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1. Resumo  

  

Através de Casa-grande e Senzala, Sobrados e Mucambos e Ordem e 

Progresso, a pesquisa buscará apreender como Gilberto Freyre entendeu o 

patriarcalismo nos diferentes momentos da nossa história e como os acontecimentos, 

principalmente, dos anos de 1930, influenciaram a sua interpretação do Brasil.   

  

Palavras-chave: Gilberto Freyre; Patriarcalismo; Anos de 1930; Casa-grande e 

Senzala; Sobrados e Mucambos; Ordem e Progresso.  

    

2. Introdução  

  

O sociólogo pernambucano Gilberto Freyre, começa na década de 1930 a sua 

Introdução à história da sociedade patriarcal no Brasil, que vai ser composta por três 

livros: Casa-Grande e Senzala, lançado em 1933, foi o primeiro da coleção sobre o 

patriarcalismo no Brasil; Sobrados e Mucambos foi o segundo livro da coleção, 

lançado em 1936; Ordem e Progresso foi o último livro da coleção a ser publicado por 

Gilberto Freyre, em 1959. O primeiro livro, Casa-Grande e Senzala, caracteriza o 

patriarcalismo como sistema nuclear que têm as suas bases originárias assentada no 

Oriente; o segundo, Sobrados e Mucambos, trata do declínio desse sistema, que gira 

em torno do pater família (chefe de família), devido, principalmente, a chegada da 

família real portuguesa ao Brasil, que leva a irreversível abertura da colônia a 

influência estrangeira - responsável pelo declínio e adaptação desse sistema à nova 

realidade. O terceiro, Ordem e Progresso, continua o estudo sobre o declínio, que já 

se apresenta como decadência do sistema patriarcal, por causa da lei de 1871 (Lei do 

Ventre Livre) e da Primeira Guerra Mundial responsável pela diminuição da exportação 

do café e consequente enfraquecimento da aristocracia da terra.    

         Os três livros foram publicados em momentos de mudanças importantes na 

economia e na política nacional. Casa-grande e Senzala e Sobrados e Mucambos são 

resultado dos acontecimentos dos anos 1930, marcados pelo otimismo de tempos 

melhores para a democracia brasileira já que as oligarquias tinham sido alijadas do 

poder e o país passava por uma fase modernizadora. Ordem e Progresso foi publicado, 

também, em um contexto político e econômico de otimismo, pois, o Brasil vivia um 

período de desenvolvimento industrial e de estabilidade política. Essas mudanças que 

ocorreram no país, principalmente a dos anos 1930, foram fundamentais para Gilberto 

Freyre: interferiram na sua vida pessoal e acabaram refletindo na sua obra intelectual.  

Essa pesquisa tem, portanto, como principal objetivo acompanhar a trajetória 

da interpretação de Gilberto Freyre acerca do patriarcalismo ao longo do tempo, com 

ênfase especial nos anos de 1930. Sendo assim, entender a interpretação de Gilberto 



Freyre sobre a sociedade brasileira é crucial para conhecer e entender melhor o Brasil 

deste e de outros tempos.   

  

3. Objetivos  

  

Relacionar os acontecimentos dos anos de 1930 com as principais obras de 

Gilberto Freyre: Casa-grande e Senzala e Sobrados e Mucambos, chegando mesmo 

a Ordem e Progresso, de 1959, especialmente quanto ao patriarcalismo; percebido 

pelo autor em todos os períodos brasileiro: colonial, imperial e republicano.   

  

4. Metodologia  

  

             Para que o objetivo aqui proposto seja alcançado, será necessária a leitura e 

análise de três livros - Casa-grande e Senzala, Sobrados e Mucambos e Ordem e 

Progresso - e de publicações importantes de intérpretes/biógrafos de Gilberto Freyre.  

             Trata-se de um trabalho de análise historiográfica, levando em conta o autor 

e seu tempo. Para tanto será necessário uma leitura cuidadosa da bibliográfica em 

questão, assim como aquelas relacionadas a temas correlatos, como a questão do 

livro no Brasil.  

  

5. Desenvolvimento  

  

A pesquisa foi dividida em duas partes para que as obras de Gilberto Freyre 

nos seus diferentes momentos históricos fossem analisadas. Levando em 

consideração as fontes consultadas até então e os objetivos propostos Casa-grande 

e Senzala, Sobrados e Mucambos e Nordeste foram escolhidas por nós como as obras 

dele de maior relevância sobre o patriarcalismo, nos anos 1930. Dessa forma, o livro 

Ordem e Progresso servirá tanto como exemplo da permanência e do desdobramento 

das ideias da década de 1930 na obra intelectual de Gilberto Freyre, posterior a esse 

período, como para concluir o estudo do patriarcalismo aqui proposto.  

  

6. Resultados Preliminares  

  

Gilberto Freyre, seu tempo e sua obra formam uma simbiose que define a 

forma como ele compreendeu o patriarcalismo ao longo dos anos. O tempo para 



Freyre era constituído em uma relação entre passado, presente e futuro, o que 

permitiu a ele perceber o patriarcalismo em todos os tempos da nossa formação.  

Com o estudo do patriarcalismo Gilberto Freyre pôde se posicionar sobre 

questões importantes do momento em ele escrevia. Assim, o patriarcalismo, na obra 

freyriana, não é só o objeto de análise da sociedade brasileira; ele pode ser 

considerado também uma proposta social, política e econômica do autor para dilemas 

do seu período histórico-social.  
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