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A presente pesquisa tem como objetivo aprofundar os estudos sobre a  

participação do intelectual sociólogo Gilberto Freyre no que se discutia nacionalmente – entre 

os anos de 1950 e 1960 – a respeito da situação agrária na zona canavieira de Pernambuco. O 

ponto culminante dessa participação foi a ocorrência do Simpósio Problema Agrário na Zona 

Canavieira de Pernambuco em 1963. Organizado pelo Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas 

Sociais (IJNPS), com a chancela de Gilberto Freyre, o Simpósio foi um evento substancial em 

vários aspectos, dos quais podemos ressaltar a pluralidade de debatedores que naquele evento 

tinham como termo comum a discussão da reforma agrária. E desse marco ainda podemos 

vislumbrar uma repercussão de enorme relevância para o cenário nacional: a promulgação do 

Estatuto da Terra. Publicada em 30 de novembro 1964 como Lei Nº 4.504, o Estatuto foi a 

primeira lei inteiramente redigida pelo regime militar e dispõe sobre a regulação da Reforma 

Agrária. O presidente responsável por sancionar o Estatuto foi o militar General. Humberto 

Castelo Branco, um dos participantes convidados para o Simpósio de 1963 quando era o 

Comandante do IV Exército em Recife.  

Para isso, buscaremos entrecruzar o pensamento do intelectual Gilberto Freyre, como 

suas opiniões sobre a questão agrária pernambucana, com os debates ocorridos durante o 

Simpósio de 1963 e, concomitantemente, trataremos como um pressuposto – a ser confirmado 

– o Simpósio ter como um dos seus ecos a elaboração do Estatuto da Terra pelo primeiro 

governo do regime militar. Logo, almejamos compreender o papel participativo do polímata 

Gilberto Freyre diante da conjuntura conflituosa que se instaurava no campo entre os anos de 

1954 e 1964. O olhar do intelectual que ao idealizar o Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas 

Sociais (IJNPS), fundado em 1949 graças à sua atuação como deputado federal (UDN/PE) tinha 

como parâmetros estudar os problemas sociais relacionados aos trabalhadores, especialmente 

os rurais e promover pesquisas destinadas à compreensão da realidade socioeconômica e 

cultural do Nordeste. Entretanto, diante dos derradeiros conflitos rurais nos dez anos que 

antecederam o golpe de 1964, temos um Gilberto Freyre assombrado pelo fantasma do 

comunismo e resistente à uma reforma agrária popular, que o autor entendia como 

“desnacionalizante”. 


