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(Texto 06) 

 

 

Casa-grande & Senzala tem como cerne as origens da sociedade brasileira vista através do 

cotidiano na casa senhorial no Brasil colônia. A casa-grande é utilizada como uma metáfora do 

Brasil colonial, cuja sociedade teve seu arcabouço na atividade econômica, a monocultura 

açucareira; dela resultando uma sociedade patriarcal, agrária, escravista e mestiça.  

 

Em Casa-grande & Senzala a natureza na nova terra é descrita como um obstáculo à 

civilização, enfrentado pelo colonizador português em busca de enriquecimento rápido e 

prestígio. As famílias que se assentaram no Brasil fundaram espaços públicos e consolidaram 

seu poder, criando redes de relações e influência, o Estado aparece como um coadjuvante por 

trás destas famílias, que se denominam a “nobreza da terra”. A colonização é apresentada por 

seus aspectos positivos como a miscigenação e a aculturação, por motivos econômicos e sem 

objetivo civilizacional. Movida pelo comércio e pela exploração da terra, surgiu a necessidade 

de permanência. A partir de 1532, incentivada pela Coroa, surgiu uma sociedade 

fundamentada na exportação e estabelecida em uma unidade de produção, a casa-grande, seu 

núcleo de dinâmica social e política.  

 

Freyre discute a formação da sociedade brasileira a partir das contribuições das raças branca, 

índia e negra, imbricado aos conceitos de raça e cultura. Através da relação entre os primeiros 

portugueses, degredados ou não, e as índias, vistas com exuberância pelos olhos europeus, 

que tem início a povoação num clima de “intoxicação sexual” (p. 161). A principal influência do 

colonizador europeu sobre o índio deve-se a atuação da Companhia de Jesus, através do 

ensino religioso e moralizante. Como reação aos invasores portugueses, os indígenas tiveram 

como alternativas as missões jesuíticas, o trabalho nas lavouras ou a dispersão nas matas. 

Muitos ainda sucumbiram às doenças adquiridas no contato com os europeus. 

  

Freyre busca também as origens que levariam ao sucesso da adaptabilidade dos portugueses 

nos trópicos. Em casa-grande, os portugueses são retratados como um tipo que devido ao 

contato com diversos povos na atividade mercantil, não apresentava como os demais povos 

europeus, uma consciência de superioridade racial, daí serem mais receptivos às demais raças 

e misturarem-se com facilidade. O ponto de convergência da sociedade colonizadora era o 

catolicismo enrijecido, que funcionava como um aglutinador social. Das conquistas 

ultramarinas os portugueses herdaram particularidades da cultura dos povos por eles 

submetidos, como os árabes e os africanos. Tais relações, para Freyre, agiram sobre o 

português no sentido “deseuropeizante”. A sociedade portuguesa era nostálgica da nobreza 

vivida durante a fase áurea ultramarina iniciada com a conquista de Ceuta, após este curto 

período seguiu-se a necessidade de manutenção do pesado império luso com recursos de 

exploração encontrados no Brasil. As famílias colonizadoras das regiões de Pernambuco e 
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Bahia foram sua mais evidente expressão: uma aristocracia agrária, preocupada em ostentar 

status de nobreza, desempenhado, nestas circunstâncias, como senhor de engenho.  

 

E é sobre a relação desta sociedade que se desenvolveu no nordeste com o escravo africano 

que tratam os capítulos finais. A sujeição do africano ao português, tanto nas relações de 

trabalho como sexuais produziu a base do que seria a sociedade brasileira. Ainda que já 

houvesse contato entre ambos desde o início do período ultramarino, foi no Brasil que 

aconteceu o aprofundamento das relações em uma fusão cultural e racial entre brancos e 

negros. Embora a análise de Freyre sobre a sociedade patriarcal e escravocrata seja vista 

como açucarada, a obra não nega a violência do sistema, e por não ser este seu foco, ela 

aparece entremeada às relações no cotidiano dos senhores de engenhos e escravos. Assim 

como o branco português, o negro africano também foi apresentado como colonizador, mas 

dentro da lógica da escravidão. A sua influência se daria através da criação de um mundo 

paralelo ao dos brancos, utilizando para isso a relação de submissão, necessária para sua 

sobrevivência, e as lembranças de suas tradições e sua cultura de origem. É principalmente o 

escravo doméstico, por sua ligação “íntima” com a casa-grande, o veículo da colonização 

através do sexo forçado pelo senhor à mucama resultando no filho mulato, no negrinho que 

servia de brinquedo para o filho do senhor, ambos criados sob os cuidados das mesmas 

escravas, que se resignavam com o sadismo da sinhá para garantir sua sobrevivência. É dessa 

relação entre poder e sobrevivência, respectivamente entre brancos e negros, que surgiria 

uma cultura propriamente brasileira expressa na fusão do vocabulário das duas raças, nas 

práticas diárias, nas crenças e nas representações de poder.  

 

Assim como as relações raciais, a visão positiva do autor sobre a colonização foi interpretada 

por seus críticos como um esvaziamento do conflito entre colonizador e colonizado. Outros 

autores, como Sergio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil, obra contemporânea à de 

Freyre, viram na colonização portuguesa seu aspecto violento e predatório. Nascido em 

Pernambuco, Gilberto Freyre retratou em Casa-grande & senzala as relações sociais e o 

cenário do Brasil colonial a partir de sua terra natal, sob a influência da antropologia cultural 

norte-americana, sua formação acadêmica. Estudou as características socioculturais dos povos 

formadores da sociedade brasileira sob a ótica do relativismo, valorizando a mestiçagem, antes 

depreciada, e a contribuição do negro, antes ignorada. Através da exteriorização da intimidade 

da sociedade colonial, revelou o contexto em que foram criados os antagonismos que 

compõem a ordem social no Brasil de hoje.  

 


