicamente e simbolicamente dis-

tintas, renovadas, capazes de participar nesses intensos projetos de mudança.

CONSIDERAÇÃO FINAL

Em suma, os conteúdos propostos por Oh de Cesa! constituem, de

acordo com a leitura que aqui se propôs, um contributo importante para se

pensar a casa brasileira na sua relação com o universo social, econômico,

cultural, mais vasto que a integra. Por um lado, e em linha com a tradição

antropológica no que se refere à casa enquanto objeto de estudo, o trabalho

desenvolvido por Freyre demonstra, quer a relevância da cultura material
(dos materiais de construção, aos objetos que a povoam) e das dimensões

físicas da casa, quer a sua intervenção (enquanto produtora e reprodutora)

53. Idem, ibidem.

54. Idem, p.77.
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nos processos de expressão e reprodução sociais. Paralelamente, a aborda-
gem desenvolvida pelo autor constitui uma tentativa de tornar explícitos
os complexos processos por meio dos quais o espaço adquire significado
através das práticas que nele ocoffem, e à medida que nele são investidas
significações simbólicas que se encontram ligadas a estruturas mais vastas
que a própria casa. A casa assume, desse modo, um potencial analítico que

possibilita um olhar sobre os princípios que estruturam a sociedade brasi-
leira no tempo longo5s o qual, conjugado com a ênfase posta no cotidiano,
na rotina doméstica, nos comportamentos "naturalizados" e íntimos da vida
de todos os dias, proporciona ao leitor de Oh de Casa! um quadro original,
de proximidade, com dimensões fundamentais da cultura.
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RURBANIZAÇ,AO, 0U 0 ESPAÇO VIVID0 C0M0 MISTURA

Renato Miguel do Carmo

O sociólogo funcionalista Robert Merton avançou em meados dos

anos de 1950 com a proposta e o desafio parua sociologia de conseguir

produzir teorias de médio alcance, que em complemento com a grande

teoria pudesse deter uma capacidade operativa e mais focalizada na análise

de setores diferenciados das sociedadesr. Embora o sociólogo não o refira

explicitamente, podemos considerar que teorias desse tipo são indispensá-

veis para a fundamentação da estratégia política. Ou seja, além de serem

consideradas teorias intermédias entre a grande teoria e os dados empíricos,

também as poderemos entender como formulações capazes de traçar eixos

estratégicos para o desenho de políticas públicas. O conceito de rurbani-

zação proposto por Gilberto Freyre2 não só se enquadra nessa perspectiva

de médio alcance, como vai mais longe... No sentido de propor caminhos

para a ação política que vise à transformação social e a otganização dos

territórios. No fundo, trata-se de uma "utopia de médio alcance" que parte

de uma observação atenta dos problemas associados à densificação urbana

que afeta o Brasil nestas últimas décadas e avança com uma ideia: a de que

o espaço deve ser perspectivado como mistura, e não como uma oposição

1. Cf. Charles Crothers, Robert K. Merton, Oeiras, Celta, 1994.

2. Gilberto Frcyre,Rurbanilação: Que é?, Recife, Massangana, 1982
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